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บทบรรณาธิการ

สำาหรับปี 2014 ก็เป็นปีใหม่ท่ีระทึกใจ รุนแรง โดยสภาวะวิตก

จริตจะปรากฏตั้งแต่ปลายปี 2013 แสดง “ความต่อเนื่อง” ประหนึ่งเวลาแห่ง

ประวัติศาสตร์ยากที่จะหลุดออกจากผีแห่งกาลเวลาที่กำากับ “ความทรงจำา” 

ย้อนกลับไปไกลจนถึงเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว ส่ีสิบกว่าปีน้อยๆ แห่งเวลาและ 

ความสำานึกแห่งอำานาจของการเมือง “มหาชน” (mass politic) ที่เชื่อมโยงกับ

ปฏิบัติการของเหล่าเครือข่ายชนชั้นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหน สงครามระหว่าง

ครอบครัว สงครามของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต่างฝ่ายต่างกระทำาในนามของคน

อื่นๆ การต่อสู้ของกลุ่มคนไปจนถึงครอบครัวกลายเป็นจักรกลสำาคัญของ 

การเปลีย่นแปลงและการครอบครองอำานาจไปจนถงึการสถาปนาอำานาจ การ

สถาปนาผ่านกลไกแห่งความเป็นนามธรรมอย่าง “ประชาชน” ที่ “มาก่อน

เวลา” และ “หลังเวลา” ไปพร้อมๆ กันประหนึ่งกรอบคิดรัฐธรรมนูญอเมริกัน 

“We the People” ยังคงหลอกหลอนประหนึ่งผีแห่งรัฐสมัยใหม่ไม่สามารถจะ

ไปทั้งสวรรค์และนรก

ดังที่ Marshall Sahlins นักมานุษยวิทยาช่ือดังชาวอเมริกัน 

ได้กล่าวไว้ว่า ‘the elementary forms of kinship, politics and religion,  

are all in one” โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็พร้อมเสมอที่จะขัดแย้งกันเองหรือ 

ขัดกันภายในตัวเอง ผีของอรชุนก็ยังคงไม่ไปผุดไปเกิด

       

  ธเนศ วงศ์ยานนาวา 

  บรรณาธิการ
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ฟูโกต์เดียน	(Foucaultian)	ที่ฟูโกต์วิเคราะห์ใน	The Archaeology of Knowledge 

(1969) ว่าวาทกรรมท�างานผ่านภาษาและถ้อยแถลงอนัแคละแกน	ทว่าความแคะ

แกลน	ไม่สมประกอบ	และขาดตอนเช่นนี้กลับมีบทบาทต่อการก�าหนดความคิด	

บัญญัติความรู้	 และแทรกซึมเป็นอ�านาจประเภทหนึ่งเข้าสู่วิธีคิดคน1	 ทว่าหลัง

สมัยใหม่แนวฟโูกต์เดยีนเช่นนีก้ย็งัปราศจากการวเิคราะห์ถงึต�าแหน่งแท้จรงิของ

ตัวตนทางความคิดของคน	 (subject)	 ซึ่งการวิเคราะห์ถึงต�าแหน่งทางความคิด

ของที่แท้จริงของคนตกเป็นหน้าที่ของจิตวิเคราะห์แนวลาก็องเนี่ยน	 (Lacanian)	

แนวคิดที่พยายามให้ค�าตอบด้วยการระบุต�าแหน่งทางความคิดที่แท้จริงของคน	

ว่าตัวตนทางความคิดของคนมีลักษณะคัดง้างและไม่เป็นองค์รวม	 (not-all)	 กับ

วาทกรรมตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียว2	 โดยตัวตนประเภทนี้ทั้งแทรกซึมและสอด

แทรกในลักษณะเป็นปรปักษ์กับวาทกรรมแต่แรก	 ทว่ากลับเป็นมิติที่ถูกละเลย

เพราะมติกิารเปิดเผยให้เหน็ถงึตวัตนดงักล่าวกลับถกูปิดตายลงด้วยชุดค�าอธิบาย	

อ�านาจ/ความรู้แห่งวาทกรรม	

	 ในงานเขียน	 Psychoanalytic Theory: An Introduction (2002)  

แอนโทนี่	เอลเลียต	(Anthony	Elliott)	ระบุถึงพันธมิตรระหว่างหลังสมัยใหม่และ

จิตวิเคราะห์ว่าหลังสมัยใหม่มิใช่เป็นเพียงส�านึกแบบฟูโกเดียนที่ให้ความสนใจ

เพียงแค่การวิพากษ์วิจารณ์ภาคปฏิบัติแห่งวาทกรรมเท่านั้น	ในขณะเดียวกันนั้น

เองก็มีความจ�าเป็นต้องเปิดภาระหน้าที่บางอย่างให้กับจิตวิเคราะห์	 ทั้งนี้จิต

วิเคราะห์มีบทบาทอย่างมากต่อการระบุตัวตนทางความคิดของคนที่คัดง้างและ

ไม่สอดคล้องกับวาทกรรม	 อันเป็นรูปแบบของอัตลักษณ์ที่พร้อมจะปรากฏเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านจากการรับรู้สังคมและตัวตน 

ในแนวทางหน่ึงสู่การรับรู้ในอีกแนวทางหน่ึง3	 ตัวตนประเภทนี้คัดง้างและไม่

1 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, A.M.Sheridan	Smith	trans.	(London	
and	New	York:	Routledge	Classics,	2002),	pp.	97-118.	

2	 Jacques	Lacan,	Encore The Seminar of Jacques Lacan Book XX, Bruce	Fink	trans.	
(London	and	New	York:	W.W.	Norton	&	Company,	1999),	pp.	6-7.	

3	 Anthony	 Elliott,	Psychoanalytic Theory An Introduction (Durham:	 Duke	 University	
Press,	2002),	p.	167.	
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สอดคล้องกับวาทกรรมตั้งแต่ต้น	 มันเป็นตัวตนที่ทั้งแทรกซึม/ซุกซ่อนแบบเงียบ

สนิท	 ทว่าแทนที่มันจะเป็นตัวตนที่ถูกค้นพบและเปิดเผยออกมา	 มันกลับถูก

ปิดตายลงไปด้วยพลังของชุดค�าอธิบายที่สร้างความคุ้นชินแก่คน	

	 ประเดน็ของเอลเลยีต	นกัวชิาการด้านหลังสมัยใหม่และจติวเิคราะห์

กค็อื	สิง่แทรกซมึคอืสิง่เดยีวกนักบัการทีส่ิง่นัน้ถกูปกคลมุ	ซึง่หมายถงึความลกึซึง้

บางอย่างที่เห็นควรหยิบยกมาปฏิสัมพันธ์พูดคุยกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกซุกซ่อน

เก็บเงียบ	 ในขณะที่คนในสังคมอาจจะคุ้นเคยกับค�าอธิบายประเภทหนึ่งอัน

เป็นการสื่อความหมายผ่านค�าอธิบายที่วางอยู่ในปทัสถานแบบปกติและเป็นค�า

อธิบายที่คุ้นชินกันมากกว่า	 จนกระทั่งการสื่อความดังกล่าวละเลยต�าแหน่งแห่ง

ที่ของต�าแหน่งตัวตนทางความคิดที่แท้จริงของคน	ต�าแหน่งที่คัดง้างทัดทานกับ

ค�าอธบิายผ่านวาทกรรม	ดงันัน้	ส�าหรบัเอลเลยีต	หน้าทีข่องพนัธมิตรจติวเิคราะห์

และหลงัสมยัใหม่	กค็อืการเปลีย่นภาพลกัษณ์ของจติวเิคราะห์จากทฤษฎจีติวทิยา

บ�าบัดในคลินิก	 (clinical	 psychology)	 ให้กลายมาเป็นทฤษฎีสังคมแนววิพากษ	์

(critical	social	theory)	ที่เข้ามามีบทบาทเกื้อหนุนให้ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์

ของแนวคิดหลังสมัยใหม่มีความเข้มแข็งมากขึ้น4 

	 ดงันัน้	หลงัสมยัใหม่ต้องไม่หยดุตนเองลงเพยีงแค่อทิธพิลแบบฟโูกต์

เดยีน	อิทธพิลทีห่มกมุน่แค่การวพิากษ์วจิารณ์ผลกระทบของวาทกรรมทีม่อีทิธพิล

ต่อความคิดของคนเท่าน้ัน	 หากแต่หลังสมัยใหม่แนวฟูโกต์จ�าต้องเป็นพันธมิตร

กับจิตวิเคราะห์แนวลาก็องเพื่อร่วมกันระบุต�าแหน่งของตัวตนที่คัดง้างกับวาท-

กรรม	(ดงัทีจ่ะได้อภปิรายต่อไป)	ตวัตนทีค่ดัง้างกบัวาทกรรมหมายถงึการปะทขุึน้

อย่างเงียบสงัดของตัวตนบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน	 เป็นความหมายที่

ไม่ได้อยูใ่นระเบยีบแบบแผนของความเป็นปกต	ิจนอาจสร้างความรูส้กึน่าสะพรงึ

กลัวและแปลกแยกกับความปกติ	 ทว่าหากปราศจากซึ่งการขบคิดถึงตัวตน

ประเภทนี้	ตัวตนที่คัดง้างกับวาทกรรมก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นเช่นกัน	

4 Elliott, Ibid,	pp.	175-177.	
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2. ภาวะสมัยใหม่กับสามมิติของความต่อเนื่อง 

 (ความคงเส้นคงวา) 
	 ภาวะสมัยใหม่เป็นภาวะที่มีการผลิตมโนทัศน์หลากหลายเพื่อ

สังเคราะห์และเพื่อท�าความเข้าใจสังคม	 อีกทั้งเป็นสังคมที่เป็นผลผลิตของ 

ความพยายามในการตอบสนองคนด้วยการบริหารจัดการความคิด	 ราวกับเป็น

วทิยาศาสตร์และสตูรส�าเรจ็รปูแห่งสงัคม	สภาวะที	่อมิมานเูอล	ค้านท์	(Immanuel	

Kant)	 เขียนใน	“Answering	 the	Question:	What	 is	Enlightenment?”	 (1784)	 

ว่าถึงที่สุดแล้วภาวะสมัยใหม่คือการผลิตซ�้าภาวะของสังคมบุพกาล	 ภาวะทอด

เนื่องที่ส่งผลลัพธ์ต่อความขาดกลวงซึ่งความมีวุฒิภาวะของมนุษย์	

	 จากความคดิเหน็ของค้านท์	ผูเ้ขยีนเสนอว่าการอภปิรายเรือ่ง	ความ

ต่อเนือ่งทอดเนือ่ง	(constancy)	ของภาวะสมยัใหม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นสาม

มิติ	ดังต่อไปนี้:	

	 1)	 ความต่อเนือ่งของการจดัการการหยัง่รูข้องคน	ในความหมายนี้	

หมายถึง	 การจัดระเบียบองค์ความรู้ให้กับคนในสังคมด้วยการบริหารจัดการให้

อยูภ่ายในมาตรฐานเดยีวกนัหมด	องค์ความรูท้ีส่ร้างมาตรฐานเหล่านัน้	เช่น	การ

อบรมบ่มเพาะเร่ืองระบบคุณธรรม	 อุดมการณ์การเมือง	 อรรถประโยชน์นิยม	

ประวัติศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ศาสนา	 จริยธรรม	 ศิลปะ	 การบันเทิง	 สัญลักษณ์	

เพลง	ฯลฯ	ความต่อเนือ่งนีส้ือ่ถงึองค์ความรูท้ีบ่รหิารจดัการความคดิคนบ่มเพาะ

มาตรฐานความคิดให้กับคนในสังคม	 อีกนัยหนึ่งก็คือมันส่งผลให้เกิดความต่อ

เนื่องทอดเน่ืองของการบริหารจัดการขนบความคิดประเภทหนึ่งหรือการหยั่งรู ้

ที่เปลี่ยนแปลงยากให้กับคนในสังคมนั่นเอง	 ความต่อเนื่องของการจัดการชุด

ความรู้ที่มีมาตรฐานเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเสนอ	 “ideological	 interpellation”	

และ	“ideological	state	apparatus”	ของ	หลุยส์	อัลธูแซร์	(Louis	Althusser)	มี

ความสอดคล้องกับข้อวิพากษ์สังคมสมัยใหม่ของลียอทาร์ด	 ว่าสังคมสมัยใหม่

เป็นสังคมที่มีการจัดการองค์ความรู้ให้กับคนราวกับจัดวางระบบคอมพิวเตอร	์

(computerization)	 มีความสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงวิพากษ์เรื่องการก�าหนด

มาตรฐาน	(standardization)	ของอตุสาหกรรมวฒันธรรมและดนตรขีอง	ธอีอดอร์	

อดอโน	 (Theodore	 Adorno)	 และมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของฟูโกต์เรื่อง



5

สังคมสมัยใหม่ตกอยู่ภายใต้ปทัสถานแห่งระเบียบของอ�านาจ/ความรู้	 (power/

knowledge)	

	 2)	 ความต่อเน่ืองของการท�าให้เป็นคณิตศาสตร์	 ในความหมายนี้	

หมายถึง	 ปรากฏการณ์ถูกท�าความเข้าใจผ่านการใช้มโนทัศน์ใดมโนทัศน์หนึ่ง 

ของคน	เพราะคนเรียนรู้มโนทัศน์ตัวหนึ่งจนเชื่อมั่นในตัวมโนทัศน์นั้นๆ		การใช้

มโนทัศน์ของคนจึงราวกับว่ามโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการวางแนวทาง	 เพื่อ

วเิคราะห์และวจิารณ์ปรากฏการณ์ทกุปรากฏการณ์	ในแง่นีม้โนทศัน์เปรยีบเสมอืน

กบัเป็นสตูรคณติศาสตร์ทีค่นหยบิยกมาใช้วจิารณ์และวเิคราะห์สถานการณ์แทบ

ทุกสถานการณ์	 เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของมโนทัศน์คือ	 

มโนทศัน์ท�าหน้าทีย่่นย่อท�าให้การมองปรากฏการณ์เกดิการบบีแคบเข้า	จากนัน้

คนก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ปรากฏการณ์ไปตามตัวแปรที่คนให้ความสนใจแบบ 

คุ้นชินอย่างเป็นระบบซึ่งการวิเคราะห์จะไม่แตกกระจาย	

	 3)	 ความต่อเนื่องของสิ่งจริงทว่าไม่เปิดเผยตัว	 หมายถึง	 การ

อภิปรายเรื่องความต่อเน่ืองของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการบริหาร

จัดการด้วยมโนทัศน์	(beyond	conceptualization)	ความต่อเนื่องทอดเนื่องของ

สิ่งที่อยู่นอกเหนือ	 ล้นเกินกว่าการบริการจัดการด้วยชุดความรู้	ณ	 ความหมาย

ตรงนี้	ก็คือมันมีความต่อเนื่องของสิ่งจริง	(real)	ที่ปรากฏอย่างแน่นอน	เพียงแต่

ว่าสิ่งจริงไม่ปรากฏตัวข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	 ในขณะเดียวกันความต่อเนื่องทอด

เนื่องของสิ่งที่มีลักษณะไม่เปิดเผยตัวหรือ	“ล่องหน”	ตัวนี้	ก็เป็นตัวตนทางความ

คิดที่คัดง้างกับผลผลิตของวาทกรรม	 เพราะสิ่งจริงเป็นสิ่งที่องค์ความรู้และ 

มโนทัศน์จัดระเบียบไม่ได้	 ความต่อเนื่องคงเส้นคงวาของสิ่งที่ไม่เปิดเผยตัวนี้	

สามารถนิยามได้ว่าหมายถึงความหนึ่งเดียวที่มีความเป็นอื่น	 (the	 One	 of	 the	

other)	 เพราะมันไม่ใช่ความหน่ึงเดียวที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้วาทกรรมที่เป็นตัว

ควบคุมองค์ความรู้ให้กับคนในสังคม	

	 ความต่อเนื่องในความหมายนี้	 ความสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ลาก็องเรื่อง	the	real	(du	reel)	ความหนึ่งเดียวที่มีความเป็นอื่น	(the	One	of	the	

other)	 หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่คัดง้างและไม่ลงรอยกับการผลิตขึ้นด้วย

ประติมากรรมทางภาษา	 อ�านาจ/ความรู้แห่งวาทกรรม	 มันเป็นข้อเสนอที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากงานเขียนเชิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลาก็อง	 ซึ่งหมายถึงความ 
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ต่อเนื่องของสิ่งที่มีอยู่จริง	 ทว่าขณะน้ีสิ่งจริงนั้นกลับเป็นส่ิงที่ไม่ปรากฏ	 อีกนัย

หนึ่งหมายถึงเอกภาพของสิ่งที่มีอยู่จริง	 ทว่ากลับไม่ปรากฏโฉมออกมา	ณ	 ที่นี้

เปรียบเสมือนความต่อเนื่องของสิ่งอื่นที่จ้องมองเราอยู่	 (ซ่ึงผู้เขียนอภิปราย

ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับเรื่องการจ้องมองของลาก็องต่อไป)	

 

3. สิ่งที่ปรากฏ/สิ่งที่ไม่ปรากฏ 
	 การเปิดอภปิรายอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัเรือ่งภาวะทีป่รากฏ	(presence)	

และภาวะท่ีไม่ปรากฏ	 (absence)	 เกิดจากการรับรู้ที่คุ้นเคยตามแต่ปกติสามัญ 

ของคนผ่านการสร้างการรับรู้แบบแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่เห็นได้	

ออกจากสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือมองเห็นไม่ได้	 ในความคิดแบบสมัยใหม่	ปฏิบัติการ

ของการท�าความเข้าใจสรรพสิง่มกัอาศยัการรบัรูแ้บบแบ่งแยกขัว้ออกเป็นสองขัว้

เพือ่ให้เกดิความสะดวกง่ายต่อการจัดวางแนวทางทีเ่ป็นระเบยีบ	ลบออกด้วยสิง่

ที่เป็นไม่ระเบียบหรือไม่เข้าพวก	 ขั้วแบ่งคือองค์ประกอบพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อ

การสร้างบรรทัดฐาน	

	 ยกตวัอย่างเช่นการสร้างบรรทดัฐานให้คนเกดิอารยธรรมย่อมอาศยั

ให้คนสามารถแบ่งแยกขั้วได้ว่าอะไรคืออารยธรรม	โดยสามารถแยกออกจากสิ่ง

ทีไ่ม่ใช่อารยธรรม	ดงันัน้การมข้ัีวแบ่งจงึเป็นเรือ่งปกตสิามญัเพือ่เป้าหมายปลาย

ทางของการจัดระเบียบและควบคุมคนของภายในรัฐสมัยใหม่	 ในขณะเดียวกัน

หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ก็ใช้ในเรื่องของการปกครองพื้นที่	 ด้วยการจ�าแนกอย่าง

ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ปรากฏเพื่อให้คนรับรู้/เสพและอะไรต้องไม่ปรากฏเพื่อ

ป้องกันไม่ให้คนสับสน	

	 ทว่าระบบการเมืองแบบหลังสมัยใหม่มีความท้าทายอยู่ที่ความ

สามารถในการรองรับความเหมือนคล้าย	 ความแตกต่าง	 ความประสาน	 และ

ความย้อนแย้งของสรรพสิ่ง	 ฯลฯ	 ฐานความคิดนี้ท้าทายให้คนหลังสมัยใหม่

สามารถอดทน	 มีขันติธรรมยอมอยู่ร่วมกับองค์ประกอบทางการเมืองอันลักลั่น

และย้อนแย้งเหล่าน้ีได้	 ทว่าสุดท้ายแล้วเมื่อความลักลั่นเหล่านี้ก็ยังมิได้ปรากฏ

อยู่จริง	 นั่นก็เท่ากับว่าระบบการเมืองตัวที่สามารถรองรับความลักลั่นและย้อน

แย้งเกิดการผัดผ่อน	 เลื่อนออกไปเพ่ือรอคอยการปรากฏโฉมตามแต่กาลเวลา

และสถานที่อันเหมาะสม	 สิ่งที่ไม่ปรากฏจึงถูกผัดผ่อนการปรากฏออกไปก่อน	 
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จนเป็นทีม่าของแนวคดิประชาธปิไตยแบบของ	ฌ้าคส์	แดรดิา	(Jacques	Derrida)	

นักคิดสกุลหลังสมัยใหม่	 ผู้กล่าวถึงแนวคิด	 “ประชาธิปไตยที่จะมาถึง”	 (demo-

cracy	 to	 come)	ซึ่งมาตรวัดความส�าเร็จอันหนึ่งของประชาธิปไตยในขนบแบบ

หลงัสมยัใหม่และตามแนวทางของแดรดิาคอืการยดึแนวทางของการปรากฏของ

สิง่ไม่ปรากฏเป็นเกณฑ์วดั	โดยระบบการเมอืงและค่านยิมสงัคมต้องท�าให้ทกุอย่าง

ที่คล้ายคลึง	แปลกปลอม	ย้อนแย้ง	และลักลั่นสามารถธ�ารงคงอยู่ร่วมกันได้	

	 ความคิดทางการเมืองของแดริดาสัมพันธ์กับระบบปรัชญาของ 

แดรดิา	โดยในงานเขยีนเชงิปรชัญา	“Structure,	Sign,	and	Play	in	the	Discourse	

of	 Human	 Science”5	 แดริดากล่าวถึงธรรมชาติแห่งขอบเขตพื้นว่าเป็นเรื่องที่ 

เกีย่วกบัการก�าหนดภาวะอนัสมบรูณ์ภาวะหนึง่ขึน้มา	ส่วน	“การละเล่น”	ทีแ่ดรดิา	

มองเป็นภาวะสร้างสรรค์ของความเป็นไปได้ของภาวะปราศจากนิยามอ่ืนๆ	ที่

สามารถเข้ามาทดแทนภาวะสมบรูณ์ทีว่างอยูบ่นความลกัลัน่	เปลีย่นแปลง	หมนุ

เลี้ยว	ผลักออกและลากดึงกลับเข้าใหม่ได้	ดังนั้น	ณ	ศูนย์กลางแห่งภาวะสมบูรณ์

ที่ประสบกันกับความขาดหาย	 ศูนย์กลางจึงเปิดพื้นที่เพื่อให้ตัวศูนย์กลางถูก

แทนที่ด้วยสิ่งอื่นๆ	 ที่ยังมิปรากฏจนศูนย์กลางเปลี่ยนโฉมออกไปชนิดแตกต่าง 

จากที่เคยปรากฏโฉมมาแล้ว	ณ	ห้วงเวลาหนึ่ง6	นอกจากนี้ใน	“The	Theatre	of	

Cruelty	and	the	Closure	of	Representation”7	แดริดาวิเคราะห์ถึงภาวะที่การน�า

เสนอสร้างการปิดตายต่อสิ่งอื่นชนิดปราศจากการสืบเสาะค้นหาร่องรอยถึงส่ิง

อ่ืนๆ	ดงัว่านัน้	ชนดิปราศจากเค้ามลูของวตัถพุงึปรารถนาอืน่	ทีด่เูหมอืนว่าไร้ซึง่

ความจ�าเป็นต่อการออกค้นหา	 แดริดาจึงมองว่าภาวะที่บริสุทธ์ิแห่งการปรากฏ

ถงึทีส่ดุแล้วกค็อืภาวะทีย้่อนแย้งแปลกแยกทีส่ดุเช่นกนั	เพราะการเบยีดขบัความ

แตกต่างเพือ่การปรากฏทีเ่สมอืนว่าสมบรูณ์	ทีเ่บือ้งลกึลงไปแล้วกค็อืการปรากฏ

ขึ้นอย่างเงียบเชียบของความแตกต่างที่ด�ารงซุกซ่อนอยู่ภายในตัวมันนั่นเอง8 

5	 Jacques	Derrida	“Structure,	Sign	and	Play	in	the	Discourse	of	the	Human	Sciences”	
in Writing and Difference, (London	 and	 New	 York:	 Routledge	 Classics,	 2004),	 
pp.	351-370.	

6	 Derrida,	Ibid, p.	365.	
7	 Derrida, Ibid, pp.	292-316.	
8	 Derrida, Ibid, p.	312.	
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	 แดริดาเป็นนักสร้างสรรค์	 มากกว่าที่จะเข้าใจแดริดาแต่ว่าเขาเป็น 

นกัคดิทีเ่สนอให้รือ้ถอนโครงสร้างแต่เพยีงอย่างเดยีว	อย่างหลงัคอืมายาคตขิอง

คนที่ตีความแดริดาแบบตื้นเขินว่า	การรื้อถอน	(deconstruction)	คือการท�าลาย

แบบปราศจากการสร้างขึน้ใหม่	(reconstruction)	เพราะแต่แรกเริม่เดมิทนีัน้ความ

คดิของแดรดิามกีารสร้างขึน้ใหม่	เพยีงแต่เงือ่นไขการสร้างใหม่ของแดรดิาเป็นไป

ในแบบที่ปราศจากรูปแบบมากกว่าดูจะเป็นไปในลักษณะของความผสมปนเป

ท�าให้สิ่งที่อยู่ร่วมกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันได้มากกว่า	 ดังที่แดริดาวิเคราะห์เรื่องนี้

ผ่านมโนทัศน์เรื่อง	“Différance”	มโนทัศน์ที่แดริดาเขียนว่า	différance	หมายถึง	

“ความเหมือนของสิ่งๆ	 หนึ่งที่ไม่เหมือนกับท่ีปรากฏก่อนหน้า”	 (a	 sameness	

which	is	not	identical)9	ในขณะเดยีวกนักส็ะท้อนให้เหน็ว่าแดรดิาให้ความส�าคญั

กับการปรากฏของทุกสรรพสิ่งโดยให้ความสนใจต่อการธ�ารงอยู่จริงของสิ่งจริง

แล้วปรากฏอยู่	ทว่าถูกเบียดขับให้กลายเป็นไม่ปรากฏ	

	 ในการถกเถียงเรื่องการปรากฏของแดริดา	แดริดาอ้างว่าภายในตัว

ของการปรากฏย่อมมีสิ่งที่ไร้การปรากฏธ�ารงร่วมด้วย	 ท�าให้ประหนึ่งว่า	 “ภาวะ

การปรากฏคือภาวะไร้ซึ่งการปรากฏ”	(presence	that	of	no	presence)10	แดริดา

วิเคราะห์ว่าภาวะการปรากฏเป็นผลลัพธ์จากระบบบางอย่างที่ผลักดันให้การ

ปรากฏผลติผลลพัธ์ออกมาเป็นเช่นนัน้	ทว่าภาวะการปรากฏอย่างเข้มข้นจรงิ	คอื

การตั้งค�าถามถึงความแตกต่างอันเข้มข้น	 (radical	 difference)	 ที่ธ�ารงวนเวียน 

อยู่ภายในภาวะการปรากฏ	 ข้อค�านึงเช่นน้ีท�าให้ภาวะการปรากฏที่เคยธ�ารงตั้ง

อยู่	ณ	ห้วงเวลาหนึ่งเกิดการผัดผ่อน	 เลื่อนเคลื่อนตัว	และวกเวียนกลับมาด้วย

ภาพลกัษณ์ทีผ่ดิแผกแตกต่างออกไปจากเดมิ	ผลผลติของภาพลกัษณ์ใหม่ทีส่ร้าง

การรบัรูข้ึน้ใหม่ต่อสิง่เดมิ	ทลายผสัสะการรบัรูท้ีเ่คยมมีาต่อสิง่เดมิทีเ่ปลีย่นแปลง

โฉมภาพลักษณ์ออกจากเดิม	 ดังน้ัน	 แดริดาจึงเสนอว่าภาวะการปรากฏที่เปี่ยม

ด้วยความเข้มข้นจริงของความแตกต่างภายในตัวของมันเอง	 ถึงที่สุดแล้วก็คือ	

“ภาวะที่ถัด	(เคลื่อน)	ออกจากตัวของภาวะเอง”	(being-next-to-itself)11 

9	 Jacques	Derrida	“Différance”	in	Richard	Kearney	and	Mara	Rainwater,	The Conti-
nental Philosophy Reader, (London	and	New	York:	Routledge,	1996),	p.	441.		

10	Derrida,	“Différance”,	p.	454.	
11	Derrida,	“Différance”,	p.	454.
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	 ดังน้ันจากความคิดของแดริดาจึงน�ามาสู่การอภิปรายเรื่องความ

สร้างสรรค์	 (creativity)	 ซึ่งจากวิธีคิดที่ควบรวมและผสมผสานความแตกต่าง 

เข้ากับความเหมือนคล้าย	 จนเกิดผลิตผลที่หวือหวาและปราศจากนิยาม	 ด้วย

ภาวะเช่นนี้เองที่ท�าให้ความสร้างสรรค์แปรสภาพมาเป็นการสร้างสรรค์อีก 

ครั้งหนึ่ง	 (recreativity)	 อันเป็นการให้พื้นที่กับส่ิงที่แตกต่าง	 หวือหวา	 ดูแปลก 

แหวกแนว	และในท�านองเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงการตัดข้ามก�าแพงของพื้นที่

ที่ปรากฏออกจากพื้นที่ที่ไม่ปรากฏ	 โดยหันไปเชิดชูคุณค่าของความผสมผสาน

ระหว่างสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ก�าลังจะปรากฏอันเป็นสิ่งที่ถูกท�าให้พร่ามัวโดยการ

ปรากฏในห้วงเวลาแรกเข้าด้วยกนั	แม้ว่าผลสดุท้ายแล้ว	ผลลพัธ์อนัลกัลัน่เหล่านี้

จะเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดูพิกลพิการ	ท�าใจยากที่จะรับได้	และผิดขนบ	ทว่ามันก็

คือการลบเส้นแบ่งของพื้นที่สองพื้นที่เพื่อเป็นบ่อเกิดของการสร้างส่ิงใหม่ที่ดู

แปลกแหวกแนวบนสภาพที่ปราศจากนิยาม	

	 อาจกล่าวได้ว่าแดริดาให้ความส�าคัญกับการปรากฏที่ด�ารงตน 

อย่างเสมอภาคอยู่กับสิ่งที่ก�าลังจะปรากฏ	(being-to-come	–	avenir)	ภววิทยา	

(ontology)	 ในความคิดของแดริดาจึงเป็นจินตภาพแห่งความต่อเนื่องของการ

ปรากฏและธ�ารงอยูข่องสรรพสิง่ทกุสรรพสิง่	นยัตรงนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึเกยีรตภิมูิ

ของการด�ารงอยู่อย่างเสมอภาคของสรรพส่ิง	 เพียงแต่ติดปมปัญหาที่เรื้อรัง 

อย่างมากกค็อื	สงัคมสมยัใหม่มกัป้อ-ยอคณุค่าให้กบัการปรากฏตวัของอะไรบาง

อย่างมากจนเกนิไป	จนเบียดขบับดบงัสิง่ทีป่รากฏอยูอ่ย่างตอ่เนือ่งบางประเภท	

จนสิ่งต่อเนื่องประเภทหลังกลับต้องกลายเป็นสิ่งที่สูญหายจนดูเหมือนว่ามัน 

ไม่เคยปรากฏขึน้เลย	ทว่าทกุสิง่ทกุอย่างในร่มโพธ์ิร่มไทรแห่งภววทิยาถอืเป็นองค์

ประกอบทีม่แีต่การปรากฏ	ภววทิยาคอืเอกภาพเดยีวแห่งการปรากฏ	เพยีงแต่ว่า

ในเมื่อการปรากฏของบางสิ่งอย่างกลับกลายเป็นส่ิงที่อยู่นอกกายคน	ห่างไกล	

และไม่เป็นหนึ่งมิดชิดใกล้จึงประหนึ่งว่าถูกเบียดขับจนกลายเป็นอื่นไป
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4. ความหมายอื่นที่ปรากฏ แทรกซ้อน และทับซ้อนจาก 

 ภายในกระบวนการอ้างอิง 
	 (การท�า)	การอ้างอิง	ณ	ที่นี้ใช้เป็นค�ากิริยา	(verb)	ซึ่งสามารถเขียน

เป็นรูปภาษาอังกฤษว่า	 referencing	 หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน

ของความคิด	กระบวนทัศน์	ภาพลักษณ์	การน�าเสนอ	ฯลฯ	ผ่านการวนซ�้าความ

คิดใดความคิดหนึ่ง	 การเคลื่อนตัวออกจากสถานที่หนึ่งสู ่อีกสถานที่หนึ่ง	

อากปักริิยาของการเคลือ่นออกจากตวับทหนึง่สูอ่กีตวับทหนึง่	โดยพยายามรกัษา

เนือ้หาสาระและใจความตวัอ้างองิไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน	ทว่าเม่ือการอ้างองิเกดิ

ขึ้นครบวงจร	 กระบวนการของการอ้างอิงกลับประหนึ่งว่าละเลยความหมายที่

เป็นอื่นที่สอดแทรกอยู่ภายในการอ้างอิง	 กล่าวก็คือ	 การผลิตซ�้าการอ้างอิง 

สุม่เสีย่งมองข้ามความหมายอืน่ทีส่อดแทรกอยูภ่ายในตวับท	(text)	ดงันัน้	ภายใน

ระบบอ้างอิงจึงมีความหมายที่แตกตัวอยู่ข้างใน	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	การ

ปรากฏของความหมายที่เป็นอื่น	ที่ตัวมันทั้งแทรกซ้อน	หลบซ่อน	และอ�าพราง

ภายในตัวบท	ทว่าความหมายเหล่านั้นกลับปราศจากการอ้างอิง	

	 บ่อเกิดของปัญหาอาจจะเกิดจากวิธีการอ้างอิงของผู้ท�าการอ้างอิง	

ผู้ซึ่งเข้าใจว่าเน้ือหาใจความของสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือหลักใหญ่ใจความ

ทั้งหมด	 เมื่อการท�าการอ้างอิงติดหล่มอยู่กับความหมายที่ปรากฏโฉมมากกว่า

การเสาะรอยสืบค้นต่อความหมายที่เป็นอื่น	 ที่จริงแล้วทับซ้อนและแทรกซ้อน

ภายในตัวบท	ทว่าที่ไม่ปรากฏออกมาร่วมกับการอ้างอิงนั้น	เพราะผู้อ้างอิงอาจ

จะเข้าใจว่าความหมายที่ปรากฏอยู่เป็นหลักใหญ่ใจความได้รับการอ้างอิงเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว	 ดังนั้น	 ในหนึ่งตัวบททุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ภายในตัวบท	 โดยไม่มี 

สิ่งใดล้นนอกตัวบท	ด้วยเหตุนี้	ภายในการอ้างอิงย่อมปรากฏองค์ประกอบของ

บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้รับการอ้างอิงออกมา	 ท�าให้การอ้างอิงเป็นการอ้างอิง

แบบปราศจากความสมบูรณ์	

	 ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทในฐานะ	“แม่พิมพ์”	(matrix)	กับ

ตัวบทอีกตัวหนึ่งที่รองรับการอ้างอิงในฐานะ	 “ตัวอ้างอิง”	 (reference)	 จึงมิใช่

ปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์	กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	“แม่พิมพ์”	หมายถึง	สิ่งที่วางตัวเป็น

แม่แบบ	เป็นต้นแบบให้กบั	“ตวัอ้างองิ”	ซึง่	ณ	ทีน่ี	้หมายถงึสิง่ทีร่บัช่วงจากอทิธพิล
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ของแม่พิมพ์อีกต่อหนึ่งเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไป	 ตัวอ้างอิงและแม่พิมพ์มีความ

สัมพันธ์กัน	 ทว่าไม่สามารถสัมพันธ์กันได้อย่างหมดจด	 เพราะในความสัมพันธ์ 

ที่ดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันได้ระหว่างแม่พิมพ์กับตัวอ้างอิง	 กลับปรากฏซึ่งส่ิงที่ 

ไม่อาจสมัพนัธ์กนัได้อย่างหมดจดขึน้มาด้วย	จนท�าให้การอ้างองิเกดิสภาพความ

ขาดบกพร่องและไม่สมบูรณ์ขึ้นท่ามกลางกระบวนการอ้างอิงเสีย	

	 ความสมัพนัธ์ทีด่ผูวิเผนิเหมอืนว่าจะไปด้วยกนัได้ดรีะหว่างแม่พมิพ์

และตัวอ้างอิง	 ทว่าก็เป็นได้เพียงแค่การสอดคล้องกันในระดับหนึ่งเท่านั้น	 จาก

มิติดังกล่าวจึงเปิดมิติเข้าสู่การขบคิดถึงการจ�าลองแบบ	(simulation)	อันน�าสู่การ

ตั้งปมประเด็นปัญหาว่า:	

	 1)	 การจ�าลองแบบตัง้อยูบ่นความสมัพนัธ์แบบใดระหว่างแม่พมิพ์

กับตัวอ้างอิง	 	 2)	 การจ�าลองแบบที่ผ่านมามีการค�านึงหรือไม่อย่างไรถึงองค์

ประกอบที่เป็นอื่น	อันองค์ประกอบดังกล่าวปราศจากการอ้างอิง	 	 3)	 หากการ

จ�าลองแบบมองข้ามองค์ประกอบที่จ�าลองแบบไม่ได้	(non-simulable)	ท�าให้การ

จ�าลองแบบเกดิขึน้แค่เพยีงผวิเผนิ	แค่เพยีงความหมายทีป่รากฏเท่านัน้	ทว่าการ

จ�าลองแบบทั้งหมดจากแบบหน่ึงสู่อีกแบบหนึ่งที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้น	 (there	 is	

not-all	simulation)		 	

	 นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส	ฌอง	โบดริยาร์ด	(Jean	Baudrillard)	พูด

ถึงแนวคิดเรื่องการจ�าลอง	(simulacra)	ผ่านงานเขียน	Simulacra	and	Simulation	

(1981)	ซึ่งจุดประกายความคึกคักให้กับแวดวงสื่อศึกษา	การโฆษณา	และนิเทศ

สัมพันธ์ในช่วงราวๆ	ทศวรรษ	1990	ข้อเสนอของโบดริยาร์ดเริ่มต้นที่สภาวะอัน

ปราศจากซึง่รากฐานดัง้เดมิ	(original)	ส่วนสิง่ท่ีปรากฏต่อหน้าคนกคื็อภาพจ�าลอง

ที่เข้ามาท�าหน้าที่เสมือนเป็นต้นแบบ	(model)	ทดแทนตัวรากฐานตัวนั้น	ดังนั้น	

สิง่ทีป่รากฏอย่างหลากหลายต่อหน้าต่อตาคนในสงัคมบรโิภคจงึมแีต่การจ�าลอง

แบบชนิดปราศจากรากฐาน	 โดยปราศจากการอ้างอิงถึงตัวต้นแบบจริง	 (real)	

มากกว่ากลายเป็นสิ่งล้นจริง	(hyperreal)12	ดังนั้น	ส�าหรับโบดริยาร์ด	คนในโลก

สมัยใหม่มิได้ใช้ชวีติแบบเผชญิหน้ากบัความจรงิในโลกแห่งความเป็นจรงิ	หากแต่

12	Jean	Baudrillard,	Simulacra and Simulation,	Sheila	Faria	Glaser	trans.	(Ann	Arbor:	
The	University	of	Michigan	Press,	1994),	p.	1.	
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คนก�าลังใช้ชีวิตบนภาวะเสมือนจริงตามแต่ที่ภาพจ�าลองก�าหนดและวางตัว

เสมือนเป็นต้นแบบเท่านั้น

	 ตัวอย่างส�าคัญของโบดริยาร์ดในเรื่องนี้	 ก็คือความเสมือนจริงใน

การน�าเสนอภาวะสงคราม	เช่น	สงครามนวิเคลียร์ซึง่ส�าหรบัโบดรยิาร์ดเป็นภาวะ

สงครามทีม่ไิด้มสีภาวะธ�ารงอยูจ่รงิเท่าใดนกั	ทว่าการทีส่ื่อน�าเสนอเนือ้หาข่าวว่า

ประเทศมหาอ�านาจตระเตรียมผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่ลดจ�านวน	 โดยอ้าง

ว่าเป็นการท�าเพือ่ป้องกนัการชงิลงมอืก่อนของฝ่ายตรงข้าม	ส่งผลในเชงิจติวทิยา

แก่ผู้ชมให้ดูราวกับว่าสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ	และใกล้จะปะทุเข้ามา

ทุกๆ	นาที	ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีฝ่ายใดปรารถนาจะลงมือก่อน	สงคราม

นวิเคลยีร์จงึเป็นเรือ่งจ�าลอง/นยิายวทิยาศาสตร์ทีม่หาอ�านาจปลุกป่ันขึน้มาแบบ

ล้นจริง	ท�าให้ดูเสมือนว่าสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นอยู่จริงและใกล้เข้ามาทุกที	

	 โบดริยาร์ดสรุปว่า	 ภาพจ�าลองเหตุการณ์ท�าหน้าที่เป็นเพียงความ

เสมือนจริงซึ่งไม่สอดคล้องเท่าใดนักกับความจริง	หากแต่ภาพจ�าลองเหตุการณ์

ก�าลงัผลติซ�า้	ตอกย�า้	และหมนุเวยีนภาพลกัษณ์และความรูสึ้กนกึคิดทางจติวทิยา

ให้กับผู้ชมประหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านเดียว	ภาพลักษณ์ที่ผู้ชมจ้องมอง

จึงเหมือนกับถูกจัดฉากเป็นชุดเดียวที่ก�าหนดความปรารถนาให้ผู้ชมเกิดอาการ

เคลิบเคลิ้ม	 ด้วยเหตุนี้ส�าหรับโบดริยาร์ด	 ภาพจ�าลองเหตุการณ์จึงท�าหน้าที่ยิ่ง

กว่าความจริงและมากเกินกว่าความจริง	 ซ่ึงโบดริยาร์ดขนานนามเรียกความ

สัมพันธ์ของภาพจ�าลองเหตุการณ์ที่ท�าหน้าที่เกินความจริงนี้ว่า	 “สภาวะเหนือ

จริง”	 หรือ	 “hyperreality”	 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว	 ถัดจากสงครามอ่าวก็เป็น

เหตุการณ์	11	กันยายน	2001	ภาพที่ตึกเวิร์ดเทรดคู่แฝดโดนถล่มถูกน�ามาผลิต

ซ�า้แล้วซ�า้เล่า	อนัดลใจให้ภาพเหล่านัน้ประทบัตดิตาในความทรงจ�าของคน	ทว่า

ภาพติดตานี้ดูจะเป็นผลผลิตของการหมุนซ�้าเวียนซ�้าของการน�าเสนอจนมาก

เกิน13 ส่วนโจทย์หลักของโบดริยาร์ดในงานเขียนเรื่อง	The Spirit of Terrorism 

(2003)	กค็อืการตอบปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งพลงัอ�านาจของสิง่จ�าลองทีม่บีทบาทต่อ

การลบความจรงิ	ภาวะจรงิเสมอืนเป็นสิง่ทีถ่กูลบทิง้ออกด้วยพลังของภาพจ�าลอง

13	Jean	Baudrillard,	The Spirit of Terrorism, (New	York:	Verso,	2003),	p.	4.	
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อันน่าทึ่ง	 ประหน่ึงบทกวีปั้นแต่งจนเลิศเลอที่ท�าหน้าที่ทดแทนความจริง	 ใน 

ลกัษณะเกนิกว่าความจรงิ	จนกลายเป็นภาวะล้นจรงิหรอืเหนอืจรงิ	(hyperreality)	

นั่นเอง	

	 สิ่งที่น่าขบคิดต่อจากฐานคิดแบบโบดริยาร์ด	 ก็คือเป็นไปได้หรือ 

ไม่ว่าในภาคปฏบิตัขิองการจ�าลองสิง่ใดสิง่หนึง่	รวมไปถงึการอ้างองิสิง่ใดสิง่หนึง่

ก็เช่นกัน	 กระบวนการอ้างอิงและการจ�าลองอาจจะอยู่นอกเหนือข้อค�านึงเรื่อง

สภาวะเหนอืจรงิกเ็ป็นได้	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อืกระบวนการอ้างองิและการจ�าลอง

ก�าลังเผชิญหน้ากับปมปัญหาที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เกิดจากภายในกระบวนการ

อ้างอิงและการจ�าลองเสียเอง	 ค�าถามน้ีจึงมิจ�าเป็นต้องติดหล่มอยู่กับความคิด 

ที่ว่าภาพจ�าลองเป็นสิ่งที่สะท้อนภาวะล้นจริง	 หากแต่เป็นการพินิจพิเคราะห ์

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในกระบวนการการอ้างอิงและการจ�าลอง

	 จากตรงนีส้ามารถย้อนกลบัไปให้ความส�าคญักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายใน

กระบวนการอ้างอิง	 (procedural	 referring)	 ซ่ึงเปิดประเด็นอภิปรายถึงความ

สัมพันธ์ที่ไม่ต่อเน่ืองสอดคล้องกันระหว่าง	 “แม่พิมพ์”	 และ	 “ตัวอ้างอิง”	 กล่าว 

ก็คือ	 เริ่มต้นจากการที่ตัวอ้างอิงรับช่วงการอ้างอิงต่อจากแม่พิมพ์	 ในขณะที่ 

แม่พิมพ์ผลิตความหมายชุดหนึ่ง	 ตัวอ้างอิงก็รับช่วงความหมายต่อจากตรงนั้น

ชนิดพยายามรักษาใจความเสมือนว่าครบถ้วนตัวนั้นทั้งหมด	 ซึ่งปัญหาก็คือ 

ถ้าหากปราศจากการตระหนักถึงความเสมือนจริงของระบบอ้างอิง	 และหยุด

ขบคิดแค่เพียงตรงน้ี	 ก็จะดูเสมือนว่าแม่พิมพ์และตัวอ้างอิงเป็นกระบวนการที่

สอดคล้องกนัทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ	ณ	ตรงนีจ้งึเกดิค�าถามต่อความสมบรูณ์แบบ

ของการอ้างอิง	ว่าการอ้างอิงจะประสบผลส�าเร็จได้อย่างสมบูรณ์เพียงใด	ตราบ

นานเท่านานที่ตัวอ้างอิงมิได้ระมัดระวังถึงส่ิงอ่ืน	 อันเป็นความหมายอ่ืนที่ทั้ง

ซุกซ่อน	 อ�าพราง	 และสูญหายภายในตัวแม่พิมพ์	 ดังที่ลาก็องคุณลักษณะของ 

สิง่อ่ืนดงักล่าวนัน้ว่าเป็น	“objet	a”	ดงันัน้	ภายในกระบวนการอ้างองิจงึประกอบ

ด้วยองค์ประกอบที่เป็นอื่นภายในตัวแม่พิมพ์	 ซึ่งขณะนี้การอ้างอิงไม่สามารถ

อ้างอิงถงึองค์ประกอบทีเ่ป็นอืน่ตวันัน้ได้	ความสนใจในลักษณะนีเ้ป็นการทดลอง

เสนอรูปทฤษฎี	แม้ว่าจะเป็นคนละโจทย์ความสนใจกับของโบดริยาร์ด	

	 การขบคิดถึงความหมายทับซ้อน	แบ่งแยก	หลบซ่อน	และอ�าพราง

ภายในกระบวนการอ้างอิงสอดคล้องกับแนวทางของจิตวิเคราะห์	 กล่าวคือใน
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ทางจิตวิเคราะห์น้ันมีการละเล่นของค�าศัพท์อยู่สองค�า	 คือค�าว่า	 ตระหนักรู	้

(known)	กบั	ไม่ตระหนกัรู	้(unknown)	ซึง่เมือ่น�ามาสมัพนัธ์กนันัน้	มนัจงึแบ่งแยก

ออกเป็น	 4	 คุณลักษณะ	ดังที่สลาวอย	ชิเชก	 (Slavoj	 Zizek)	 เขียนในบทความ	

“What	Rumsfeld	Doesn’t	Know	That	He	Knows	About	Abu	Ghraib”	(2004)14	

ดังต่อไปนี้:	

	 1)	 สิง่ทีค่นตระหนกัรูว่้าตนเองรู	้(known-known)	หมายถงึ	ส่ิงทีค่น

ตระหนักว่าคนรู้จักสิ่งน้ันแน่นอน	 เพราะคนตระหนักหรือระลึกตัวได้ว่า	 ส่ิงนั้น 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งใจสร้างหรือท�าขึ้นมาเพื่อใครสักคนและเพื่อเป้าหมาย 

บางอย่าง	

	 2)	 สิ่งที่คนตระหนักรู้ว่าตนเองไม่รู้	 (known-unknown)	 หมายถึง	 

สิง่ทีค่นตระหนกัดว่ีา	ในสิง่ทีค่นตัง้ใจสร้าง	ตัง้ใจท�านัน้	ยงัมีส่ิงทีค่นยงัไม่รูอ้กีมาก	

คนตระหนักถึงข้อจ�ากัดและความไม่รู้ของตนเอง	

	 3)	 สิ่งที่คนไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองไม่รู ้	 (unknown-unknown)	 

หมายถึง	 สิ่งที่คนไม่ตระหนักเลยว่ามีสิ่งที่คนไม่รู้	 อาจจะเป็นเพราะสิ่งนั้นอยู่ 

นอกกรอบความคิดคน	 ชนิดมากกว่าที่ข้อจ�ากัดทางความคิดของคนจะเข้าใจถึง

มันได้	

	 4)	 สิ่งที่คนไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองรู้	 (unknown-known)	 หมายถึง	 

สิ่งที่คนไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่าจริงๆ	แล้วคนรู้จักมัน	ซึ่งความหมายก็คือ

คนไม่เคยตระหนักเลยว่า	 ในกิจกรรมที่คนท�านั้น	 คนอาจจะตระหนักรู้ว่าคนท�า

เพื่อเหตุใดและไม่ท�าเพื่อเหตุใด	ทว่าความสลับซับซ้อนของประเด็นนี้คือภายใน

กจิกรรมของคน	คนได้สร้างสิง่อืน่ขึน้มาด้วย	โดยทีค่นไม่รูต้วัและโดยทีต่วัคนเอง

มิได้ตั้งใจ	

	 จากแนวคดิของชเิชกน�ามาสูก่ารขบคดิถงึกระบวนการอ้างองิระหว่าง	

“แม่พิมพ์”	 และ	 “ตัวอ้างอิง”	 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า	 “ตัวบท”	 ในฐานะ	 “แม่พิมพ์”	 

เกิดภาวะลักลั่นและไม่สมประกอบกับ	 “ตัวอ้างอิง”	 เหตุเป็นเพราะในการผลิต

สร้าง	หรอืการประตมิากรรมความหมายใดความหมายหนึง่ขึน้มาภายในแม่พมิพ์	

14	Slavoj	Zizek	 “What	Rumsfeld	Doesn’t	Know	That	He	Knows	About	Abu	Gharib”	
(2004)	in	www.lacan.com	Last	Access:	December	2012.	
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หากขบคดิบนพืน้ฐานเดยีวกนักบัทฤษฎจิีตวเิคราะห์	องค์ประกอบของการอ้างองิ

ย่อมประกอบด้วยความเป็นไปได้สี่ประการดังนี้:	

	 1)	 ประกอบด้วยสิ่งที่แม่พิมพ์ตระหนักรู้ว่าผลิตขึ้นเพื่อการอันใด

และไม่ผลิตขึ้นเพื่อการอันใด	 (known-known)	 	 2)	 ประกอบด้วยส่ิงที่แม่พิมพ์

ตระหนกัรูว่้ายงัมหีลายองค์ประกอบทีแ่ม่พมิพ์	(จงใจ)	ไม่รู	้เพราะสิง่ดงักล่าวอาจ

จะยังมิใช่ความตั้งใจในการประติมากรรมของแม่พิมพ์	 (known-unknown)	 

3)	ประกอบด้วยสิง่ทีแ่ม่พมิพ์ไม่รูว่้าตวัแม่พมิพ์ไม่มทีางประตมิากรรมให้มากกว่า

ทีเ่ป็นอยูไ่ด้เลย	เหตเุป็นเพราะยงัมหีลายสิง่นกั	ทีอ่ยูเ่หนอืเกนิกว่าความสามารถ

ของแม่พิมพ์มากนัก	(unknown-unknown)		4)	ประกอบด้วยสิ่งที่แม่พิมพ์กลับไม่

ตระหนกัรูว่้าจรงิแล้วตวัแม่พมิพ์ผลติความหมายอืน่ออกมาด้วย	ความหมายอืน่

ตัวนั้นที่อ�าพราง	ซ่อนเร้น	และทับซ้อนอยู่	ดังที่ลาก็องเรียกว่าเป็น	objet	a	โดยที่

แม่พิมพ์ไม่ตระหนักรู้ว่าแม่พิมพ์ผลิตมันขึ้นมาด้วยโดยไม่ตั้งใจ	 (ส่ิงที่แม่พิมพ์ 

ไม่ตระหนักรู้ว่าแม่พิมพ์รู้)	(unknown-known)	

	 ด้วยเหตุนี้	 ถ้าหากกระบวนการอ้างอิงท�าการอ้างอิงได้แต่เพียง 

ความหมายทีป่รากฏตรงนัน้ทีผ่ลติขึน้โดยแม่พมิพ์เท่านัน้	กเ็ท่ากบัว่าความหมาย

ทีแ่ตกต่างออกไป	อนัเป็นความหมายอืน่ทีถ่กูผลิตขึน้ภายในแม่พมิพ์	ความหมาย

ทีแ่ม่พมิพ์ผลติออกมาแล้วโดยทีแ่ม่พมิพ์ไม่ตระหนกัรูต้วั	กลบักลายเป็นความหมาย

ที่ตัวอ้างอิงไม่สามารถท�าการอ้างอิงได้หรือสร้างการจ�าลองแบบได้ส่งผลท�าให้

กระบวนการอ้างอิงเป็นกระบวนการที่ขาดตอนและปราศจากความครบถ้วน

สมบูรณ์	 การค้นหาและแสวงหาสิ่งซุกซ่อนที่แม่พิมพ์ไม่ตระหนักว่าแม่พิมพ ์

ผลิตออกมา	ณ	ตรงนี้เป็นขอบเขตที่เชื่อมโยงให้คนเสาะแสวงหาความหมายอื่น

ทีซ่่อนเร้น	อ�าพรางตวัอยู	่ณ	ตรงนัน้	(being-there)	โจทย์นีถ้อืเป็นประเดน็ปัญหา

ที่เป็นคนละโจทย์ความสนใจกับโบดริยาร์ดดังที่ได้อภิปรายแล้ว

5. การจ้องมองกับแนวคิดเรื่อง object a 
	 หากเรายอมรับสมมติฐานว่า	ตัวอ้างอิงไม่สามารถสัมพันธ์ได้อย่าง

ลงตัวกับแม่พิมพ์อันเน่ืองมาจากว่าภายในตัวแม่พิมพ์ประกอบด้วยความหมาย

ทบัซ้อนและ/หรอืความหมายอืน่ทีต่วัอ้างองิไม่สามารถมองเหน็ได้	ทัง้ๆ	ทีค่วาม



16

หมายทบัซ้อนและ/หรอืความหมายอืน่ตวันัน้	จรงิแล้วมนักป็รากฏโฉมอยูต่รงนัน้	

แต่สดุท้ายมนักเ็ป็นสิง่ทีส่ญูหาย	เนือ่งด้วยเพราะมันไม่สามารถถกูมองเหน็ได้แต่

แรกโดยตวัอ้างองิ	ความสมัพนัธ์ของการมองตรงนีร้ะหว่างตวัอ้างองิและแม่พมิพ์

ที่ตัวอ้างอิงไม่สามารถมองเห็นความหมายได้อย่างครบถ้วน	 ตรงนี้จ�าเป็นที่จะ

ต้องน�ามาสู่การอภิปรายเรื่อง	การจ้องมอง	(gaze)

	 ปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ในการจ้องมองคอืปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูจ้้องมอง	

(the	gazer)	กับสิ่งที่ถูกจ้องมอง	(object	being	gazed)	แน่นอนว่าเจ้าของสายตา	

ณ	 ที่นี้คือผู้จ้องมอง	 ผู้ที่ก�าลังทอดสายตาจ้องมองวัตถุที่เป็นเป้าหมายของเขา	 

ซึง่ผลลพัธ์อนัหนึง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ในเรือ่งนี	้กค็อืความเคยชนิของผูจ้้องมองเอง

ที่มักคิดว่าเขาเป็นเจ้าของสายตา	(master	of	the	gaze)	ในขณะที่วัตถุเหล่านั้น

อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยสายตาการจ้องมองของเขา	 ทว่าผู้จ้องมองไม่อาจ

ตระหนักในทางกลับกันได้เลยว่า	ตัวเขาเองก็ถูกจ้องมองด้วยสิ่งที่เขาไม่อาจจ้อง

มองได้ภายในวตัถทุีเ่ขาก�าลงัทอดสายตารบัชมอยูเ่ช่นกนั	ด้วยเหตนุี	้การจ้องมอง

จงึเป็นการจ้องมองทีไ่ม่อาจครบถ้วนสมบรูณ์ได้	เหตผุลกคื็อผูจ้้องมองก�าลังเข้าใจ

ผิดคิดไปว่าเขาจ้องมองวัตถุตรงน้ันได้อย่างครบถ้วน	 โดยไม่พึงตระหนักและ 

ไม่อาจรู้ตัวได้ว่า	 ตัวเขาเองก็ถูกจ้องมองกลับด้วยบางส่ิงบางอย่างที่ปรากฏโฉม

อยู่ตรงนั้น	 เช่นกัน	 สายตาของผู้จ้องมองจึงเป็นสายตาที่เผชิญหน้ากับความ 

ขาดกลัว

	 ข้ออภิปรายน้ีเป็นข้ออภิปรายที่อยู่ในแนวคิดของลาก็อง	 ซึ่งการ

อภิปรายเรื่องการจ้องมองของลาก็อง	 เป็นไปในครรลองของสุนทรียศาสตร์	 

โดยใน	The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis15	ประกอบด้วย

ประเดน็	ประเดน็หนึง่ทีล่ากอ็งเสนอว่า	พืน้ทีแ่ห่งการเสพทวิทศัน์ด้วยสายตา	คือ

พืน้ทีอั่นเปราะบางทีส่ามารถหกัหาญการเสพทิวทศัน์ด้วยโสตทศัน์ของผูจ้้องมอง

ลงได้อย่างไม่ไยดี	 ในขณะเดียวกันการอภิปรายเรื่องการจ้องมองของลาก็อง 

เชือ่มโยงอยูก่บัแนวคดิ	lucinda	อนัแนวคดินี	้สือ่ว่าสิง่ทีผู่เ้สพทวิทศัน์ดดูซมึเข้าสู่

โสตทศัน์ด้วยสายตาของตนเอง	ณ	แต่แรกเริม่เดมิทนีัน้	กาลเวลาต่อมาสิง่ดงักล่าว

15	Jacques	Lacan	The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, Alan	Sheridan	
trans.	(London:	Penguin	Books,	1986),	p.	86.	
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คือสิ่งที่ผิดฝาผิดตัว	หักเห	คลาดเคลื่อน	ขาดความสมประกอบ	และมิสอดคล้อง

กบัภาวะจรงิของทวิทศัน์16	โดยลากอ็งชกัชวนให้มองถงึภาพวาดทีส่ลบัซบัซ้อนสอง

ภาพ	ภาพวาดแรกเป็นของแฮนส์	โฮลเบียน	(Hans	Holbein) The Ambassadors 

และภาพวาดที่สองของ	ดิเอโก้	วิลาสเกส	(Diego	Velazquez) Las Meninas 

 The Ambassadors	ภาพทีร่าวกบัก�าลังเล่นมายากลต่อการจ้องมอง

ของคน	เพราะเพียงแค่ชื่อภาพ The Ambassadors	ที่แปลว่า	 “เอกอัคราชทูต”	

(ท่านทตู)	เท่านีก้ช็กัชวนให้ผูช้มภาพในฐานะผูจ้้องมอง	มองแต่ตวัคนทีอ่ยูใ่นภาพ

เท่านั้น	 สาเหตุเป็นเพราะ	 “คน”	 เท่าน้ันที่เป็นถึงท่านทูต	 มันหาใช่ส่ิงไม่มีชีวิต

ที่ได้เป็นทูต	 เมื่อเป็นอย่างนี้	 การจ้องมองของผู้ดูภาพก็จะยึดติดกับการมองแต่

ตวัคนสองคนทีอ่ยูใ่นภาพ	หรอืไม่กม็องแต่สายตาทีค่นทัง้สองจบัจ้องมาทางผูด้ฯู	

และผู้ดูฯ	 ก็จ้องมองกลับเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพภาพนี้คือมายากลของการ

จ้องมอง	มายากลทีผู่ด้ฯู	เข้าใจผดิคดิไปว่า	วงจรของการจ้องมองของตนครบถ้วน

สมบูรณ์	ทว่าในภาพนี้	มันมีสิ่งที่จ้องมองกลับโดยที่ผู้ดูฯ	ไม่รู้ตัวเช่นกัน	

The Ambassadors

16	Lacan,	Ibid,	p.	87.	
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	 ลากอ็งอภปิรายว่า	เมือ่ผูด้ภูาพหนัหลงักลบัหรอืเลกิดภูาพนี้	ผูด้ภูาพ

อาจมองไม่ออกตัง้แต่ต้นเลยว่า	จรงิแล้วในภาพจะเหน็เหมอืนเป็นวตัถทุีไ่ม่ส�าคญั

อนัหนึง่คล้ายๆ	กบัเป็นม้วนกระดาษ	ณ	บรเิวณชายคลมุด้านล่างของเอกอคัราชทูต

คนขวา	 ซึ่งปริศนาของมันอยู่ควบคู่กับการที่โฮลเบียน	 ศิลปินเจ้าของภาพจงใจ

วาดรอยเปื้อน	 (blot)	 เหมือนเป็นหยดน�้าที่ช้ันด้านล่างของภาพ	 ณ	 บริเวณ 

ตรงกลางภาพควบคู่กันด้วย	 โดยสององค์ประกอบนี้คือ	 “ม้วนกระดาษ”	 และ	 

“รอยเปื้อน”	มีนัยสัมพันธ์กันอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียว	

	 ประการแรก	รอยเป้ือนอาจเป็นอปุมาอปุไมยในการบ่งบอกโดยอ้อม

ว่า	 ภาพนี้มีรอยเปื้อนในเรื่องของการมอง	 การจ้องมองที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างผู้ดู

ภาพกับภาพ	ประการที่สอง	ถ้าสังเกตให้จงดีแล้วนั้น	จะเห็นว่าตรงม้วนกระดาษ

มีลักษณะคล้ายเป็นรูปรากฏอยู่	 รูเหล่าน้ันก็เหมือนกับเป็นลูกตาที่จ้องมอง 

มาทางผูด้ฯู	เช่นกนั	ลากอ็งเปรยีบเทยีบว่าม้วนกระดาษทีเ่ป็นรมูนัเหมอืนกบัเป็น

หวักระโหลกทีจ้่องมองมาทางผูด้ฯู	ทว่าผูด้มูไิด้จ้องมองกลับไป	เพราะผูด้อูาจคิด

ว่ามันไม่ส�าคัญ17	อีกทั้งอาจเป็นเพราะองค์ประกอบอย่าง	“ม้วนกระดาษ”	และ	

“รอยเปื้อน”	 หาได้มีความสอดคล้องกับตัวสัญญะ	 (signifier)	 ที่ก�าหนดช่ือภาพ	

The Ambassodors	ซึ่งนั่นเองคือปัญหาอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียว	เหตุเป็นเพราะ

ผูด้ฯู	ตดิกบัดกักบัการมองสายตาของท่านทตู	จนผูด้ฯู	พลาดการสงัเกตว่าภาพนี้

มีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นสายตาจ้องคืนมาเช่นกัน	 (ม้วนกระดาษที่ลาก็อง

อุปมาอุปไมยว่าคล้ายตาของหวักะโหลก)	การจ้องมองจงึเป็นวงจรทีห่าได้มคีวาม

สมบูรณ์ด้วยประการฉะนี้	

 Las Meninas ภาพวาดอีกภาพหนึ่งที่เล่นมายากลอันน่าอัศจรรย์ใจ

กับสายตาของผู้คนในสถานะผู้รับชมภาพ	 หากกวาดสายตาดูอย่างรวดเร็ว	 จะ

เหน็องค์ประกอบเด่นของภาพอย่างน้อยสององค์ประกอบ	องค์ประกอบแรกคอื	

องค์ประกอบที่เยื้องไปทางซ้ายของภาพ	 ศิลปินในชุดยาวสีด�า	 ตรงกลางชุดมี

กางเขนสแีดงปักอยู	่เขาถอืพูก่นัทีม่อืข้างหนึง่ส่วนอกีข้างหนึง่ถอืจานรองสี	ศิลปิน

คนนี้ยืนอยู่หน้ากระดานวาดขนาดใหญ่	 ราวกับว่าเขาก�าลังปฏิบัติภารกิจวาด 

รูปใดวาดรูปหนึ่งอยู่	 ส่วนองค์ประกอบที่สองคือองค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง 

17	Lacan,	Ibid, p.	88.
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ภาพเจ้าหญิงในชุดขาวทั้งชุด	 กระโปรงยาวสีขาว	 อินฟานทรา	 โดร่า	 มาการิต้า	

(Infantra	Dora	Magarita)	เจ้าหญิงองค์น้อยในชุดขาว	รอบข้างมีนางก�านัลสอง

คน	คนหนึ่งก�าลังคุกเข่าราวกับต้องการถวายการปรนนิบัติ	กับอีกนางก�านัลหนึ่ง

ยืนอยู่ข้างหลังราวกับว่าก�าลังถวายการอารักขา

Las Meninas

	 องค์ประกอบทัง้สององค์ประกอบนีส้�าคัญกบัผูร้บัชมภาพในแง่ทีว่่า

มันเป็นองค์ประกอบทีจ้่องมองมายงัสายตาของผูร้บัชมภาพอย่างพอเหมาะพอดี	

ถ้าดูจากในภาพจะเห็นว่าสายตาของศิลปินและสายตาของเจ้าหญิงเท่านั้นที่ถือ

เป็นสองคู่สายตาที่มองมายังตรงกลางของภาพ	 อันเป็นต�าแหน่งที่ผู้รับชมภาพ

ก�าลังยืนชมภาพอยู่	ในขณะที่สายตาของคนแคระหญิงร่างท้วมที่อยู่ด้านขวามือ

ของภาพ	แม้ว่าจะมองมาตรงกลางภาพก็จริง	แต่ถ้าสังเกตดีๆ	แล้วนั้น	จะเห็นว่า

หล่อนมองเยื้องขึ้นไปด้านบน	ดังนั้น	 กล่าวได้ว่า	 สายตาของศิลปินและสายตา

ของเจ้าหญิง	สององค์ประกอบนี้เท่านั้นที่ก�าลังจ้องมองอยู่และผู้ดูฯ	ก็จ้องมอง

กลับเช่นกัน

	 “Las	 Meninas”	 เป็นค�าในภาษาสเปน	 หากแปลเป็นภาษาไทย	

ความหมายของมันก็คือ	นางก�านัลผู้ทรงเกียรติ	 (The	Maids	 of	Honour)	ทว่า

ถ้าหากรับชมภาพ Las Meninas แบบเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับภาพอย่างย่ิงยวด



20

เข้มข้นจรงิ	กอ็าจกล่าวได้ว่า	ผูด้ฯู	ก�าลงัมองเจ้าหญงิ	และเจ้าหญงิก�าลงัมองกลบั

มาเช่นกนั	ค�าถามทีส่�าคญัต่อเนือ่งกนัไปกค็อื	เมือ่อยูต่รงหน้าเจ้าหญงิอนิฟานทรา

แล้วนั้น	 เราเป็นใคร	 ฤๅเราเป็นเพียงแค่ผู้ชมภาพเท่านั้น	 ฤๅเราควรจะต้องเป็น 

นางก�านัลผู้ทรงเกียรติด้วย	เพราะชื่อภาพ Las Meninas	ก�าหนดบทบาทให้เป็น

เช่นนั้น	 อีกครั้งกับมายากลของชื่อภาพที่ก�าหนดให้ผู้ดูมีส่วนร่วมกับภาพแบบ

อ้างอิงกับเฉพาะแค่ชื่อของภาพ	

	 ดงันัน้เมือ่ชือ่ภาพ	Las Meninas (นางก�านลัผูท้รงเกยีรต)ิ	เป็นเช่นนัน้	

กเ็ป็นไปได้ว่าการมส่ีวนร่วมแบบปฏสิมัพนัธ์เชงิสญัญะ	(symbolic	interactionism)	

ของผู้ดูฯ	 กับภาพก็อาจจะผูกโยงเข้ากับชื่อภาพด้วยก็เป็นได้	 ตรงนี้อาจกล่าวได้

ว่าภาพจึงไม่ได้ตั้งชื่อแค่เพียง	Las Meninas	เท่านั้น	หากแต่ตัวคนต้องเป็น Las 

Meninas ด้วย	 นั่นคือคนไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้รับชมภาพเท่านั้น	 หากแต่คน

เองก็ต้องเป็นนางก�านัลผู้สูงศักด์ิไปโดยพร้อมเพรียงกัน	 และตรงนี้เปิดโอกาส 

ให้ขยายมิติการถอดความหมายของภาพต่อไปว่า	ฤๅศิลปินชุดด�า	ผู้ที่ยืนอยู่ตรง

ด้านซ้ายของภาพนั้นก�าลังวาดรูปคนในสถานะของนางก�านัลอีกคนหนึ่งของ 

เจ้าหญิงอินฟานทรา	

	 ขณะทีป่ฏสิมัพนัธ์ทางสายตาระหว่างอนิฟานทรากบัผูช้มภาพเสมือน

ว่าจะเป็นปฏสิมัพนัธ์ทีล่งตวั	ด้วยท�าให้ผูช้มรูส้กึเสมอืนเป็นนางก�านลัอกีคนหนึง่

ของอินฟานทรา	ร่วมด้วยกบัการทีศ่ลิปินชดุด�าก�าลงัวาดรปูคนในฐานะนางก�านลั

อีกคนหนึ่งตามชื่อภาพ Las Meninas ทว่าถ้าหากหยุดการถอดรหัสความหมาย

ของภาพเพยีงเท่านี	้ผูด้ฯู	กจ็ะเข้าใจผดิคดิไปว่าความสมบรูณ์ของภาพเกดิขึน้แล้ว

จากเพียงแค่ปฏิสัมพันธ์ของการจ้องมองระหว่างผู้ดูฯ	กับองค์ประกอบของภาพ	

	 ทว่ามายาคติของภาพนี้อยู่ที่องค์ประกอบองค์หนึ่งภายในภาพ 

ซึ่งแม้ไม่ปรากฏเป็นโฟกัสที่ชัดเจนมากนักของภาพ	 แต่องค์ประกอบนั้นเอง 

ส่งผลกระทบต่อผูช้มภาพจนปฏสิมัพนัธ์ทางสายตาทีผู่ช้มภาพมต่ีอเจ้าหญงิและ

ศลิปินเกดิความลกัลัน่และไม่ต่อเนือ่ง	องค์ประกอบทีท่ลายมายาคตกิารจ้องมอง

ตรงนี้คือองค์ประกอบที่ลึกลงไปในใจกลางของภาพ	Las Meninas	องค์ประกอบ

นั้นคือ	กระจก	(mirror)	โดยกระจกสะท้อนเงาของคนสองคนคือพระราชา	(king)	

และพระราชินี	(queen)	ซึ่งก�าลังยืนอยู่	ณ	ต�าแหน่งที่กระจกท�ามุมกับต�าแหน่งที่

ผู้ชมยืนอยู่อย่างพอดิบพอดี	 ซึ่งถ้าหากมองภาพอย่างละเมียดละไมจริงแล้วนั้น	
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ต�าแหน่งที่ยืนชมภาพอยู่	กับต�าแหน่งที่กระจกท�ามุม	หรือท�าองศา	กับต�าแหน่ง

ชมภาพเป็นองศาทีส่อดรบักนัพอด	ีทว่าเพราะเหตใุดเล่าทีก่ระจกนัน้กลบัไม่เป็น

เงาของผู้ชมฯ	 แต่กลับปรากฏเงาของพระราชาและพระราชินี	 เงาของผู้ชมฯ	 

หายไปไหนในภาพ Las Meninas 

	 ค�าตอบคือผู้ชมฯ	อาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพ	Las Meninas 

แล้วแต่แรก	ทว่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เสมอคอืการทีผู่ช้มฯ	มกัคดิว่าผูช้มฯ	เป็น

เจ้าของสายตาโดยมีภาพเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การมอง	 ความคุ้นชินของการใช้

สายตาเป็นศนูย์กลางจกัรวาลการจ้องมอง	ท�าให้คนเกดิมายาคตเิสมอว่าพวกเขา

มีชัยชนะเหนือภาพ	พวกเขาก�าลังจ้องมองภาพซึ่งภาพนั้นๆ		มิได้จ้องมองกลับ

มาหาพวกเขาเลย	คนก�าลงัคดิว่าเจ้าหญงิและศลิปินก�าลงัจ้องมองคนและคนเป็น

หนึ่งในนางก�านัลอีกคนหนึ่ง	 เนื่องจากสายตาของคนที่มองศิลปินและเจ้าหญิง

รวมไปถึงชื่อภาพวาด Las Meninas ล่อลวงให้เกิดทัศนคติรับชมภาพเช่นนั้น	

	 ทว่าองค์ประกอบที่อยู่นอกเหนือภาพ	 แต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาพเสมอก็คือพระราชาและพระราชินีที่ยืนอยู่ในต�าแหน่งเดียวกับที่รับชม

ภาพ	 ดังนั้นคนจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพ	 คนจึงเสมือนว่าเป็นคนนอกเป็น	 

“ผู้อื่น”	 ของภาพนี้อยู่แต่แรก	 ตรงนี้เองที่	 ปริศนาของภาพ Las Meninas ถูก

คลีค่ลาย	เจ้าหญงิอนิฟานทราก�าลงัจ้องมองพระราชาและพระราชนิ	ีซึง่เจ้าหญงิ

หาได้จ้องมองผู้ชมฯ	 เช่นเดียวกันกับที่ศิลปินชุดด�าก�าลังวาดรูปพระราชาและ 

พระราชนีิ	ไม่ใช่วาดรปูผูช้มฯ	แต่แรก	จดุหมายปลายทางของภาพและการน�าเสนอ

ของภาพจึงประหนึ่งว่าหักหลัง	 เล่นงาน	ทรยศ	และเข้าท�าการรัฐประหารภาวะ

ความเป็นเจ้าของสายตาของผู้ชมภาพ	 ผู้เข้าใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของภาพ	

ดังที่ลาก็องกล่าวว่า	 “ประเด็นที่ข้าพเจ้าอภิปรายมานี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพถ่าย

มิได้ถกูดดูซบัเข้าสูก่ารละเล่นทีส่มบรูณ์ของการน�าเสนอ	เพราะบัน้ปลายทางและ

ผลลัพธ์จริงของภาพถ่ายตั้งวางอยู่	ณ	อีกต�าแหน่งหนึ่งเสมอ”18 

	 ภาพ The Ambassadors และ Las Meninas มอบจินตนาการ 

ที่แปลกใหม่	 อย่างน้อยที่สุดก็คือมันท�าให้ล้มเลิกวิธีคิดว่าสายตาของคนเป็น

จักรวาลแห่งการจ้องมองในทุกสิ่ง	 เพราะในขณะที่คนจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 

18	Lacan, Ibid, p.	108.	
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องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง	 มันก็ย่อมมีองค์ประกอบที่จ้องกลับมาหาคน

เช่นกนั	และองค์ประกอบทีจ้่องมองกลบัมาหาคนมนัทัง้เบยีดขบั	ผลกัไส	บอกปัด

ความเปน็ศนูยก์ลางของการจอ้งมองของคน	การมองของคนจงึประสบกบัภาวะ

ขาดกร่อน	 แคะแกรน	 และปราศจากความสมบูรณ์	 ภาพวาดก�าลังก่อกวนคน	

ท�าให้คนเกิดภาวะแปลกแยกและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมัน	 ภาพวาดท�าให้

คน	 (พวกเรา)	กลายเป็นอื่น	 (the	picture	 is	 othering	us)	ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

อันใดเลยกบัภาพ	ภาพสร้างอาการวปิลาสให้แก่คนผูท้ีคิ่ดว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง

ของการจ้องมอง

	 ในประเด็นต่อมา	 ลาก็องเชื่อมโยงการจ้องมองเข้ากับมโนทัศน	์

object	a	มโนทศัน์ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึภาวะหละหลวม	แคะแกรน	ปราศจากความ

ต่อเนือ่ง	ภาวะเนยีนตาจอมปลอม	และความเสมอืนจรงิของสิง่ทีป่รากฏโฉมตรง

หน้า	ภาวะอนัตดัขาดแบ่งแยกอนัเป็นตวั	“เบรก”	(break)	การจ้องมองของคนกบั

สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคน	 เพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับเปี่ยมด้วยธาตุ	 (องค์

ประกอบ)	บางอย่างที่หลุดออกจากการจ้องมอง	หรือล้นกว่าภาวะเสมือนจริงที่

ปรากฏอยูต่รงหน้าสายตา19 object a กบัแนวคดิเรือ่งการจ้องมอง	(gaze)	สัมพนัธ์

กันในแง่ที่ว่าการจ้องมองต่อวัตถุใดวัตถุหน่ึง	 อาจเป็นเพียงแค่มายาแห่งภาพ 

ที่ไม่สอดคล้องกับภาวะจริงของภาพเหล่านั้น	

	 แน่นอนว่าการจ้องมองคือการพึ่งพาดวงตาเป็นอวัยวะหลักใน 

การมอง	 ส่วนองค์ประกอบที่รินไหลเข้ามาสู่ดวงตาถือเป็นองค์ประกอบที่อยู่ใน

การควบคุมด้วยดวงตาของคนทั้งสิ้น	 ทว่าภาพมายาของการจ้องมองขณะนี้ 

ถูกท้าทายและตั้งประเด็นวิวาทะผ่านข้ออภิปรายด้วยภาพวาดสองภาพวาด	คือ 

The Ambassadors	 และ	Las Meninas	 สองภาพที่ท้าทายใจความส�าคัญเรื่อง

การจ้องมองของอตับคุคล	ในขณะเดยีวกนักบัความท้าทายเช่นนีเ้องทีส่ร้างความ

ระมดัระวงัมากขึน้ต่อการจ้องมองของอตับคุคลทีก่ระท�าต่อภมูทิศัน์	ทศันะวจิกัษณ์

หนึ่งๆ	เสียใหม่อย่างละเมียดละไมและด้วยความละเอียดลออ	อันส่งผลลัพธ์ให้

เกิดการทบทวนทัศนคติในการจ้องมองรับชมทิวทัศน์ที่เสมือนจริงของสิ่งต่างๆ		

การปรับทัศนคติที่ป้องกันมิให้ดวงตาถูกจับ	 “แช่เย็น”	 ผ่านการน�าเสนอที่จงใจ 

19	Lacan, Ibid, p.	118.
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ให้ภาวะเสมือนจริงรินไหลเข้าสู่นัยน์ตาคน	 และเนื่องด้วยองค์ประกอบของการ 

น�าเสนอปรากฏซึ่งสิ่งสูญหายที่หลุดหายออกไปจากการจ้องมองของคน	ลาก็อง

จึงเสนอว่าภาระหน้าที่ของการจ้องมองสิ่งใดส่ิงหนึ่งเสียใหม่คือสภาวะของ	 

“การหุ้มเกราะให้กับดวงตา”	(prophylactic	eye)20 

 

6. การน�าเสนอรอบถัดมาคือการเก็บตกสิ่งสูญหาย 
	 เน่ืองด้วยดวงตาเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งจักรวาลแห่งการจ้องมอง	 ทว่า

การจ้องมองก็ยังเป็นไปแบบมีข้อจ�ากัด	ข้อจ�ากัดของการจ้องมองท�าให้เกิดส่วน

ของการน�าเสนอซ่ึงพุ่งเข้าสู่สายตา	 ซึมซับด้วยสายตา	 กับส่วนของการน�าเสนอ 

ที่สายตามิได้ซึมซับ	 ณ	 ตรงน้ีเอง	 อันเป็นที่มาของภาวะแคะแกรน	 ความไม ่

ครบถ้วนสมบูรณ์	 และความลักลั่นของการจ้องมอง	 ในขณะเดียวกัน	 ประเด็น	 

ณ	ตรงนี	้สร้างปัญหาอนัชวนให้ขบคดิต่อว่า	การจ้องมองสามารถเชือ่มต่ออย่างไร

กับองค์ประกอบที่ขาดแกรนจากการจ้องมองครั้งแรก	ซึ่งถ้าหากสายตาสามารถ

เชือ่มต่อเรยีกคนืองค์ประกอบทีแ่คะแกลนกลบัคนืมา	กป็ระหนึง่ว่าเป็นการเรยีก

คืนสิ่งที่จวนเจียนสูญหายจากสายตากลับมาได้	 แต่ถ้าหากสายตาปราศจากการ

เรียกคืนองค์ประกอบที่ขาดหายนั้น	 ก็ประหน่ึงว่าการจ้องมองของคนนั่นเองที่

สร้างภาวะสูญหายให้กับการจ้องมองที่ขาดความสมบูรณ์ของตนเอง	

	 เพือ่เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัมใิห้เกดิปรากฏการณ์ของภาวะสญูหาย	

ดงัทีล่ากอ็งเรยีกว่าเป็นสภาวะการหุม้เกราะให้กบัดวงตา	ณ	ตรงนีจ้งึน�ามาสู่ความ

จ�าเป็นในการเกบ็ตกสิง่สญูหายจากสายตา	ด้วยผลลพัธ์นีจ้งึน�ามาสูก่ารน�าเสนอ

รอบถัดมา	 (re-representation)	 โดยการน�าเสนอรอบถัดมา	 มีจุดมุ่งหมายที่จะ 

น�าเสนอถึง		1)	สิ่งที่ปรากฏต่อเนื่องอยู่จริงในภาวะวิทยา	ทว่าไม่ได้รับการเชื่อม

โยงเข้าสู่กระบวนการแห่งความหมาย	 (โปรดดูการอภิปรายเรื่องความต่อเนื่อง

ทอดเนื่องตามที่ได้อภิปรายแล้วข้างต้น)		2)	รูปธรรมที่มีอยู่จริง	ทว่ากลับถูกทอด

ทิง้โดยทีม่ไิด้ตัง้ใจ	ท�าให้ปราศจากการเชือ่มโยงทางความหมายกบัรปูธรรมตวันัน้		

3)	สิ่งที่ปรากฏอยู่จริง	ทว่ากลับปราศจากการเชื่อมโยงเข้าสู่สายตาของคน	(เช่น	

กะโหลกในภาพ The Ambassadors และกระจกสะท้อนเงาในภาพ Las Meninas)	

20	Lacan, Ibid, p.	118.



24

	 ด้วยเหตนุีก้ารน�าเสนอรอบถดัมาจงึแตกต่างกบัการน�าเสนอรอบแรก	

(representation)	 เพราะการน�าเสนอรอบถัดมา	 คือการน�าเสนอแบบเก็บตกสิ่ง

สูญหาย	 (จากข้อหน่ึงถึงสาม)	 ดังที่ผู้เขียนอภิปรายในย่อหน้าที่แล้ว	 ในขณะที่

การน�าเสนอรอบแรกมิได้มีความตระหนักและระแวดระวังบนฐานคิดเดียวกันนี	้

ด้วยเหตนุีก้ารน�าเสนอและการน�าเสนอรอบถดัมา	จงึเป็นกระบวนการทีแ่ยกออก

จากกันไม่ได้	 เหตุเพราะว่าความไม่สมบูรณ์และแคะแกรนของการน�าเสนอรอบ

แรก	คือพื้นฐานส�าคัญต่อความจ�าเป็นในการน�าเสนอรอบถัดมา	

7. บทบาทใหม่ของภาษา & การน�าเสนอรอบถัดมา 
	 เนือ่งด้วยการน�าเสนอรอบถดัมาไม่สามารถตดัขาดออกจากบทบาท

ของตัวกลาง	 (medium)	 ที่ใช้ในการสื่อสาร	 การน�าเสนอรอบถัดมาจ�าเป็นต้อง

พึ่งพาตัวกลางที่จะเข้ามามีบทบาทในการน�าเสนอสิ่งสูญหาย	ส่วนตัวกลางนั้นก็

คือบทบาทของ	ภาษา	(language)	ภาษายังคงเป็นตัวกลางในการสื่อสาร	ทว่าก็

เป็นไปบนความท้าทายเช่นกนัว่าภาษาจะท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการสือ่สารให้

สงัคมตระหนกัรบัรูถ้งึสิง่สญูหายได้อย่างไร	กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อืภาษายงัคงเป็น

สือ่กลางในการสือ่สารเหมอืนเช่นเคย	ภาษาไม่ได้ลดบทบาทลง	แต่ภาษาเหน็ควร

วางอยูบ่นเงือ่นไขใหม่คอืภาษาควรเปลีย่นแปลงบทบาทความรบัผดิชอบของมนั

มากขึ้น	

	 ความส�าคญัของการตัง้ประเดน็ปัญหาวพิากษ์กบัภาษา	สาระส�าคญั

มิได้อยู่ตรงที่ต้องการจะรื้อถอนภาษา	 เพื่อป่าวประกาศถึงความไม่จ�าเป็นของ

การมีภาษาอีกต่อไป	 แต่การต้ังประเด็นวิพากษ์กับภาษาเป็นไปในครรลองที่ว่า

ภาษาคือเคร่ืองมือตัวหน่ึงแห่งวาทกรรมที่เข้าบริหารจัดการความคิดคน	ภาษา

เล่นบทบาทในฐานะชุดของค�าเรียบเรียงข้ึนเป็นชุดประโยคเพื่อน�าเสนอชุด 

ความคิด	 สร้างความคิดความเชื่อ	 จัดระเบียบชีวิต	 และถ่ายทอดอุดมการณ์

ทางการเมือง	ฯลฯ	ซึ่งถ้าหากบทบาทของภาษาจบลงแต่เพียงเท่านั้น	ก็แสดงว่า

ภาษาก�าหนดความปรารถนาให้กับคน	โดยบทบาทของมันคือการยึดกุมให้คนมี

ความคดิเป็นหนึง่เดยีว	ยิง่ถ้าหากบทบาทของภาษาถกูก�าหนดไว้เพยีงเช่นนัน้จรงิ	

ภาษาจึงเปรียบเสมือนกับเป็นสิ่งที่ก�าหนดทั้งความปรารถนาและความคิดให้กับ
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คน	 คน	 (พวกเรา)	 มิได้ปรารถนาภาษา	 ทว่าแต่ภาษาคือความเป็นอ่ืนที่ก�าลัง

ปรารถนาคน	

	 ภาษาคอืสือ่กลางในการน�าเสนอและเชือ่มโยงตวัคนเข้ากบัสิง่ต่างๆ		

ภาษาคือตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างอัตวิสัย	(subjectivity)	และ	ภาวะวิสัย	(objec-

tivity)	 อันเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 เพราะรูปธรรมก็คือไม่ว่าจะเป็น 

กระบวนการของการท�าให้คนเข้าสู่สังคม	 (socialization)	 รวมไปถึงกระบวนการ

สร้างบรรทัดฐาน	(normalizing	process)	ความคิดและความเชื่อ	ณ	ตรงนี้ไม่อาจ

ขจัดอิทธิพลของภาษาออกไปได้	 อย่างไรก็ตาม	 แนวการวิเคราะห์เช่นนี้ดูท�าให้

ภาษาคงซึ่งบทบาทแต่เพียงด้านเดียว	 การประชาสัมพันธ์ด้านเดียวนั่นคือด้าน

ของการน�าเสนอ	นอกจากนี	้บทบาทของภาษามิได้ใช้ประโยชน์เพยีงแค่ส่ือความ

หมายแต่เพียงอย่างเดียว	 หากแต่สรรพนาม	 ลักษณะนาม	 และค�าคุณศัพท์ 

ทั้งหลายของมันบ่งบอกถึงชนชั้น	 การแบ่งแยกออกจากกันระหว่างชนช้ันสูงกับ

สามัญชน	ภาษาก�าหนดสัญลักษณ์ขึ้นในพื้นที่สาธารณะ	

	 เนือ่งด้วยภาษาท�าหน้าทีเ่ชงิโครงสร้างในการก�าหนดสัญญะและชุด

ความหมายต่างๆ		ภาษาจงึเป็นกลไกส�าคญัภายในโครงสร้างสัญญะ	และเป็นตวั

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว	เริ่มตั้งแต่การที่คนมีชื่อ	

(ถกูตัง้ชือ่)	การถกูฝึกให้เรยีกคนและสิง่ต่างๆ		สรรพนามทีใ่ช้	การท�าความเคารพ	

การสร้างความเลื่อมใส	จริยธรรม	คุณธรรม	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ของอุดมการณ์อันสูงส่ง	 การแสดงออกทางการเมือง	 ฯลฯ	 ภาษาจึงดูมีแต้มต่อ

เหนอืคน	ภาษาเข้าจัดการและปลกูฝังอย่างประณตีบรรจงชนดิทีค่นยากจะขดัขนื

ได้	 จินตนาการในเรื่องนี้คือ	คนมิได้ปรารถนาภาษา	หากแต่ภาษาปรารถนาคน	

ภาษาปรารถนาให้คนเป็นหนึ่งเดียวกับภาษา	

	 ทว่าภาษาจ�าเป็นทีจ่ะต้องแบกรบัความรบัผดิชอบใหม่	(new	respon-

sibility)	ด้วยภาระหน้าทีใ่หม่	(new	bearer)	ภาษาต้องเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัตวัภาษาเอง

เพื่อให้ภาษามี	“การละเล่นใหม่”	ของการสื่อสาร	และการสื่อความที่จะสามารถ

ลบข้อจ�ากดั	ความหน่วงเหนีย่ว	และพนัธนาการทีส่ร้างข้อจ�ากดัทางความคดิผ่าน

กระบวนการสร้างสัญญะ	 ความรับผิดชอบใหม่ซึ่งถือเป็นข้อเรียกร้องต่อภาระ

หน้าทีใ่หม่ของภาษา	คอืการทีภ่าษามบีทบาทเช่ือมโยงกบัการน�าเสนอรอบถดัมา	

บทบาทใหม่ของภาษาเปิดโอกาสให้คนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ปราศจาก
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การน�าเสนอ	(มไิด้รบัการน�าเสนอ)	ในรอบแรก	ทว่าสิง่นัน้กด็�ารงอยูจ่รงิ	เป็นภาวะ

จริงที่ด�ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง	 และมิพักสูญหายไปยังแห่งหนใด	 แต่ถ้าหากภาษา 

มิสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ปราศจากการน�าเสนอในรอบแรก	 ส่ิงที่

ปรากฏอยู่	ณ	ตรงนั้น	ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เวิ้งว้างและประหนึ่งว่าอันตรธานหาย

ไปในที่สุด	 ด้วยเหตุนี้อาจจริงอยู่ที่ว่าภาษาและวาทกรรมมีคุณลักษณะของการ

บบีบงัคบัควบคมุ	ทว่าในขณะเดยีวกนัในห้วงเวลาต่อมา	ภาษากเ็ป่ียมด้วยความ

อ่อนโยนและถ่อมตนกับความแคะแกรนจากภายในตัวภาษาเอง	

	 ด้วยเหตุนี้	 ภาษาจึงเกี่ยวข้องกับการน�าเสนอรอบถัดมา	 (รอบใหม่)	

ภาษาถูกน�าไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่จริงแล้วปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ทว่าส่ิงๆ	 นั้น

กลบัปราศจากการเชือ่มโยงเข้าสูก่ารจ้องมอง	การรบัรู	้และความพงึตระหนกัของ

คน	ภาษาจึงต้องท�าหน้าที่ใหม่ด้วยการเป็นตัวกลางกอบกู้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมา

พร้อมทั้งเปิดเผยสิ่งที่	 (ยัง)	มิได้ถูกน�าเสนอออกมา	แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

การน�าเสนอรอบแรกและการน�าเสนอรอบต่อมาอาจจะถอืได้ว่าตัง้อยูบ่นสภาวะ

กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก	 บนสภาวะที่ส่อให้ถึงความหมายทับซ้อน	 ความหมาย

อืน่ทีอ่�าพรางตวั	พร่ามวั	ซกุซ่อน	พลาดพลัง้หายออกไปจากการน�าเสนอครัง้แรก	

ฯลฯ	แต่ถงึเช่นนัน้	การน�าเสนอรอบถดัมากค็อืภารกจิทีเ่ตมิเตม็ซึง่กนัและกนั	เกือ้

หนุนซึ่งกันและกัน	 เพราะถึงที่สุดแล้วมันก็คือการสร้างความสมบูรณ์แห่ง

กระบวนการการน�าเสนอ	มาดแม้นว่าจะเป็นการน�าเอาสิง่ทีไ่ด้รบัการปฏเิสธก่อน

หน้านัน้กลบัเข้ามาอาศยัร่วมกบัความหมายทีน่�าเสนอไปในคราวแรก	จนประหนึง่

ว่าจะเป็นการผสมปนเป	 ความหลากหลาย	 และความดาษด่ืนของส่ิงต่างๆ	 

ที่ไม่น่ามาควบรวมผสมผสานกันได้ก็ตามที	 (โปรดดูเทียบเคียงกับความคิดของ

แดริดาตามที่ได้อภิปรายแล้วข้างต้น)	 การอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของ 

ภาษานี้	เชื่อมโยงกับแนวคิดของลียอทาร์ด	ฟูโกต์	และแนวคิดจิตวิเคราะห์อย่าง

แยกออกจากกันได้ยาก	ตามที่ผู้วิจัยอภิปรายต่อไป	

 

8. ความหมายของหลงัสมยัใหม่: ลยีอทาร์ด & จติวเิคราะห์ 
	 ในงานเขยีน	The Postmodern Condition: A Report on Knowledge 

(1984)	ของฌองค์-ฟรังซัว	ลียอทาร์ด	(Jean-Francois	Lyotard)	ในบทสุดท้ายที่
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ใช้ชื่อว่า	“Answering	the	Question:	What	is	Postmodernism?”21	อันเป็นบทที่
ลียอทาร์ดพยายามจะตอบค�าถามถึงความหมายของหลังสมัยใหม่	 โดยลียอทาร์ด 
มิได้ตอบค�าถามชนิดเฉียบขาดว่าหลังสมัยใหม่คือยุคสมัย	 มากกว่าพยายาม
สะท้อนให้เหน็ถงึห้วงเวลาแห่งการอบุตัเิกดิขึน้ของความหละหลวมของสาขาวชิา
ต่างๆ		เช่น	วงการศิลปะ	อุตสาหกรรมภาพยนตร์	อุตสาหกรรมถ่ายภาพ	ฯลฯ	
โดย	ณ	ห้วงเวลาแห่งทศวรรษปี	1960-1970	มีการกล่าวขวัญกันว่าสุนทรียะของ
สาขาวชิาต่างๆ	ดงักล่าวสร้างรสนยิมอนัจ�าเจและไร้ความหมาย	ทว่าข้อเรยีกร้อง
หลักของลียอทาร์ดกลับมิใช่ประเด็นเร่ืองสุนทรียศาสตร์หรือรสนิยมใหม่จาก
วงการอุตสาหกรรม	มากกว่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาที่แวดวงทั้งหลายหยิบยกขึ้นมาใช้	 กับ	 ความสามารถของภาษาในการปั้น
แต่งและน�าเสนอสิ่งที่ธ�ารงคงอยู่ตามสภาวะที่เกิดขึ้นจริง22 
	 เมือ่ภาษามอิาจท�าหน้าทีน่�าเสนอสภาวะความเป็นจรงิอย่างหมดจด
ชนิดปราศจากความขาดกลวง	 ภาระหน้าที่อันหนึ่งของภาษาก็คือการที่ภาษา
บงัเกดิการละเล่นประเภทหนึง่ขึน้มา	การละเล่นดงัทีล่ยีอทาร์ดเสนอว่าเป็น	“การ
ละเล่นของภาษา”	(language	game)	ซึ่งเป็นข้อเสนอที่พลิกฟื้นบทบาทให้ภาษา
สามารถทลายกระบวนการรบัรูด้ัง้เดมิทีเ่กดิจากการกล่อมเกลาผ่านขนบประเพณี	
ส�าหรับลียอทาร์ด	 การละเล่นของภาษาต้องมีอานุภาพมากพอที่จะปรับเปล่ียน
ความขาดกลวง	ณ	 เวลาหน่ึงของการน�าเสนอสภาวะความเป็นจริง	 โดยภาษา
สามารถปรับเปลี่ยนความขาดกลวงตรงนั้นเสียใหม่และน�ากลับเข้ามาเชื่อมต่อ
กับการน�าเสนอด้วยภาษาในคราวแรก	ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้ก็คือผลผลิตของสิ่งที่
ลียอทาร์ดมองว่าเป็นการอ้างอิงซึ่งกันและกันระหว่างห้วงเวลาที่แตกต่างกันเข้า
มาไว้ด้วยกัน	 และส�าหรับลียอทาร์ดสิ่งเหล่านี้คือการปิดช่องว่างระหว่างการ
ตระหนักรู้รับรู้อันผิดพลาดของคนที่ความขาดแหว่งของผัสสะกับสภาวะความ
เป็นจริงเกดิขึน้เพราะขนบการน�าเสนอโดยวาทกรรมของศาสตร์ต่างๆ	ทัง้วาทกรรม

ทางการเมืองและจริยศาสตร์23 

21	Jean-Francois	 Lyotard	 “Answering	 the	 Question:	 What	 is	 Postmodernism”?	 
in	 Richard	 Kearney	 and	 Mara	 Rainwater,	 The Continental Philosophy Reader,  
(London	and	New	York:	Routledge,	2003),	pp.	428-437.	

22	Lyotard, Ibid, p.	429.	
23	Lyotard, Ibid, p.	429.
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	 การละเล่นของภาษาต้องมิใช่กิจกรรมทีสู่ญเปลา่	ต้องไม่ใช่กจิกรรม

ที่ไม่เป็นหลักแหล่ง	 ล่องลอย	 หรือปราศจากจุดมุ่งหมาย	 มากกว่าจะเป็นความ

สามารถที่มากขึ้นแห่งการละเล่นของภาษาเพื่อการตีแผ่ภาพแห่งระเบียบ

จินตนาการใหม่ต่อสรรพสิ่ง	การละเล่นแห่งภาษาต้องสามารถก่อผัสสะแห่งการ

รับรู้และความเข้าใจต่อสภาวะความเป็นจริงที่แตกต่างออกไปจากเดิม	 จากเดิม

ที่สรรพสิ่งเคยขาดสั้นแคะแกรนเพราะภาษาน�าเสนอไม่สมบูรณ์	 ทั้งนี้ลียอทาร์ด 

ระบุว่าปัญหาของภาวะสมัยใหม่	 คือการไร้ซึ่งขีดความสามารถในการน�าเสนอ

สภาวะทีเ่ป็นจรงิ	ดัง่ทีต่วัสภาวะเป็นเช่นนัน้จรงิ	อกีนยัหนึง่คือการสะท้อนปัญหา

ให้เห็นถึงความแคะแกรนต่อการรับรู้ซ่ึงภาวะจริงของสภาวะจริง	 (the	 lack	 of	

reality	of	reality)	

	 ดังน้ันสิ่งที่ภาวะสมัยใหม่ประสบปัญหามากคือการน�าเสนอความรู้

ของศาสตร์วิชาอันหลากหลายท�าให้คนห่างเหินกับสัมผัสรับรู้ซ่ึงภาวะจริงของ

สภาวะจริง	 คนจึงตกอยู่ในภวังค์แห่งการรับรู้สภาวะจริงที่เป็นอื่น	 ที่ทั้งหลงทาง	

เป็นอื่น	เสมือนจริง	ขาดแหว่ง	ฯลฯ	(other	realities)	ประหนึ่งว่าผัสสะการรับรู้

ของคนต่อสภาวะจริงคือภาพอันกลวงเปล่าเท่านั้น	สภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจากการ

ประดิษฐ์ขึ้นผ่านพลังเกื้อหนุนของกฎเกณฑ์ที่วางตัวเป็นฉันทานุมัติ	 ทว่า

ฉนัทานมุตัแิห่งกฎเกณฑ์เหล่านัน้ทีด่ผูวิเผนิจะเป็นมาตรฐานและบรรทดัฐานของ

สังคมนั้นก็สามารถเกิดรอยรั่วไหลและอาจไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้24 

	 ภายใต้โฉมหน้าของการตแีผ่ภาพลักษณ์ของสรรพส่ิงผ่านการจดัการ

ควบคุมด้วยภาษาที่มีความขาดตกบกพร่อง	โดยผลลัพธ์ที่มิอาจน�าพามาซึ่งภาพ

ลกัษณ์ทีเ่บด็เสรจ็สมบรูณ์ของสรรพสิง่อนัเนือ่งมาจากความขาดกลวงทีป่ระหนึง่

ว่าท�าให้ภาวะจรงิตกหล่นสญูหายในระหว่างการน�าเสนอ	นยันีส้ะท้อนให้เหน็ว่า

ลกึลงไปแล้วภาษาประกอบด้วยบางสิง่บางอย่างทีภ่าษาน�าเสนอ	(representation)	

กับสิ่งที่ภาษาขาดซ่ึงการน�าเสนอบางสิ่งบางอย่างออกมา	 (unrepresentable)	 

ณ	 ตรงนี้จึงสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงคือความขาดแหว่งซึ่งการรับรู้ของคน

อย่างครบถ้วนต่อภาวะจริงแห่งสรรพสิ่ง	อันเนื่องมาจากความขาดกลวงที่ภาษา

ไม่อาจน�าเสนอบางสิ่งบางอย่างออกมาได้อย่างครบถ้วน	ดังนั้นภาวะที่ธ�ารงอยู่

24	Lyotard, Ibid, p.	433.
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ผ่านการค�า้ยนัภาพลกัษณ์ผ่านแต่เพยีงบทบาทของภาษา	จงึเป็นภาวะทีป่ราศจาก

เสถียรภาพและความคงเส้นคงวา	 โดยปัญหาของความคงเส้นคงวาเกิดจาก 

ลยีอทาร์ดอ้างว่าสิง่ทีต่วัภาษามองข้ามไปกค็อืวจิติรบางอย่างอนัเป่ียมด้วยมนต์

เสน่ห์ทีท่ัง้เย้ายวน	ชวนให้ค้นหา	น่าสะพรงึกลัว	และปราศจากความเป็นรปูธรรม	

ฯลฯ	 ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีลียอทาร์ดอ้างว่ามันคือสิ่งเดียวกับแนวคิดเรื่อง	 

Sublime	 ของค้านท์	 (Kantian	 Sublime)	 อันเป็นมิติที่ภาษามองข้ามกระทั่ง

ปราศจากการน�าเสนอออกมา	

	 ลียอทาร์ดเสนอว่าหน้าที่ของภาษาในยุคหลังสมัยใหม่ก็คือการ

เกบ็ตก	Kantian	Sublime	อนัเป็นสิง่ทีป่ราศจากการน�าเสนอในคราวแรกกลบัเข้า

มาน�าเสนออกีครัง้	ในอกีคราหนึง่	หรอืในอกีรอบถดัมานัน่เอง	ดงันัน้	หลงัสมยัใหม่

ส�าหรับลียอทาร์ดจึงมิใช่การทลายอรรถาธิบายหลัก	 (grand-narrative)	 อย่างที่

เข้าใจกนัเพยีงเช่นนัน้เท่านัน้	หากแต่ลยีอทาร์ดมีข้อเสนออืน่อกีด้วยว่า	หลังสมัย

ใหม่คือการเก็บตก	 น�าสิ่งที่พลาดพลั้งจากการน�าเสนอในครั้งแรกกลับเข้ามา 

น�าเสนอในคราวถดัมา	ซึง่ประเดน็นีส้ะท้อนการละเล่นแห่งภาษา	ทีต้่องท�าหน้าที่

ให้หลากหลายมากขึ้น	 เพราะภาษาต้องสร้างสรรค์มิติแห่งการน�าเสนอส่ิงที่ 

พลาดพลั้งจากการน�าเสนอครั้งแรก	 ให้ปรากฏขึ้นจริงในการน�าเสนอรอบถัดมา	

และให้ผลลัพธ์แห่งการน�าเสนออีกครั้ง	พุ่งเข้าสู่ผัสสะการรับรู้ใหม่ต่อสภาวะจริง

ที่เคยรับรู้อย่างแคะแกรนของผู้คน25 

	 ภาษาจึงควรหลกีเลีย่งการน�าเสนอแบบก้าวร้าว	โดยเฉพาะอย่างยิง่

จากข้อวิพากษ์ของลียอทาร์ดก็คือเมื่อมีการปะติดปะต่อภาษาและองค์ความรู ้

เข้าด้วยกนัเพือ่น�าเสนอสภาวะความเป็นจรงิ	ผลลัพธ์ทีน่่าสะพรงึกลัวคือนอกจาก

ภาษาและความรู้จะเป็นการควบคุมจัดการคนด้วยภาษาทางการเมืองแล้ว	 การ

เชื่อมโยงภาษาและความรู้ผ่านการเมืองและการจัดการด้วยการเมืองกลับส่งผล

ร้ายในด้านตรงข้าม	 คือกลายเป็นการบัญญัติการรับรู้ต่อสภาวะจริงที่บิดเบือน

ภาวะจริงของสภาวะจริง	ทว่ากลับเป็นบัญญัติอันชวนให้คนเคลิบเคลิ้มหลงใหล	

(fantasy)	 ดังที่ลียอทาร์ดเขียนในตอนท้ายของบทความ	 ว่าถึงที่สุดแล้วการ

วเิคราะห์ให้สงัคมได้เหน็ถงึบญัญตัอินัเฉไฉ	ปราศจากความสอดคล้องกบัสภาวะ

25	Lyotard, Ibid, pp.	433-436.
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จรงินี	้“กเ็พือ่การพงึตระหนกั	ถงึสิง่ชวนเคลบิเคลิม้ทีเ่ข้าครอบง�าภาวะทีเ่ป็นจรงิ”	

(“for	the	realization	of	the	fantasy	to	seize	reality”)26	ดังนั้น	ท่ามกลางปัญหา

ที่บัญญัติอันชวนเคลิบเคลิ้มริอาจคลืบคลานเข้ามากลืนกินต�าแหน่งภาวะที่เป็น

จริงชนิดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์และบิดเบือนภาวะจริง	 ลียอทาร์ดจึงยื่นข้อเสนอให้

สังคมเป็นปรปักษ์อย่างดุเดือดเด็ดขาดกับความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์อันมีแต่ความ

บดิพลิว้จอมปลอมเช่นนี	้โดยลยีอทาร์ดเสนอให้ก่อสงครามกบัภาวะจรงิอนัจอม

ปลอมของความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์	ทั้งนี้เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ขาดการน�าเสนอ	(ใน

คราวแรก)	 ให้ได้รับการน�าเสนออกมา	 (ในรอบต่อมา)	 ซึ่งจะเป็นการทรงไว้ซึ่ง

เกียรติภูมิแห่งความแตกต่างหลากหลายจากภายในกระบวนการการน�าเสนอที่

สมบูรณ์แบบมากขึ้นและประสิทธิภาพของการละเล่นแห่งภาษาอย่างถึงที่สุด27 

	 ความคดิของลยีอทาร์ด	กล่าวได้ว่าประกอบด้วยองค์แห่งภาษาของ

จิตวิเคราะห์เป็นส่วนประกอบในงานเขียนของเขา	จนดูประหนึ่งว่าลียอทาร์ดได้

รับอิทธิพลจากจิตวิเคราะห์ในการวิเคราะห์หลังสมัยใหม่ของลียอทาร์ดเสียเอง	

โดยเฉพาะในส่วนสุดท้ายที่ลียอทาร์ดวิเคราะห์ถึงบทบาทของ	 “ความเบ็ดเสร็จ

สมบูรณ์บางอย่างที่เข้าครอบง�าภาวะที่เป็นจริง”	 ในใจความต้นฉบับที่แปลจาก

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษลียอทาร์ดเชื่อมโยงประเด็นนี้เข้ากับแนวคิด	 

fantasy	 ซึ่งเป็นแนวคิดจิตวิเคราะห์	 ส่วนเหตุที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะลียอทาร์ด

อ้างค�าว่า	 fantasy	 ลงมาในงานเขียนของตน	 ซ่ึงแนวคิดเรื่อง	 fantasy	 ยังเป็น 

มโนทศัน์ส�าคญัของลยีอทาร์ดในการสร้างข้อเสนอเรือ่งความขาดซึง่ภาวะจรงิของ

สภาวะความเป็นจริง	เหตุเป็นเพราะการท�างานของ	fantasy	เป็นการสร้างภาวะ

เคลิบเคลิ้มให้คนเกิดภาพลักษณ์	(imaginary)	อันบิดเบือน	หลงใหลได้ปลื้มกับสิ่ง

ใดสิง่หนึง่	จนสุม่เสีย่งทีจ่ะตดัขาดกบัภาวะจรงิ	(real)	ของสภาวะเป็นความจรงิใน

ที่สุด	

	 ในขณะเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์ของลียอทาร์ดต่อการน�าเสนอ 

สิง่ต่างๆ	ผ่านประตมิากรรมแห่งภาษาทีป่ราศจากความสมบรูณ์ภายในการน�าเสนอ 

อันสะท้อนให้เหน็ถงึความขาดกลวง	ย้อนแย้ง	ขาดด้วน	และไม่คงเส้นคงวา	ฯลฯ	

26	Lyotard, Ibid, p.	437.	
27	Lyotard, Ibid, p.	437.	
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ของสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้การน�าเสนอ	จนลียอทาร์ดตอบโต้ด้วยการเปิดประเด็น

ถึง	 Kantian	 Sublime	 อันเป็นหมายเหตุที่สะท้อนให้เห็นถึงความขาดด้วนของ

การน�าเสนอ	 เพราะการน�าเสนอที่ผ่านมามองข้ามสิ่งอื่นที่มิได้รับการน�าเสนอ	

(unrepresentable)	เช่นนีแ้ล้ว	การน�าเสนอจึงเผชญิหน้ากบัองค์ประกอบบางอย่าง

ทีเ่ป็นเหตใุห้การน�าเสนอขาดด้วน	ทว่าองค์ประกอบเหล่านัน้ส�าคัญยิง่และตัง้อยู	่

ณ	ต�าแหน่งที่มากล้นกว่าการน�าเสนอ	

	 ส�าหรับลียอทาร์ด	Kantian	Sublime	เป็นสิ่งที่สูญหายไปจากการน�า

เสนอครั้งแรก	ซึ่งแนวคิดเรื่องสิ่งสูญหายนี้สัมพันธ์กับ	objet a	ของลาก็อง	(โปรด

ดเูรือ่ง objet a ตามทีไ่ด้อภปิรายแล้ว)	ด้วยตรรกะนีอ้าจกล่าวได้ว่าภายในการน�า

เสนอจึงเกิด objet a ขึ้นท่ามกลางการน�าเสนอที่ขาดด้วน	 ทว่าการน�าเสนอใน

คราวต่อมาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือการน�า objet a เข้าสอดแทรกในการน�า

เสนอครั้งถัดมา	ทั้งนี้เพื่อสร้างภาวะสมบูรณ์แบบให้กับการน�าเสนอ	ณ	ผลลัพธ์

บั้นปลาย

9. ตัวตนมนษุย์คอืความคดิทีม่นษุย์ปราศจากการขบคดิถงึ:  

 ฟูโกต์ & จิตวิเคราะห์ 
	 มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	สาขาวชิาทีม่คีวามอ่อนช้อยยดืหยุน่	

และเป็นสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับความสลับซับซ้อนอันยากแท้หยั่งถึงภายในตัว

ของมนษุย์	ท�าให้การศกึษาอย่างเป็นระบบนัน้มสิามารถพฒันาอย่างส�าเรจ็รปูใน

ทางใดทางหน่ึงได้	 การศึกษาจึงต้องเป็นการสังเกตเห็นถึงความลักล่ัน	 ความไม่

เสมอต้นเสมอปลาย	และสภาวะทีบ่ดิพลิว้ขาดตอนจากภายในสาขาวชิาเองเพือ่

เปิดเผยให้เห็นถึงความยากซับซ้อนเก่ียวกับมนุษย์ที่มาควบคู่กับการเรียกร้อง

ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้ศึกษา	 ผู้มิอาจครอบครองความเป็นผู้รู้	 &	 นิยาม

ชดัเจนและองค์ความรูท้ีป่ราศจากข้อจ�ากดัในเรือ่งราวต่างๆ	เกีย่วกบัมนษุย์	โดย

ในการศึกษาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 หนึ่งในช่องทางการ

ศึกษาที่กระชับสั้น	เรียบง่าย	และเป็นระบบแบบแผนที่สุดคือการศึกษาผ่านงาน

เขียนที่เป็นระบบ	
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	 ทว่างานเขียนเชิงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเมื่อมองผิวเผิน

เหมือนจะเป็นระบบนี้เอง	 เบื้องลึกลงภายในกลับซุกซ่อนความหลากหลายอีก 

นานานัปการ	กล่าวคือภายในงานเขียนที่เป็นระบบนั้น	ตัวงานเขียนมิได้โปร่งใส

เป็นมิติเดียวหรือเป็นระบบชนิดขาวสะอาดตาต่อผู้อ่าน	 ทว่าตัวงานเขียนกลับ

เป่ียมด้วยเงือ่นง�า	ความลบั	ปรศินา	ความขาดตอน	มติกิารท�าความเข้าใจทีห่ลาก

หลาย	สิ่งที่สูญหายจากความเข้าใจของผู้อ่านในครั้งแรก	อารมณ์	&	ประเด็นของ

ประพันธกรที่ผู้อ่านไร้ประสบการณ์	 (ยัง)	 เข้าไม่ถึง	 ประเด็นที่ยังไร้การเปิดเผย	

ฯลฯ	มิติเหล่านี้ไม่สามารถ	“เข้าถึง”	ได้ด้วยการท�าความเข้าใจงานเขียนที่เสมือน

จะเป็นระบบเพียงแค่รอบเดียว	 มากกว่ารับฟังข้อเสนอแนะให้ต้องกลับมา

ท�าความเข้าใจซ�้าทบทวนซ�้าต่อตัวบทตัวเดิมในอีกห้วงเวลาหนึ่ง	 ดังนั้น	 การ

ทบทวนตัวบทซ�้า	 ณ	 อีกห้วงเวลาหนึ่งจึงมิใช่แค่การอ่านท�าความเข้าใจหนังสือ

เล่มเดิมเพื่อตอกย�้าความเข้าใจเดิมบนอคติเดิมของตนเองอีกครั้ง	หากแต่หมาย

ถึงการแสวงหาประเด็นที่โหว่แหว่งขาดกลวงอันเป็นมิติที่หล่นหายสูญหายจาก

การอ่าน	ณ	ห้วงเวลารอบแรก	การทบทวนตัวบทซ�้าจึงมิใช่การตอกย�้าประเด็น

ซ�้าตัวบทตัวเดิม	หากแต่หมายถึงการมองเห็นความแตกต่าง	ช่องว่าง	และภาวะ

ล้นเกินที่ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นจากภายในตัวบทตัวเดิม

	 การอ่านท�าความเข้าใจตวับทในรอบถดัมาอาจท�าให้ผูอ่้านต้องเผชิญ

กับความไม่เสมอต้นเสมอปลาย	 ความยุ่งเหยิง	 ความน่ายั่วโมโห	 และความน่า

ร�าคาญของตัวประพนัธกรก็จรงิ	ทวา่ทศันคตกิารอ่านเชน่นีก้็มไิด้จงใจปลุกระดม

เพื่อท�าลายประเด็นข้อเสนอของประพันธกร	มากกว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึง

เงื่อนง�าความคิดที่ประพันธกรซุกซ่อนภายในงานเขียนของตนเอง	 เช่นนี้แล้ว	 

ลาก็องกับการหวนกลับไปอ่านงานเขียนของฟรอยด์	ผู้อยู่ในสถานะประพันธกร

งานเขียนด้านจิตวิเคราะห์ก็กระท�าอยู่บนฐานคิดที่คล้ายคลึงกันนี้	การหวนกลับ

ไปหาฟรอยด์ของลาก็องมิใช่การตั้งวางอยู่ในทัศนคติว่า	 เป็นการยึดติดกับการ

อ่านต�าราเก่าในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคของฟรอยด์มากแล้ว	หากแต่

เป็นการอ่านฟรอยด์เพื่อเปิดเผยบอกกล่าวถึงประเด็นที่ฟรอยด์ซุกซ่อนไว	้ 

เปิดเผยถงึสิง่ทีฟ่รอยด์ต้องการจะกล่าวทว่ามไิด้กล่าวออกมาทัง้หมด	เปิดเผยถงึ

ความโหว่แหว่งทีป่รากฏในความคดิของฟรอยด์	เปิดเผยถงึความไม่เสมอต้นเสมอ

ปลายในความคิดของฟรอยด์	 เปิดเผยให้เห็นว่าการอ่านงานเขียนจิตวิเคราะห์
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ของฟรอยด์มิสามารถก�าหนดเป็นสูตรส�าเร็จรูปในการอ่านได้	 ฯลฯ	 ซึ่งไม่แน่ว่า 

การเปิดเผยมติดิงักล่าวในตวัฟรอยด์	อาจเป็นบ่อเกดิของการขบคดิอย่างตกผลกึ

ถึงประเด็นอันสลับซับซ้อนที่ก�าลังเกิดขึ้นและรายล้อมโลกสมัยใหม่ก็เป็นได้ 

มาดแม้นว่าฟรอยด์จะสิ้นชีพตักษัยนานปีแล้วก็ตาม	

	 ในท�านองเดียวกันในงานเขียน	“What	Is	an	Author”	(1969)	มิเชล	

ฟูโกต์	 ปราชญ์แห่งสกุลหลังสมัยใหม่ก็มีความเห็นเกี่ยวกับประพันธกรและงาน

เขยีนของประพนัธกรว่าการขยบัขยายตวังานเขยีนบัน้ปลายทีส่ดุกค็อืเพือ่สะท้อน

ให้เห็นถึงความไม่เสมอต้นเสมอปลายจากภายในงานเขียน	 ณ	 ตรงนี้	 มิได้มี 

จุดประสงค์แอบแฝงเพื่อท�าลายประพันธกร	 หรือมุ่งมาดคาดร้ายว่าประเด็น 

น�าเสนอผ่านงานเขียนของประพันธกรมีแต่ผิดฝาผิดตัว	 มากกว่าเป็นการเปิด

พรมแดนการประยกุต์ให้หลากหลายดาษดืน่มากขึน้	การตรวจสอบงานเขยีนของ

ฟรอยด์ซ�า้อกีคราวหนึง่	ถงึทีส่ดุกค็อืความพยายามในการกมุจบัมติทิีผู่อ่้าน	(เคย)	

เกดิช่องว่างกบัฟรอยด์	โดยผูอ่้านควรพยายามจบักมุมตินิัน้	เพือ่ขยบัขยายความ

คดิของฟรอยด์ให้มากขึน้	พร้อมกนันัน้การท�าเช่นนีก้ค็อืการยดืขยายความเข้าใจ

ที่คน	 (เคย)	 มีต่อฟรอยด์และต่อจิตวิเคราะห์	 พร้อมทั้งแสวงหาช่องทางในการ

ประยุกต์จิตวิเคราะห์ให้หลากหลาย	เปี่ยมด้วยมิติกว้างลึกกว่าเดิม28 

	 ในงานเขียน	The Order of Things: An archaeology of the human 

sciences (1966)	ฟูโกต์ทบทวนความคิดจิตวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง	ฟูโกต์กล่าว

ว่าจิตวิเคราะห์เป็นสาขาวิชาที่เปิดเผยให้เห็นถึงตัวตนทางความคิดของมนุษย ์

ที่คัดง้างกับนิยามมนุษย์	 ซ่ึงนิยามเก่ียวกับมนุษย์มักถูกสกัดกั้น	 ผ่านการผลิต	 

ปั้นแต่ง	 และเขียนขึ้นด้วยปลายปากกาของผู้ที่ประจ�าการ	ณ	 สาขาวิชาต่างๆ	 

จนมนุษย์มีคุณลักษณะเฉกเช่นเดียวกับที่นิยามอย่างเด่นชัดเกินไป	 ส่วนจิต

วิเคราะห์เป็นสาขาวิชาที่เปิดเผยให้เห็นถึงตัวตนอีกด้านหนึ่งที่ซุกซ่อนและแฝง

อยูใ่นตวัของมนษุย์	ทว่าเป็นตวัตนทีน่ยิามขึน้มาได้ยากมาก	แถมน�าเสนอออกมา

เป็นนิยามไม่ได้ถนัดนัก	 อีกทั้งเป็นตัวตนทางความคิดที่	 (ยัง)	 ปราศจากการ 

น�าเสนอออกมา	ทว่าตัวตนประเภทนี้ก็คือความเป็นมนุษย์ที่แอบแฝงอยู่ภายใน

28	Michel	 Foucault	 “What	 is	 an	 Author?”	 in	 Paul	 Rabinow,	 The Foucault Reader,  
(New	York:	Pantheon	Books,	1984),	pp.	116-117.	
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ตัวตนทางความรู้สึกของมนุษย์แทบทุกคน	 ฟูโกต์ยกตัวอย่างเช่น	 ความตาย	 
ความฝัน	ความปรารถนาที่ซุกซ่อน	ความรู้สึกสูญเสีย	ความบ้าคลั่งในตัวมนุษย์	
ภาวะจิตฟั่นเฟือน	ฯลฯ	ตัวตนประเภทนี้ส่งผลท�าให้การนิยามมนุษย์เป็นข้อสรุป
ทั่วไปประสบกับความยากล�าบาก	 จนมิอาจน�าเสนอออกมาอย่างเป็นระบบ
ระเบยีบผ่านอ�านาจปลายปากกาของประพนัธกรประจ�าสาขาวชิาต่างๆ		ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเลย29 
	 ในทางตรงกันข้าม	 จิตวิเคราะห์เป็นสาขาวิชาที่พยายามท�าให้คน
ทดลองท�าความเข้าใจถึงมิติลึกลับบางอย่างในตัวคนมากกว่าจะเป็นการก�าหนด
นิยามเกี่ยวกับคนขึ้นมา	 ซ่ึงมิติตัวตนดังว่านั้นได้แก่	 ความรู้สึกเศร้าหมองของ
มนุษย์ยามพวกเขาเผชิญหน้ากับความตาย	 ปริศนาของความฝัน	 การสูญเสีย
ความปรารถนา	การออกตามหาความปรารถนา	ภาษาเฉพาะตัวของมนุษย์บาง
คนทีแ่สนวปิลาส	และความบ้าคลัง่ภายในตวัมนษุย์	ฯลฯ	ทัง้หมดนีถ้อืเป็นมิตอินั
ปราศจากการนยิามได้อย่างลงตวัตายตวั	ทว่ามติเิหล่านีซ้กุซ่อนอยูจ่รงิภายในตวั
มนษุย์ปถุชุนคนธรรมดาเฉกเช่นเราทกุคน	ดงันัน้ส�าหรบัฟโูกต์	จติวเิคราะห์จงึมใิช่
ทฤษฎีว่าด้วยข้อสรุปทั่วไปหรือเป็นสาขาวิชาที่ก�าหนดนิยามชัดเจนเกี่ยวกับ
มนุษย์	 มากกว่าเป็นสาขาวิชาที่ส่งมอบความรู้ในอีกขนบหนึ่งหรืออีกมิติหนึ่ง	 
อันเป็นมิติที่มนุษย์โดยมากมักมองข้ามที่จะขบคิดถึงมันจนกลายเป็นมิต ิ
ที่ปราศจากการขบคิด	(unthought)30 
	 ในเมือ่ตวัตนอกีด้านหนึง่ของมนษุย์คอืมติทิีผู่ค้นปฏเิสธมองข้ามไป	
จนประหนึง่ว่าละเลยด้วยวธิคีดิประเภทมกัง่ายว่าเป็นมิตคิวามคิดทีไ่ม่สลักส�าคัญ
เอาเสยีเลย	ทว่าส�าหรบัฟโูกต์การละเลยเช่นนัน้กเ็ท่ากบัเป็นการปล่อยเลยให้มติิ
ดังว่านั้นกลายเป็นมิติที่ปราศจากการขบคิด	ในขณะเดียวกันฟูโกต์ก็พยายามจะ
โต้แย้งแทนจติวเิคราะห์จนดปูระหนึง่ว่าฟโูกต์เป็นกระบอกเสียงแทนฟรอยด์และ
ลาก็องเลยทีเดียว	 ว่ามิติที่ปราศจากการขบคิดนั้นแท้จริงแล้วถือเป็นมิติที่มีอยู่
จริง	ตั้งวางอยู่ตามภาวะจริง	(real)	ทว่าเป็นลักษณะซ่อนเร้น31	ส่วนบทบาทของ

29 Michel Foucault, The Order of Things An archaeology of the human sciences,  
(London	and	New	York:	Routledge	Classics,	2002),	p.	410.	

30 Foucault, Ibid, pp.	409-410.	
31 Foucault, Ibid, p.	408.	
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จิตวิเคราะห์คือสาขาวิชาที่ทั้งสื่อและเปิดเผยให้เห็นถึงความเรียบเงียบอันแสน

สงัดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวมนุษย์	 โดยฟูโกต์อุปมาอุปไมยว่าความซ่อนเร้นใน 

ตัวตนมนุษย์เป็นเฉกเช่น	“พื้นที่ว่าง”	(blank	space)	ทว่าแนวคิดจิตวิเคราะห์เอง

กม็วีธิกีารในการตกแต่งภาษาจากตวัสาขาวชิา	จนเปรยีบเสมอืนกบัการเขยีนภาพ

ของพื้นที่ว่างนั้นให้เป็นภาพลักษณ์ออกมาอย่างชัดเจน	โดดเด่นเป็นลายลักษณ์

อักษร	 ฟูโกต์เปรียบจิตวิเคราะห์ว่าเป็นประดุจดั่งศาสตร์ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึง	

“พื้นที่ว่าง	 ที่ผ่านมากับความเด่นชัดของตัวบท”32	 มาดแม้นว่าพื้นที่ว่างนั้น	 

ณ	ห้วงเวลาหนึ่งเคยตั้งวางอยู่	ณ	นอกตัวบทหรือมิได้รับการน�าเสนออย่างเป็น

รูปธรรมผ่านภาษาก็ตามที

	 ข้อเสนอเรื่องตัวตนของฟูโกต์สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องตัวตน	 

(subject)	 ของจิตวิเคราะห์สายลาก็อง	 (Lacanian	 psychoanalysis)	 โดยถ้าหาก

เริม่ต้นจากการอภปิรายเรือ่งตวัตนในแนวทางจติวเิคราะห์	ลากอ็งยกอ้างวลขีอง

ฟรอยด์	Wo es war, soll Ich werden ขึ้นอภิปรายควบคู่	โดยลาก็องอภิปราย 

วลีของฟรอยด์ในบทความ	 “The	 Freudian	 Thing,	 Or	 The	Meaning	 of	 The	

Return	To	Freud	in	Psychoanalysis”	(1955)	ความหมายของค�าศัพท์แต่ละค�า

ของฟรอยด์สามารถถอดความหมายออกมาเป็นแต่ละค�า	 ก่อนประกอบ 

เพือ่บรูณาการความหมายอกีครัง้	ดงันี	้ โดยเริม่จาก		1)	“Wo”	หมายถงึ	“สถานที”่		 

2)	 “Es”	 หมายถึง	 “ตัวตนที่เปลื้องตนออกจากวัตถุวิสัย”	 	 3)	 “war”	 หมายถึง	 

“ณ	สถานที่	เพื่อการมีอยู่จริงของสภาวะ”		4)	“soll”	หมายถึง	“ต้อง”	และ	“เป็น

หน้าที่”		5)	“Ich”	หมายถึง	“เป็นฉันอย่างถึงที่สุด”	หรือ	“แน่นอนว่าเป็นตัวฉัน”		

6)	 “werden”	หมายถึง	 “จะปรากฏ”	 “จะเป็นดั่งนั้น”	 ซึ่งตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า	

venir au jour (emerge)33 เมื่อรวมความหมายเข้าด้วยกันแล้ว	วลี	Wo es war, 

soll Ich werden	 จึงมีความหมายที่ประกอบขึ้นจากการควบค�าเข้าด้วยกันและ 

น�าเสนอความหมายทีเ่ป็นไปได้	ดงันี:้	ณ	สถานทีท่ีต่วัฉนัรอดพ้นจากการแวดล้อม

32 Foucault, Ibid, p.	408.	
33	Jacques	Lacan,	Ecrits:	a	selection,	Alan	Sheridan	trans.	 (London	and	New	York:	

Routledge,	2004),	pp.	141-142.	
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ด้วยวัตถุวิสัย	 ณ	 สถานที่น้ันจึงเป็นสถานที่ที่สภาวะแห่งความจริงปรากฏอยู่	 

อันเป็นสถานที่ที่ตัวฉันสามารถ	 (ต้อง)	 เป็นตัวฉันอย่างถึงที่สุด	และสภาวะแห่ง

ตัวฉันก็จะกลายเป็น	(ปรากฏ)	ดั่งนั้นอย่างแท้จริง

	 ส่วนการอภปิรายเรือ่งตวัตนทีค่ล้ายคลงึกนักบั	Wo es war, soll Ich 

werden ของฟูโกต์ปรากฏในงานเขียน	 The Order of Things ฟูโกต์อภิปราย

ประเดน็เรือ่งตวัตนว่าภายในตวัมนษุย์นัน้มภีาวะบางประการซึง่เป็นภาวะทีม่นษุย์

ปราศจากการตระหนกัคดิ	ทว่าภาวะดงักล่าวตวัตนทางความคดิทีแ่ฝงในตวัมนษุย์

โดยที่มนุษย์หาได้รู้ตัว	 ฟูโกต์กล่าวว่า	 “สภาวะของมนุษย์	 ณ	 มิติดังกล่าว	 คือ

ต�าแหน่งทีค่วามคดิของมนษุย์พร้อมทีจ่ะรองรบัสิง่ทีย่งัปราศจากการตระหนกัคดิ	

โดยตัวมันพร้อมที่จะแถลงตัวมันอย่างชัดเจนบนความคิด”	(man’s	being	in	that	

dimension	where	 thought	addresses	 the	unthought	and	articulates	 itself	

upon	it)34	ดงันัน้ส�าหรบัฟโูกต์	มนษุย์มมีติบิางอย่างในตนเองทีส่ะท้อนความจรงิ

ในตวัตนของพวกเขา	ทว่าความจรงิในตวัของพวกเขาคอืสิง่ทีพ่วกเขามเิคยขบคดิ

ว่ามันมีอยู่จริง	

	 ฟโูกต์พยายามสะท้อนให้เหน็ว่าภาวะวสิยัทีเ่ข้ากลนืกนิพืน้ทีด้่วยการ

หว่านล้อมความคิดให้กับคน	อย่างเช่น	วาทกรรมระบบคุณธรรม	วาทกรรมการ

เมือง	วาทกรรมจริยธรรม	ฯลฯ	ถือเป็นวาทกรรมที่ท�าให้มนุษย์นั้นกลายเป็นคน	

“แปลกแยก”	 กับความคิดจริงของตัวเอง	 โดยฟูโกต์เชื่อมโยงค�าว่า	 “แปลกแยก”	

เข้ากับ	alienated	ของมาร์กซ์	เชื่อมโยงกับค�าว่า	An	sich	ของเฮเกล	และกับค�า

ว่า	Umbewusste	ของโชแปงฮาวเออร์	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการหว่านล้อมคน

ด้วยวาทกรรม	 จนคนเกิดสภาวะแปลกแยกกับความคิดจริงของตนเอง35	 ดังนั้น	

ตัวตนจริงของมนุษย์น้ันหาได้ต้ังอยู่	 ณ	 ต�าแหน่งเดียวกับที่วาทกรรมก�าหนด

ออกแบบอัตวิสัย	ทว่าตัวตนมนุษย์ตั้งอยู่	ณ	ต�าแหน่งอื่น	อันเป็นต�าแหน่งที่	“ตัว

ฉนั”	สามารถปรากฏซึง่ความเป็นตวัฉนัได้อย่างเกษมสนัต์ส�าราญยิง่	(jouissance) 

(“war,	soll	ich”)	

34 Foucault, Ibid, p.	354.
35 Foucault, Ibid, p.	356.
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 The Order of Things	เป็นงานเขยีนทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าการวเิคราะห์

ของฟูโกต์มิใช่แค่ความพยายามสะท้อนบทบาทของชุดความรู้ของแต่ละยุคสมัย	

(episteme)	 ที่เข้าแทรกแซงบงการและควบคุมกระบวนการคิดของมนุษย์เท่านั้น	

หากแต่ฟโูกต์ดจูะมคีวามพยายามอืน่อกีด้วย	โดยฟโูกต์พยายามระบถุงึความจรงิ

ในตัวตนของมนุษย์	 จนอาจกล่าวได้ว่าฟูโกต์มิได้สนใจแค่ความสัมพันธ์อ�านาจ/

ความรู้	 (power/knowledge)	เท่านั้น	หากแต่นับแต่ปี	1950	เป็นต้นมา	ฟูโกต์ก็

เริม่สนใจความสมัพนัธ์ระหว่างความจรงิ/ตวัตน	(truth/subject)	โดยตวัตนทีฟ่โูกต์

ตั้งค�าถามเพื่อแสวงหาค�าตอบว่าเป็นความจริง	แถมฟูโกต์ยังระบุอีกด้วยว่าหาก

มีการสืบค้นความจริงของตัวตนจนพบเจอ	ณ	ต�าแหน่งนั้นๆ	ได้	ณ	ตรงนั้น	ถือ

เป็นพื้นที่แห่งความรู้ที่แตกต่างออกไปจากกฎเกณฑ์ความรู้ที่มนุษย์เคยเรียนรู	้

กล่าวคือฟูโกต์เชื่อว่าตัวตนมนุษย์คือสิ่งที่ระเบียบความรู้มิอาจน�าเสนออย่าง

หมดจด	ดงันัน้	สิง่ทีเ่หลอืค้างจากการทีร่ะเบยีบความรูไ้ม่สามารถน�าเสนอได้หมด	

กค็อืต�าแหน่งของตวัตนทีค่ดัง้างกบัวาทกรรม	คดัง้างกบัระเบยีบความรู	้มหิน�าซ�า้

ยังเป็นต�าแหน่งที่สะท้อนตัวตนจริงมนุษย์	

	 ประเด็นปัญหาจึงมิใช่แค่ว่าวาทกรรมท�าให้มนุษย์กลายเป็นอ่ืน	 

หากแต่ในทางกลับกันแล้วมนุษย์	 “เป็นอื่น”	 (Other)	 ต่อวาทกรรมเสียเอง	 โดย

ความเป็นอื่น	ณ	ที่นี้หมายถึง	 มนุษย์อยู่โพ้นขีดความสามารถแห่งการน�าเสนอ

อย่างหมดจดด้วยพลานภุาพของวาทกรรม	ความเป็นอืน่ของมนษุย์คือส่ิงทีว่าท-

กรรมมิอาจน�าเข้ามาจัดระเบียบความรู้ได้	 นัยนี้แสดงให้เห็นว่าตัวตนมนุษย์คือ

ท�าเลแห่งองค์ความรูท้ีเ่ป็นจรงิ	อนัเป็นท�าเลอกีท�าเลหนึง่	(alterity)	ซึง่ยงัปราศจาก

การส�ารวจ	 ทว่าบทบาทนี้ฟูโกต์ก็ได้ยกย่องความสามารถของสาขาจิตวิเคราะห์

ตามที่ผู้วิจัยอภิปรายแล้ว	

	 ฟูโกต์อภิปรายความเป็นอ่ืนว่าหมายถึงสภาวะคู่	 ฟูโกต์กล่าวว่า

สภาวะคูม่ใิช่หมายถงึพีน้่อง	หากแต่หมายถงึ	“ฝาแฝดในตวัมนษุย์”	นัน่คอืมนษุย์

คนเดียวกันที่มีอัตลักษณ์ซ้อน	 ด้านหน่ึงก็คืออัตลักษณ์ด้านที่มนุษย์ตระหนักรู้

ตนเอง	ตระหนกัรูห้น้าทีท่างการเมอืง	ตระหนกัรูถ้งึบทบาทและศลีธรรม	อนัเป็น

ผลผลิตจากการจัดระเบียบด้วยขนบและอ�านาจของประเพณีที่มนุษย์ต้อง

เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือ	 ความเป็นอื่น	 อันส่ือถึง 
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อัตลักษณ์ในด้านที่มนุษย์ไม่ตระหนักรู้ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่แฝงฝัง	 ซ่อนเร้น	 

ธ�ารงตวัร่วมตนอยูใ่นตวัตนมนษุย์	อาทเิช่น	ความบ้าคล่ัง	ตวัตนในความฝัน	ความ

ปรารถนา	ฝันหวาน	และจิตไร้ส�านึก	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้คือความเป็นอื่นที่ธ�ารงอยู่

จริงในตัวมนุษย์	 ทว่าปราศจากการตระหนักรู้โดยตัวมนุษย์	 ดังนั้น	 การเข้าใจ 

ตัวตนมนุษย์ก็คือการเข้าใจความ	“เป็นอื่น”	ในตัวตนของตนเอง	ตัวตนในสภาพ	

“เป็นอื่น”	 เช่นน้ีที่วาทกรรมจัดระเบียบและน�าเสนอไม่ได้	 ดังที่ฟูโกต์กล่าวว่า	

“ความเป็นอืน่ในตวัมนษุย์หาได้หมายถงึพีน้่อง	หากแต่หมายถงึฝาแฝดทีอ่ยูร่่วม

เคียงมนุษย์	 และในขณะเดียวกันก็คือสภาพความใหม่ที่คงอยู่ร่วมในสภาวะเดิม	

สภาวะคู่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”36	(Foucault:	2002,	356)	

	 คล้ายคลึงกับ Wo es war, soll Ich werden	ของฟรอยด์	ตัวตนใน

ความคดิของฟโูกต์กค็อืการเปิดเผยให้เหน็ถงึสิง่ทีป่ราศจากการขบคดิของมนษุย์	

ฟโูกต์อ้างว่า	Cogito	จะเป็นแนวคดิทีป่ราศจากความสมบรูณ์	หากปราศจากการ

เชื่อมโยงถึงมิติความคิดที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวตนมนุษย์จริง	 ทว่าสิ่งเหล่านั้นกลับ

ปราศจากการขบคิดออกมา	 ดังน้ัน	 ฟูโกต์จึงตั้งโจทย์ว่า	 จะท�าอย่างไรให้คนได้

ขบคดิในสิง่ทีพ่วกเขาไม่เคยขบคดิเกีย่วกบัตวัตนของพวกเขาเอง	โดยค�าตอบของ

ฟโูกต์กค็อืนอกจากสาขาปรชัญาแนวปรากฏการณ์วทิยาทีว่่าด้วยภาวะวทิยาของ

ตวัตนในด้านทีค่นไม่เคยขบคดิถงึตวัเองแล้ว	จติวเิคราะห์กเ็ป็นอกีหนึง่สาขาวชิา

ที่เกื้อหนุนกรุยทางสู่ค�าตอบต่อค�าถามของฟูโกต์ดังที่ได้อภิปรายแล้ว37 

	 อย่างไรก็ตาม	ณ	เกือบบริเวณบั้นปลายของหนังสือ	The Order of 

Things	 ฟูโกต์ดูจะมีข้อเรียกร้องให้สังคมสมัยใหม่เกิดความรับผิดชอบใหม่ต่อ

บทบาทขององค์ความรูข้องโลกสมยัใหม่	ฟโูกต์กล่าวว่าองค์ความรูม้ใิช่เป็นเพยีง

แค่การจัดการความคิดให้กับมนุษย์ผ่านอ�านาจ/ความรู้	 หากแต่ฟูโกต์มีข้อเสนอ

อืน่ด้วยว่าองค์ความรูส้มควรเป็นสือ่สะท้อน	เพือ่สร้างจติส�านกึทีแ่ตกต่าง	ตลอด

จนองค์ความรู้ต้องแถลงอย่างหมดเปลือกถึงสิ่งที่เคยถูกปกปิดเงียบหาย	 การ

เคลื่อนไหวขององค์ความรู้เพื่อการขบคิดถึงสิ่งที่ยังมิได้มีการขบคิด	 ฉายแสง 

36 Foucault, Ibid, p.	356.
37 Foucault, Ibid,	pp.	354-355.	
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เจิดจรัสให้กับความด�ามัวบางอย่างที่จะท�าให้มนุษย์ตัดตนเองออกจากสภาวะที่

พวกเขาเคยตระหนกัและเข้าใจตนเอง	(แบบผดิพลาด)	โดยการคดัง้างกบัวาทกรรม	

สภาวะที่	 “เบรก”	 ออกจากสภาวะที่เคยรับรู้แบบผิดพลาดของมนุษย์	 ส�าหรับ 

ฟโูกต์ภาวะเช่นว่านีห้มายถงึการท�าให้สิง่เหล่านัน้ขาดวิน่	ทว่าการรบัรูใ้หม่ถงึการ

ธ�ารงอยู่ของความเป็นอื่นในตัวมนุษย์สามารถกลับมาเชื่อมต่อ	 เชื่อมโยง	 ควบ

รวมเป็นหน่ึงเดียวกันได้อย่างลงตัว	 ความเป็นอื่นที่	 ณ	 บั้นปลายอันสุดโต่งนั้น

มนุษย์สามารถยอมรับความเป็นอื่นเหล่านั้นได้	 ว่าคือภาวะที่ธ�ารงอยู่ภายในตัว

ตนของพวกเขา	ณ	ท�าเลนั้นที่มนุษย์ยอมรับความเป็นอื่นในตัวพวกเขา	(ท�าเลที่

พวกเขาเป็นเช่นนั้นจริง)	 ท�าเลที่พวกเขาปรากฏซึ่งตัวตนจริงตามสภาวะจริงของ

พวกเขาด้วยความเบิกบานฤทัยอย่างยิ่ง38

38 Foucault, Ibid, pp.	357-358.
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเมืองของ	ฌอง	ฌากส์	 รุสโซ	 มาใช้ในบริบทการเมืองไทยใน

ช่วงระบอบการปฏิวัติสยาม	พ.ศ.	2475-2490	การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้วิธีการ

ศกึษาแบบประวตัศิาสตร์ความคดิ	โดยโครงสร้างของบทความได้แบ่งเนือ้หาย่อย

ออกเป็นสามส่วนได้แก่	 ส่วนแรกที่ว่าด้วย	 การเข้ามาครั้งแรกของรุสโซในสยาม		

ต่อมาส่วนที่สองคือ	 ทฤษฎีการเมืองของรุสโซภายในระบอบใหม่	 ในฐานะหลัก

วชิา	และส่วนสดุท้ายจะกล่าวถงึการแปลหนงัสอืของรสุโซในช่วงระบอบการปฏวิตัิ	

พ.ศ.	2475	ส�าหรับข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือ	ทฤษฎีการเมืองของรุสโซ

เป็นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติสยาม	 เนื่องจาก

บรบิททางสงัคมและการเมอืงของสยามนัน้เป็นช่วงเปลีย่นแปลงผูน้�าทางการเมอืงและ

ผูส้นบัสนนุต้องการทีจ่ะสร้างวาทกรรมชดุใหม่	หรอืพยายามแทนทีว่าทกรรมเก่า

ให้กับสยาม	 ประกอบกับผู้น�าทางการเมืองต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับการ

ปฏิวัติของตน	 จึงท�าให้ทฤษฎีการเมืองของรุสโซได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย 

ในช่วงดังกล่าว

ค�าส�าคัญ:	 การปฏวิตัสิยาม,	ฌอง	ฌากส์	รสุโซ,	ทฤษฎกีารเมอืง,	ประวตัศิาสตร์ 

	 ความคิดทางการเมือง



42

ABSTRACT

 The aim of this article is to study the application of Jean Jacques 

Rousseau’s	political	theory	in	the	Thai	political	context	from	1932	to	1947	

(The	 Age	 of	 Siamese	 Revolution).	 The	 study	was	 conducted	 using	 the	 

History	of	Political	Thought	Approach.	The	article	is	divided	into	three	parts.	

The	first	part	looks	at	the	introduction	of	Rousseau’s	political	theory	into	

Siam.	 The	 second	 part	 explores	 the	 adaptation	 of	 Rousseau’s	 political	

theory	as	a	new	principle	of	society	in	the	age	of	revolution.	The	last	part	

looks	at	Rousseau’s	works	that	were	translated	 into	Thai	at	the	time	of	

revolution.	The	findings	of	this	article	show	that	Rousseau’s	political	theory	

was	very	popular	during	that	time.	This	is	because	in	the	Age	of	Siamese	

Revolution,	 the	 new	 leaders	 and	 supporters	 of	 the	 revolution	 tried	 to	 

establish	a	new	discourse	to	replace	the	old	discourse	 in	Siam	as	they	

wanted	to	legitimize	the	revolution.	Therefore,	Rousseau’s	political	theory	

was	widely	applied	during	that	period.

Keywords:	 Siamese	Revolution,	Jean	Jacques	Rousseau,	Political	Theory,	 

 History of Political Thought
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เกริ่นน�า
	 ในปัจจุบันส�าหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์	 หรือวิชาประเภททฤษฎี
การเมอืง	คงจะไม่มใีครทีป่ฏเิสธได้ว่าตนไม่รูจ้กันกัคดิตะวนัตกชาวเจนวีาคนหนึง่	
ที่ชื่อว่า	ฌอง	ฌากส์รุสโซ(Jean	Jacques	Rousseau)	เพราะอย่างน้อยในบรรดา
เหล่านั้นก็น่าที่พอจะรับรู้อยู่บ้างถึงความโด่งดังของรุสโซที่ว่า	เขานั้นเป็นผู้ที่ทรง
อิทธิพลทางความคิดต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส	 ค.ศ.	 1789	 อย่างมาก	 เพราะ 
นกัปฏวิตัใินเวลาดงักล่าวได้น�าทฤษฎกีารเมอืงของรสุโซมาใช้กนัอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะพวกกลุ่มจาโคแบง	(Jacobin)	ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ไม่เพียง
แต่ในการปฏิวัติฝร่ังเศสเท่าน้ันที่มีการน�ารุสโซมาใช้	 เพราะถ้าเราลองพิจารณา 
ในยุคแห่งการปฏิวัติระบอบใหม่ของคณะราษฎร	 (พ.ศ.	 2475-2490)	 ความคิด
ทางการเมืองของรุสโซก็ได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน		
	 เก่ียวกับเร่ืองน้ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด	 เพราะว่าถ้า 
เราลองพิจารณาดูจากการแปลผลงานของนักคิดทางการเมืองตะวันตกมาเป็น 
ภาษาไทยในช่วงยุคระบอบใหม่	 อย่างน้อยท่ีสุดในช่วงห้าปีแรกของการปฏิวัติก็
จะพบว่ามีแต่เพยีงงานทางทฤษฎกีารเมอืงของรสุโซเท่านัน้ทีถ่กูแปลออกมา	และ
มันไม่ใช่แค่เพียงเล่มเดียว	 เน่ืองจากมีหลักฐานปรากฏว่างานทางการเมืองของ
เขาได้ถกูแปลออกมาถงึสามเล่ม	คอื	หนงัสอืสญัญาประชาคม	(The	Social	Con-
tract),	 ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง	 (Political	 Economy)	 และ	 เอมีล	
(Emile)	ซึ่งแค่พิจารณาจากจ�านวนงานแปลนี้โดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นก็น่าจะท�าให้ผู้
ที่สนใจประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวฉุกคิดข้ึนมาได้บ้างว่าความคิดของรุสโซ 
กับบรบิทแห่งระบอบใหม่ของคณะราษฎรคงจะมคีวามสมัพนัธ์อะไรบางอย่างกนัอยู่	
ซึ่งในความเป็นจริงจากหลักฐานที่พบในช่วงระบอบใหม่ของสยามได้สะท้อนให้
เหน็ว่าทฤษฎกีารเมอืงหรอืลทัธอิดุมการณ์แบบรสุโซนัน้ได้ถกูน�ามาเผยแพร่อย่าง
เป็นล�า่เป็นสนั	ดงันัน้เองบทความชิน้นีจ้งึมจุีดมุง่หมายทีจ่ะน�าเสนอเกีย่วกบัเรือ่ง
ดังกล่าว	 โดยเนื้อหาย่อยในบทความนี้จะเริ่มต้นจากหัวข้อเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศส 
กับการเข้ามาคร้ังแรกของรุสโซในสยาม	ที่หัวข้อนี้จะเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านเห็น
ว่า	 การเข้ามาของรุสโซคร้ังแรกบนแผ่นดินสยามนั้นมีนัยสัมพันธ์กับการปฏิวัติ
ของคณะราษฎรอย่างมาก	 หัวข้อต่อมาคือ	 “ทฤษฎีการเมืองของรุสโซภายใน
ระบอบใหม่ ในฐานะหลักวิชา” โดยหัวข้อนี้จะชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่ทฤษฎี
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การเมอืงของรสุโซได้ถกูน�าเข้ามาในสยาม	ความคดิของเขากไ็ด้ถกูน�าไปใช้ต่างๆ	
นานา	แต่ที่เด่นชัดที่สุดก็คือ	การถูกน�ามาใช้ในฐานะหลักวิชาทางการเมืองแบบ
ใหม่	ส่วนหวัข้อย่อยสดุท้าย	จะกล่าวถงึ	การแปลหนงัสือของรสุโซ	ในช่วงระบอบ
การปฏิวัติ	 พ.ศ.	 2475	 โดยจุดมุ่งหมายของหัวข้อนี้ก็เพื่อช้ีให้เห็นว่า	 นอกจาก
การน�าแนวคิดของรุสโซมาใช้ในทางการเมืองแล้ว	 งานแปลที่เป็นต้นฉบับของ 
รุสโซก็ถูกแปลออกมาอย่างจริงๆ	 จังๆ	 ในยุคนี้	 และจุดมุ่งหมายของผู้แปลงาน
ของรุสโซน้ันก็มีนัยที่สัมพันธ์กับวาทกรรมทางการเมืองของคณะราษฎรในช่วง
ระบอบใหม่อย่างมาก	โดยผู้เขียนขอเริ่มต้นจากหัวข้อแรกไล่ไปตามล�าดับ

1. การปฏิวัติฝรั่งเศสกับการเข้ามาครั้งแรกของรุสโซในสยาม
	 ความคิดของรุสโซได้ถูกน�าเข้ามาสู่สยามภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง	 พ.ศ.	 2475	 ซ่ึงการเข้ามาของรุสโซในช่วงเวลาดังกล่าว	 ความคิด	

ของรุสโซไม่ได้เข้ามาโดยตรง	 แต่ความคิดของเขาได้อาศัยการเข้ามาผ่านการ 

เผยแพร่การปฏิวัติฝรั่งเศสของคณะราษฎรและผู้ที่นิยมหรือร่วมมือกับคณะราษฎร 

เกีย่วกบัประเดน็นีผู้อ่้านควรจะเข้าใจก่อนว่า	การปฏวิตัฝิรัง่เศสนัน้เป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งที่คณะราษฎรและผู้ที่นิยมคณะราษฎร	พยายามเทียบโยงเอาการปฏิวัติครั้ง

นั้นมาเปรียบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของตนในปี	พ.ศ.	2475	ดังจะเห็น

จากการที่คณะราษฎรใช้เพลงชาติฉบับแรกซึ่งเกิดขึ้นทันทีภายหลังการปฏิวัติ	 

พ.ศ.	 2475	 โดยคณะราษฎรให้ผู้แต่งก็คือ	 พระเจนดุริยางค์	 แต่งโดยใช้ท�านอง

เพลง	 “La	Marseillaise”	 ซึ่งเป็นท�านองเพลงชาติฝรั่งเศสและเป็นท�านองเพลงที่

โด่งดังในช่วงการปฏิวัติ1	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ถ้าพิจารณาต่อมาก็จะเห็นว่า เมื่อเพลงชาติ

เพลงแรกแต่งเสร็จแล้ว	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องน�าออกมาทดลองเล่นเป็นครั้งแรก	 โดยวัน

ที่ก�าหนดให้น�าเพลงดังกล่าวออกมาแสดงก็คือ	วันที่	14	กรกฎาคม	พ.ศ.	2475	ซึ่ง

1	 อนัทีจ่รงิก่อนหน้าทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง	คณะผูก่้อการเคยให้คนมาทาบทาม

พระเจนฯ	 แล้วครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาเพลงนี้ไปบรรเลงในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 

แต่พระเจนฯ	 เกรงกลัวอาญาแผ่นดินจึงไม่ได้ร่วมมือด้วย	 แต่พอคณะราษฎรเปลี่ยนแปลง

ส�าเร็จแล้ว	ก็ได้ส่งคนมาบอกให้พระเจนฯ	แต่งเพลงนี้ขึ้นอีกครั้ง	ซึ่งคราวนี้พระเจนฯ	ก็ไม่มี

ทางปฏิเสธได้อีก	ดังนั้นเองเพลงชาติไทยโดยท�านองเพลงปฏิวัติฝรั่งเศสจึงได้เกิดขึ้น
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วันดังกล่าวก็คือวันที่ประชาชนลุกฮือท�าลายคุกบาสตีลย์	 (Bastille)	 อันถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์2

	 นอกจากการน�าท�านองเพลงปฏิวัติของฝร่ังเศสมาใช้แต่งเป็นเพลง 
ชาติแล้ว	 หนังสือประเภทประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสก็ถูกพิมพ์ออกมา 
เป็นจ�านวนมาก3	 โดยหนังสือเล่มหนึ่งที่โด่งดังและคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันก็คือ 
หนังสือของพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา	 เจ้าผู้หันเข้ามาร่วมมือกับคณะราษฎร	
เรื่อง	 “ประวัติศาสตร์สมัยการปฏิวัตร์ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียน โบนาปารต  
ภาคที่ 1” ตีพิมพ์ในปี	พ.ศ.	2477	โดยเนื้อความตอนหนึ่งในหนังสือ “ประวัติศาสตร์
ตอนนี้เหมาะกับกาลเทศะของประเทศชาติ” ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงกล่าวว่า
พระองค์ทรงแต่งหนงัสอืเล่มนีอ้อกมาเพือ่ใช้สอนนสิิตทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	
แต่ก็ปรากฏมีข้อความหนึ่งว่า “ประวัติศาสตร์ตอนนี้ (ประวัติศาสตร์การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส) เหมาะกับกาลเทศะของประเทศชาติ”4	ซึ่งก็เป็นการบ่งกลายๆ	ว่า	การ
ปฏิวัติฝรั่งเศสมีอะไรบางอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อ	พ.ศ.	2475	
	 อนึ่ง	 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ผู้เขียนพบว่า	 ได้มี
ความพยายามที่จะน�าการปฏิวัติฝร่ังเศสมาเป็นเครื่องมือปลุกระดมอยู่บ้างแล้ว	
กล่าวคือ	 ในช่วง	พ.ศ.	2472-2474	กลุ่มคณะราษฎรสายพระยาทรงสุรเดช	ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทีโ่รงเรยีนนายร้อย	กไ็ด้พากนัสอนพงศาวดาร	 (ประวัตศิาสตร์) 
การปฏวิตัฝิรัง่เศสให้กบันกัเรยีนเพือ่ชกัชวนให้เหน็ดเีหน็งามกบัรปูแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย	การสอนดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นที่ได้ผล	ถึงขนาดที่นักเรียน
บางคนมีจิตใจฮึกเหิมจนกระทั่งได้แปลเร่ือง	 “การกบฏฝรั่งเศส”,	 “คุกบาสตีลย์”	
และประวัติบุคคลส�าคัญของผู้ก่อการปฏิวัติฝรั่งเศสลงหนังสือพิมพ์	ดังที่	ส�ารวจ	
กาญจนสิทธิ์	นักเรียนนายร้อยคนหนึ่งในสมัยนั้นได้เล่าว่า	“การศึกษาประวัติศาสตร์

2	 พระเจนดุริยางค์,	 ชีวประวัติของข้าพเจ้า	 (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	 เสวกโท	 

พระเจนดุริยางค์,	15	กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2512),	หน้า	70-75.	สมศักดิ์	เจียมธีระสกุล,	“ความ

เป็นมาของเพลงชาตไิทยปัจจบุนั”	ใน วารสารธรรมศาสตร์ 1	(ธนัวาคม	พ.ศ.	2547):	13-14.
3	 ณัฐพล	 ใจจริง,	 จาก	 “คณะ	 ร.ศ.	 130”	 ถึง	 “คณะราษฎร”:	 ความเป็นมาของความคิด

ประชาธิปไตย”	ในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม ปีที่	32	ฉบับที่	4	(กุมภาพันธ์	2554)
4	 พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา,	 “ค�าน�า”	 ใน	 หนังสือประวัติศาสตร์สมัยการปฏิวัตร ์

ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียน โบนาปารต ภาคที่ 1	 (พระนคร:	 โรงพิมพ์เจตนาผล,	2477),	 

ไม่ปรากฏหน้า.
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สากล และพระราชพงศาวดารแผ่นดินไทย ท�าให้พวกเราหลายคนมีความเข้าใจ
ในระบอบการปกครองแบบต่างๆ แล้วเปรียบเทียบกับการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงสามารถมองเห็นผลแตกต่าง คุณและโทษของแต่ละ
ระบอบ ก็บังเกิดความรู้สึกภายในจิตใจแลสมองแบบอัตโนมัติ เป็นการขัดแย้ง 
และใครจะโต้ตอบแสดงออก ข้าพเจ้าและนกัเรยีนนายร้อยอ�านวย ชยัโรจน์ คบคดิ
กันเป็นความลับ เขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ์รายวันศรีกรุง...แปลเรื่อง 
คุกบาสตีลย์ การกบฏในประเทศฝรั่งเศส และแปลประวัติบุคคลส�าคัญในยุคนั้น
เช่น ริเชอเลียว มาราต์ ชาล็อต คอรีเค เรื่องแปลมักจะลงในไทยใหม่รายสัปดาห์ 
จ�าได้ว่าคุณจรัญ วุธาทิตย์ เป็นบรรณาธิการ การเขียนหนังสือในสมัยนั้นไม่ได้ 
รับค่าตอบแทน แต่เราสมัครใจเขียนเพราะรักที่จะระบายออก มันเป็นความสุข
เพลดิเพลนิและพอใจของคนหนุม่เลอืดร้อนแรง ผลปรากฏในเวลาต่อมาว่าต�ารวจ
ลับสืบเสาะหาตัวคนเขียน”5

	 แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	 สาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรต้องการพยายาม

เทียบโยงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของตนเข้ากับการปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วง

เวลาภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง	นอกจากสาเหตทุีท่กุคนทราบดอียูแ่ก่ใจ

แล้วก็คือ	 ผู้ก่อการคณะราษฎรส่วนหนึ่งได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่ฝรั่งเศส	 และก็คง

ได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดในเร่ืองดังกล่าวจากฝรั่งเศสมาไม่น้อยโดยเฉพาะ 

นายปรีดี	พนมยงค์	ผู้เป็นมันสมองคณะราษฎร6	สาเหตุที่ว่าก็คือ	คณะราษฎรมี

5	 ส�ารวจ	 กาญจนสิทธิ์, ท.ส. เจ้าคุณทรงสุรเดช	 (กรุงเทพฯ:	 ประมวลสาส์น,	 2524),	 
หน้า	31-32.

6	 ถ้าพิจารณาจากค�าอธิบายกฎหมายปกครอง	พ.ศ.	2474	ปรีดี	 ได้แสดงถึงอุดมการณ์ของ
การปฏวิตัฝิรัง่เศสอย่างชัดเจน	ดังมีเนือ้ความว่า “ในบรรดาหลกักฎหมายทัว่ไปซึง่แอบแฝง
อยู่ในวิชชาต่างๆ ยังมีหลักกฎหมายทั่วไปประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นนี้ 
อันอาจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายปกครอง คือสิทธิของมนุษยชน…มนุษย์ 
ซ่ึงเกดิมาย่อมมีสทิธแิละหน้าท่ีในอนัท่ีจะด�ารงชวิีต และรวบรวมกนัอยูไ่ด้เป็นหมูค่ณะ สทิธิ
และหน้าท่ีเหล่านี้ย่อมมีข้ึนจากสภาพตามธรรมดาแห่งการเป็นมนุษย์นั้นเอง และซึ่งอาจ
จ�าแนกออกได้เป็น 3 ประการ คือ 1. ความเป็นอิสสระ หรือ เสรีภาพ  2. ความเสมอภาค 
หรือสมภาพ 3. ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง หรือ ภารดรภาพ” โปรดดู	 ปรีดี		
พนมยงค์,	“ค�าอธบิายกฎหมายปกครอง	พ.ศ.	2474”	ใน	ประชมุกฎหมายมหาชนและเอกชน
ของปรีดี พนมยงค์ (กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2553),	หน้า		53.
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ความกงัวลตัง้แต่เริม่ต้นแล้วว่า	การกระท�าของตนจะถกูกล่าวหาว่าเป็นการก่อขบถ	 

หรือการแย่งชิงราชบัลลังก์	ดังจะเห็นได้จากค�ากล่าวของ	พันโท	พระประศาสน์

พิทยายุทธ	(วัน	ชูถิ่น)	หนึ่งในสี่ทหารเสือผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่า	

“อ�านาจทางการปกครองเป็นอ�านาจฟ้าครอบที่น่าสะพรึงกลัวมาก ฝ่ายเราซึ่ง 

เป็นฝ่ายที่คนทั้งหลายเขาไม่เข้าใจ และเป็นฝ่ายที่ผิดลัทธิการปกครองประเทศ  

เรามีค�าใช้ค�าเดียวที่จะเรียกคือ พวกกบฏ ซ่ึงเป็นค�าที่น่าขนพองสยองเกล้า 

เพียงไร เพราะในโบราณกาลมา กบฏก็มีอยู่อย่างเดียวคือ เข้าแย่งชิงราชบัลลังก์  

ชิงราชสมบัติ จับเอาพระเจ้าแผ่นดินมาปลงพระชนม์เสีย แล้วตั้งตัวเป็นพระเจ้า

แผ่นดินแทน ปกครองบ้านเมืองอยู่ในแบบเดิมนั่นเอง มิได้มีอุดมคติที่จะท�าเพื่อ

สร้างวธิกีารปกครองแบบใหม่อนัใดกห็ามไิด้ การกบฏเป็นการยดึอ�านาจไว้กบัตวั

เพือ่ตวัเอง  แต่ไม่มใีครเคยนกึว่าการปฏวิตัรคอืการเปลีย่นการปกครองให้อ�านาจ

แก่ราษฎร ในสมัยนั้น ซึ่งราษฎรเขาจะได้ใช้อ�านาจของเขาท�าการปกครองบ้าน

เมอืงของเขาเอง เป็นแบบซึง่ยงัไม่เคยมมีาแต่ก่อนเลยในชาตไิทย”7	และถ้าสังเกต

ให้ดีในประกาศคณะราษฎร	วันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2475	มีเนื้อความส่วนตอน

หนึ่งกล่าวว่า “ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎรไม่ประสงค์ท�าการ

แย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึ่งได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ด�ารงต�าแหน่งกษัตริย ์

ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะท�าอะไรโดย

ล�าพังไม่ได้ นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร”  

	 ด้วยความวิตกของคณะราษฎรเกี่ยวกับเรื่องนี้	 คณะราษฎรจึง

พยายามที่จะอธิบายว่า	 การกระท�าของตนนั้น	 ไม่ใช่การก่อขบถที่เปล่ียนแปลง

ผู้น�าเท่านั้น	 แต่เป็นการปฏิวัติระบบทั้งหมดให้เจริญก้าวหน้าขึ้น	 และการที่จะ

อธิบายเรื่องเหล่าน้ีให้กับประชาชนของระบอบใหม่เข้าใจได้ง่าย	 คณะราษฎร 

และคนที่สนับสนุนระบอบใหม่ก็เห็นวิธีการหนึ่งที่พวกตนคิดว่าน่าจะได้ผล 

นัน่กค็อื	การเทยีบการเปลีย่นแปลงการปกครองของตนเข้ากบัการปฏวิตัฝิรัง่เศส	

วธิกีารอธบิายเช่นนีป้รากฏอยูใ่นหนงัสอืการปฏวิตัฝิรัง่เศสแทบทกุเล่ม	ทีเ่ด่นชดักเ็ช่น	

หนังสือของนายเตียง	 ศิริขันธ์8	 เร่ือง	 “หัวใจปฏิวัตรในฝรั่งเศส”	 ที่เขียนเสร็จ 

7	 พระประศาสน์พทิยายทุธ,	แผนการปฏิวัตร	(พระนคร:	โรงพมิพ์สารเสร,ี	2491),	หน้า	63-64.
8	 นายเตียง	 เป็นคนหนึ่งที่มีความสนิทสนมกับนายปรีดี	 เป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้จากการที่	

นายเตียงเป็นหัวหน้ากลุ่มนักการเมืองของพรรคสหชีพที่สนับสนุนปรีดีอย่างมาก
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ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	2480	 (แต่ถูกน�ามาตีพิมพ์ในภายหลังช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2489)	

ในหนังสือเล่มน้ีของนายเตียง	 ก็ปรากฏข้อความที่อธิบายว่าการปฏิวัติ	 2475	 

ไม่ใช่การกบฏแต่เป็นการปฏิวัติแบบเดียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศส	 ดังที่เนื้อความ

กล่าวว่า	“คนทีไ่ม่รูแ้ละไม่ค่อยคดิบางคน ว่าการปฏวิตัร (Revolution) คอืการกบฏ  

(Usurpation)…การกบฏคือการแย่งกันเป็นพระมหากษัตริย์ ถือว่าราษฎรเป็น

สมบัติของๆ พระมหากษัตริย์ ส่วนการปฏิวัตรเป็นการขออ�านาจของราษฎร 

คืนจากพระมหากษัตริย์ เพราะความเป็นจริงอ�านาจเป็นของราษฎร และราษฎร

ตั้งพระมหากษัตริย์ขึ้นปกครองตน พระมหากษัตริย์เป็นของราษฎร”9,	10

	 จากทีก่ล่าวมานีก้เ็พือ่ปพูืน้ให้ผูอ่้านทราบก่อนว่า	การปฏวิตัฝิรัง่เศส

นัน้ค่อนข้างจะมอีทิธพิลในฐานะจุดอ้างองิจุดหนึง่ของระบอบใหม่	ตลอดจนอาจ

จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณะราษฎรด้วย	 ในประเด็นนี้	 ผู้เขียนอยากจะชี้ให้ 

เหน็ว่า	ในเมือ่การปฏวิตัฝิรัง่เศสถกูน�ามาใช้ในลกัษณะดงักล่าว	รสุโซเองในฐานะ

ที่เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสก็จ�าเป็นที่จะ

ต้องถูกกล่าวถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ดังนั้นด้วยเหตุผลในลักษณะนี้	รุสโซจึงเป็น

ชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวขานมากในยุคดังกล่าว

	 เก่ียวกับประเด็นของรุสโซกับการปฏิวัติฝรั่งเศส	 อาจจะมีผู้แย้งว่า	 

ในความเป็นจริง	 การปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ใช่เฉพาะความคิดของรุสโซเท่านั้นที่มี

9	 เตียง	ศิริขันธ์	และ	จ�ารัส	สุขุมวัฒนะ, หัวใจปฏิวัตรในฝรั่งเศส	(ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์:	 
ไม่ปรากฏผู้พิมพ์,	ไม่ปรากฏวันที่พิมพ์),	หน้า	2.

10	จริงๆ	 แล้วการแบ่งแยกระหว่างค�าว่ากบฏกับค�าว่าปฏิวัตินั้นเริ่มปรากฏในช่วงก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองแล้ว	ดงัจะเหน็ได้จากในงานเขยีนของหลวงวจิติรวาทการ	ในตอน
ที่กล่าวถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสว่า “การปฏิวัติฝรั่งเศสส�าคัญส�าหรับโลก เพราะสอนให้มนุษย์
เข้าใจว่า มนษุย์ควรมีสทิธสิ�าหรบัตวัเองอย่างไรบ้าง และการปฏวิติัในประเทศฝรัง่เศส เป็น
บทเรียนของชนชาติต่างๆ ทั่วยุโรป…เรื่องการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส พระมหากษัตริย์
ต้องศึกษา เพื่อให้รู้ว่า การปฏิวัติอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ราษฎรต้องศึกษาเพื่อให้ได้รู้ว่า 
เขาท�าการปฏวิตักินัได้อย่างไร การปฏวิตัฝิรัง่เศส เป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัวชิาประวติัศาสตร์ 
เพราะสอนให้เรารู้ว่าปฏิวัติกับจลาจลนั้นผิดกันอย่างไร ปฏิวัติเป็นของดี แต่จลาจลเป็น 
ของร้าย” โปรดดู	หลวงวิจิตรวาทการ,	 “การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส”	 ใน ประวัติศาสตร์
สากล เล่มที่ 2 (พระนคร:	โรงพิมพ์วิริยนุภาพ,	2474),	หน้า	543-544.
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อิทธิพลยังมีนักคิดคนอ่ืนๆ	 อย่าง	 วอล์แตร์	 (Voltaire)	 หรือนักคิดยุคส่องสว่าง	

ทางปัญญาคนอื่นๆ	อีกเป็นจ�านวนมาก	แต่ส�าหรับการรับรู้ของคนไทยผู้ที่เขียน

ประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้เทน�้าหนักไปที่รุสโซเป็นอย่างมาก	 ยกตัวอย่างเช่นหนังสือ

ของพระองค์เจ้าอาทิตย์	ที่กล่าวว่า	“จอง จาค รูซโซ เป็นปราชญ์คนแรกที่จะท�า 

ให้มนษุย์เกดิมคีวามหวงัทีจ่ะได้เหน็ระบอบการประชาคม  ทีใ่ห้ความสขุสมบรูณ์

ทั่วๆ กันได้ปฏิสนธิขึ้นอีกอย่างง่ายดาย ในบทประพันธ์ของรูซโซๆ แสดงให้ 

เหน็ว่า การทีจ่ะกลบัเข้าไปสูย่คุอนัรุง่เรอืง  ซึง่ฐานะของปวงชนมีความเสมอภาค

กันเป็นอย่างดีน้ัน ดูเป็นการง่ายดายมากจนทุกคนสามารถก็สามารถที่จะท�าได้  

ความหวังอันนี้เป็นสิ่งที่บันดาลให้การปฏิวัตร์เกิดขึ้น และยังจะเป็นสิ่งที่ให้สานุศิษย์

แห่งค�าสอนใหม่นี้ เช่น แซงต์จุสต์ และ โรเบสเปียร์ ท�าการรุนแรงในการปฏิวัตร์ 

จนสมัยทีส่องท่านนีม้อี�านาจได้รบัสมญาว่าเป็นสมยัอนัเตม็ไปด้วยความเหีย้มโหด…

หนังสือของรุสโซมีผู้อ่านไม่น้อยชอบอ่านกันตลอดทั่วยุโรปเพราะค�าพูดของ 

รสุโซเร้าใจคน ดงันัน้คนในยโุรปจงึรูส้กึตืน่เต้นไปตามๆ กนั11…วอลแตร์ มไิด้เป็น

ศัตรูต่อระบอบการปกครองชนิดราชาธิปไตยเลย วอลแตร์กลับยังรักที่จะให้

พระเจ้าแผ่นดินออกพระราชบัญญัติปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง

เสียเอง เพราะเห็นว่าเป็นหนทางที่ง่ายและเรียบร้อยที่สุด ดังนั้นเม่ือพระเจ้า

หลุยส์ที่ 15 ได้ปิดล้อมสภาปาเลอมังต์ต่างๆ ใน ค.ศ. 1771 ตามค�าแนะน�าของ

เมเปโอ (Maupeou) เสนาบดีของพระองค์ วอลแตร์จึงได้สนับสนุนการกระท�า 

ดังนั้นว่าเป็นการท�าลายความเห็นแก่ตนของพวกบ้านนอก และเป็นการท�าลาย

สิทธิพิเศษของบุคคลด้วย เน่ืองในการปิดสภาปาร์เลอมังต์นี้วอลแตร์ได้กล่าวไว้

ว่า “สภาปาร์เลอมังต์เหล่าน้ีมักจะแสดงความป่าเถื่อนและอาฆาตมาดร้าย 

เสมอไม่ใช่หรือ เมื่อเราจ�าเป็นต้องเชื่อฟังและท�าตามค�าบังคับบัญชาของผู้ใด 

ผูห้นึง่แล้ว ข้าพเจ้ากส็มคัรทีจ่ะฟังและท�าตามค�าบงัคบับญัชาของสงิโตอนัมสีกลุ 

11	พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา,	“การปฏิวัตร์ในทางความคิด”	ใน	หนังสือประวัติศาสตร์สมัย
การปฏิวัตร์ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียน โบนาปารต ภาคที่ 1	(พระนคร:	โรงพิมพ์เจตนาผล,	
2477),	หน้า	84-85,	88.
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ซึ่งธรรมชาติได้บันดาลให้มีคุณสมบัติดีกว่าข้าพเจ้ามากกว่าที่จะให้ฟังค�าบังคับ

บัญชาหนู 200 ตัว…”12

2. ทฤษฎีการเมืองของรุสโซภายในระบอบใหม่ในฐานะ  

 “หลักวิชา”
	 ไม่ว่าอย่างไรกด็	ีนอกจากความสัมพนัธ์โดยตรงอนัเกีย่วข้องในเรือ่ง

รุสโซกับการปฏิวัติฝร่ังเศสและการปฏิวัติสยามแล้ว	 ผู ้เขียนยังพบว่าทฤษฎี

การเมืองของรุสโซก็ได้ถูกน�ามาเผยแพร่ในฐานะที่เป็นหลักวิชาทางการเมือง 

หลักหนึ่งในยุคระบอบใหม่นี้ด้วย	 เกี่ยวกับค�าว่า	 “หลักวิชา”	นั้นเป็นค�าเฉพาะที่

ใช้แพร่หลายในยุคระบอบใหม่	 กล่าวคือ	 ในช่วงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง		

กระแสใหญ่ในเร่ืองที่แพร่หลายไปตามคนรุ่นใหม่ก็คือ	 การจะท�าอะไรก็ตามจะ

ต้องมีหลักวิชา	สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก�าลังเฟื่องฟูอย่างมากในเวลาดังกล่าว	ดังจะเห็นว่า	

การท�านาก็มีต�าราออกมาเป็นต�าราการท�านา	 การจับปลาก็ต้องมีต�าราจับปลา	

การคลอดลูกก็มีต�าราการคลอดลูก	 หรือแม้แต่การค้าขายก็ต้องมีหลักวิชาตาม

ต�าราการค้าขาย	 ทั้งๆ	 ที่เร่ืองต่างๆ	 เหล่านี้ในยุคก่อนการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองผู้คนก็ไม่ได้ให้ความสนใจกันแต่อย่างใด	 เกี่ยวกับความบ้าคล่ังในหลัก

วิชาของคนในสมัยนั้น	สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ถึงกับได้ทรง

กล่าวว่า	 “สมัยน้ีต้องท�าตามหลักวิชชา หลักวิชชาอยู่ที่ไหน ฟังไปก็คือหนังสือ 

เล่มใดเล่มหนึ่งของฝรั่งที่ฉวยเอามาได้ ท�าให้เหมือนฝรั่งแล้วเปนการดี ถึงจะ 

ขดักบักาลเทศ ค่อยฝึกหดัดดัไปกไ็ด้กด็ไีปเอง”13 สาเหตทุีผู่ค้นบ้าคลัง่นัน้ส่วนหนึง่

ก็มาจากการโจมตกีารปกครองในระบอบเก่าของคณะราษฎรว่าท�าการท�างานบรหิาร

บ้านเมืองโดยปราศจากหลักวิชา	 ดังที่เห็นได้จากค�าประกาศของคณะราษฎร 

เมือ่วนัที	่24	มถินุายน	พ.ศ.	2475	ทีว่่า	“การปกครองซึง่คณะราษฎรจะพงึกระท�า

12	พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา,	“การปฏิวัตร์ในทางความคิด”	ใน	หนังสือประวัติศาสตร์สมัย
การปฏิวัตร์ฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียน โบนาปารต ภาคที่ 1	(พระนคร:	โรงพิมพ์เจตนาผล,	
2477),	หน้า	79.

13	นครินทร์	เมฆไตรรัตน์,	การปฏิวัติสยาม 2475 (กรุงเทพฯ:	ฟ้าเดียวกัน,	2553),	หน้า	114-
115.
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ก็คือ จ�าต้องวางโครงการ อาศัยหลักวิชา ไม่ท�าไปเหมือนคนตาบอด เช่นรัฐบาล

ที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายท�ามาแล้ว” 

	 จากประเดน็เรือ่งหลกัวชิาทีแ่พร่หลายในยคุระบอบใหม่ตามทีก่ล่าว

ไปในข้างต้น	 ประเด็นน้ีมีความสัมพันธ์กับการน�าทฤษฎีการเมืองของรุสโซมาใช้

อย่างมาก	กล่าวคอื	จากการทีจ่ะท�าอะไรกต้็องอาศยัหลกัวชิา	ซึง่เรือ่งนีค้รอบคลมุ

ถึงในทางการเมืองด้วย	ดังนั้นเอง	ผู้ที่สนับสนุนระบอบใหม่บางคนก็ได้ใช้ทฤษฎี

การเมืองของรุสโซมาเป็นหลักวิชาด้วย	โดยคนที่น�ามาใช้มากที่สุดคนหนึ่งในยุค

ระบอบใหม่ไม่ใช่ผู้ก่อการ	แต่เป็น	“เจ้า”	ที่หันเข้ามาร่วมกับผู้ก่อการ	บุคคลที่ว่า

ก็คือ	หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ	หรือที่เรียกกันว่า	พระองค์วรรณฯ	โดย

ในเวลานั้น	 พระองค์วรรณฯ	 ก็ทรงเป็นคนหนุ่มที่ชอบแนวคิดเรื่อง	 หลักวิชาอยู่ 

ไม่น้อย	 เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นได้จากค�ากล่าวของพระองค์ที่ว่า	 “ข้าพเจ้าเป็นนัก 

รัฐธรรมนูญ ข้าพเจ้าไม่แต่เพียงเห็นว่าควรมีรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากเห็นว่าควร

ใช้วิธีรัฐธรรมนูญด�าเนินการด้วย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับ

สนองระบอบใหม่นี้แล้ว ข้าพเจ้าได้แจ้งคตินิยมของข้าพเจ้าให้ทราบในที่อันควร

ข้าพเจ้าไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อคณะรัฐบาล บัดนี้ข้าพเจ้ารับสนองบรรดาหลักใหม่

ทั้งหมดเท่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจ ....(ส�าหรับ) หลักซ่ึงข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ หลัก

วิชา เราใช้หลักวิชาเร็วได้เท่าใดก็ยิ่งดี แต่ในขณะนี้ (23 กันย์)  ถ้าหากข้าพเจ้าจะ

พงึกล่าวได้ กจ็ะใคร่กล่าวว่า เราจะต้องเขยบิอกีสักหน่อยจึง่จะถงึขดีนัน้ โดยมาก

ทหารมักรอบรู้ในวิชายุทธศาสตร์ของตน และนักกฎหมายมักจะรอบรู้ในวิชา

กฎหมายของตน แต่มีนักการเมืองน้อยนักในโลกซึ่งรอบรู้ในรัฐศาสตร์”14 

	 ด้วยความที่พระองค์วรรณฯ	ทรงเป็นคนหนุ่มหัวนอก	และนิยมการ

ใช้หลักวิชา	 ซึ่งในทางการเมืองพระองค์ก็ทรงน�าหลักวิชาหนึ่งมา	 หลักที่ว่าคือ	

ทฤษฎีการเมืองของรุสโซดังจะเห็นได้จาก	 ในปี	 พ.ศ.	 2477	 ทางกลุ่มผู้ที่นิยม

14	บทความเรื่อง	 “อนาคตแห่งสยาม”	 ของ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 
อ้างในคณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืเนือ่งในโอกาสสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์	200	ปี,	เอกสาร
นเิทศการศกึษาฉบบัสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 200 ปี (กรงุเทพฯ:	คณะอนกุรรมการฯ,	2534),	
หน้า	54.
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ระบอบใหม่15	 ก็ได้ออกหนังสืออีกเล่มหน่ึงที่มีชื่อว่า	 “คู่มือส�าหรับระบอบใหม่”  

โดยจดุประสงค์กเ็พือ่เป็นการให้ความรูต่้อประชาชนเกีย่วกบัระบบการเมอืงทัว่ไป

ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบใหม่ส�าหรับสังคมสยามในเวลานั้น	ดังใน

ค�าน�าของหนงัสอืเล่มดงักล่าวทีเ่ขยีนโดยผูจ้ดัพมิพ์	(สนิท	เจริญรัฐ	ส.ส.	นครราชสีมา) 

“ใคร่จะรวบรวมพิมพ์หนังสือซักเล่มหน่ึง ให้มีลักษณะเปนคู่มือของประชาชน 

ส�าหรับจะได้ใช้ในการแสวง และรักษาประโยชน์ของประชาชนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย…”16	อย่างไรก็ตาม	หนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่หนังสือในลักษณะที่เป็น	 

การรวบรวมเอากฎหมายที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชนมารวมไว้เพียงผิวเผินอย่าง

หนังสือเรื่องคู่มือพลเมืองที่เคยออกมาก่อนหน้านั้นในช่วงระบอบเก่า17	 แต่

หนังสือเล่มนี้จะเป็นการอธิบายถึงแนวคิดและสิ่งต่างๆ	 ท่ีอยู่เบื้องหลังของสิ่งต่างๆ 

ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ	การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร	

ยิง่ไปกว่านัน้หนงัสอืเล่มนีย้งัได้มกีารอธบิายเกีย่วกบัตวัอย่างของการจดัรปูแบบ

15	จากค�าน�าพบว่าหนังสือพิมพ์ประชาชาติ	เป็นตัวตั้งตัวตีในการพิมพ์คู่มือออกมา	ซึ่งสาเหตุ
ที่หนังสือพิมพ์ดังกล่าวลงแรงแข็งขันเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ก็เนื่องจาก	 หนังสือพิมพ์ดังกล่าวมี 
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร	 วรวรรณ	 เป็นเจ้าของ	 ซึ่งตัวพระองค์เองมีพระประสงค์ที่สร้าง
หนังสือพิมพ์เล่มดังกล่าวข้ึนมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบอบใหม่ให้กระจายไปใน
วงกว้าง	 โปรดดูเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพ์ประชาชาติหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองได้ใน	 นครินทร์	 เมฆไตรรัตน์,	 การปฏิวัติสยาม 2475	 (กรุงเทพฯ:	 ฟ้าเดียวกัน,	
2553),	หน้า	67.

16	บุญทอง	 เลขะกุล	 (ผู้รวบรวม),	คู่มือระบอบใหม่ (พระนคร:	 โรงพิมพ์สยามพาณิชย์การ,	
2477),	หน้า	ก.

17	 ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	 2475	 ในรัฐบาลระบอบเก่าได้มีการออกหนังสือที่เรียกว่า	 “คู่มือ
พลเมือง”	ออกมา	แต่ในหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นหนังสือที่ว่าด้วยกฎระเบียบเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวันของราษฎร	เช่นการย้ายถิ่น	การเกณฑ์ทหาร	การแจ้งเกิด	การแจ้งตาย	เป็นต้น	
เหตุที่ต้องกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีงานหลายช้ินได้อ้างว่าหนังสือเล่มดังกล่าวเป็น
หนังสือที่พิมพ์ขึ้นในระบอบใหม่	 เนื่องจากเหตุสับสนสองประการคือ	 หนังสือเล่มนี้พิมพ์ 
ปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	จึงก่อให้เกิดความสับสนว่าเป็นหนังสือที่ท�าขึ้นใน
ระบอบใหม่	 อีกประการหนึ่งก็คือ	 ค�าว่า	 “พลเมือง”	 ค�านี้เป็นค�าที่ก่อให้เกิดความสับสน
เนือ่งจากคนในปัจจบุนัเข้าใจค�าว่าพลเมอืงมคีวามหมายเท่ากับ	“Citizen”	จึงท�าให้คดิไปว่า	
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในระบอบใหม่	 แต่ที่จริงแล้ว	 ค�าว่าพลเมืองมีการใช้มานานในระบอบเก่า 
และมีความหมายเดียวกันกับค�าว่า	ราษฎร	หรือ	Subject
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การปกครองในประเทศทีถ่อืว่าเป็นประชาธปิไตย	ซึง่ในส่วนหนึง่กไ็ด้มกีารพดูถงึ

ทฤษฎเีจตจ�านงทัว่ไปของรสุโซไว้ด้วยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปาฐกถาเรือ่งการ

เลือกตั้ง	 ส�าหรับการน�าเสนอของหนังสือก็จะเป็นในลักษณะการรวบรวมเอา

ปาฐกถาตามที่ต่างๆ	 ของนักพูดที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ในสมัยนั้นมารวมกัน

ไว้ด้วยกัน	 ได้แก่	 หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร	 วรวรรณ,18	หม่อมเจ้าสกลวรรณกร	

วรวรรณ,19	เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี,20	หลวงประพันธ์ไพรัชชพากย์21 

 

18	ปาฐกถาเรื่องรัฐธรรมนูญ	 และบทสรุปความอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ,	 ปาฐกถาเรื่องการ
เลือกตั้ง

19	ปาฐกถาเรื่องเทศบาล
20	ปาฐกถาเรื่องข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร
21	ปาฐกถาเรื่องพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล

หน้าปกหนังสือ “คู่มือระบอบใหม่” ตีพิมพ์ พ.ศ. 2477
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22	บุญทอง	 เลขะกุล	 (ผู้รวบรวม),	 “ปาฐกถาเรื่องการเลือกตั้งของหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร 
วรวรรณ”	ใน	คู่มือระบอบใหม่ (พระนคร:	โรงพิมพ์สยามพาณิชย์การ,	2477),	หน้า	88.

	 ส�าหรบัในส่วนเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัความคิดทางการเมืองของรสุโซ	

นั้นได้ปรากฏอยู่ในบทความที่คัดลอกปาฐกถาของหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร	 

วรวรรณ	ที่ทรงไปแสดง	ณ	สโมสรคณะราษฎร	พระราชอุทยานสราญรมย์	เมื่อ

วันที่	30	กันยายน	2476	(น�ามาตีพิมพ์	พ.ศ.	2477)	โดยเนื้อความหลักก็เป็นเรื่อง

ที่พระองค์ทรงอธิบายถึงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่ออก

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พ.ศ.	 2475	 ซึ่งพระองค์ก็ได้กล่าวว่า

เนื้อความในรัฐธรรมนูญได้แบ่งการเลือกตั้งผู้แทนออกเป็นสองประเภท	 คือ	

“ประเภทที่ 1 ได้แก่ผู้แทนซึ่งราษฎรจะได้เลือกตั้งขึ้นมา และประเภทที่ 2 ได้แก่

ผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงแต่งตั้ง เป็นจ�านวนเท่ากับผู้แทน

ประเภทที ่1”22	ซึง่หลงัจากทีพ่ระองค์วรรณฯ	ได้ทรงอธบิายเกีย่วกบัรายละเอยีด

ของกฎหมายเลือกตั้งแล้ว	พระองค์ก็ยังทรงได้กล่าวถึงวิธีคิดเรื่องการเลือกตั้งว่า

มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบัแนวคดิประชาธปิไตยในเรือ่งหลักการปวงชนเป็นใหญ่	

โดยพระองค์อธบิายว่า	“สภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้ มีหลักอนัยิง่ใหญ่

วางไว้ในมาตรา 20 แห่งรฐัธรรมนญูว่า เปนผูแ้ทนของปวงชนชาวสยาม มใิช่แทน

แต่เฉพาะผู้ที่เลือกตั้งตนขึ้นมา (ผู้แทน) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตน

โดยบรสิทุธิใ์จ ไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่งอาณตัมิอบหมายใดๆ ดงันี ้ประชาธปิตยั  

แปลว่า ประชาชนเปนใหญ่ หรือถ้าจะใช้ศัพท์ในรัฐธรรมนูญ ก็ปวงชนเปนใหญ่ 

ปวงชนหรอืชนส่วนรวมเหน็สมควรอย่างไร นัน่แหละ คอืมตหิรอืเสยีงทีเ่ป็นใหญ่ 

 แต่ปวงชนนัน้เป็นสมมตบิคุคล ท�าอย่างไรเล่าเราจึง่จะทราบมตหิรอื

ความเห็นของปวงชนได้เล่า? นักปรัชญามีรูโซ (Rousseau) เป็นต้น ถือว่าเสียง 

ที่เป็นใหญ่นั้น คือเสียงของปวงชน (General Will) แต่เสียงของปวงชนไม่จ�าเป็น

ต้องเท่ากับเสียงของชนทั้งหมด (Will of All) เพราะเสียงของปวงชนมีสภาพ

ประกอบด้วยเหตุผล แต่เสียงของเอกชนนั้นมีฤทธิ์จิตต์ใจจูงไป โดยไม่ประกอบ

ด้วยเหตุผลก็ได้ จึงไม่เปนเสียงที่แท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งการนับคะแนนมติเปน

คนๆ ไป แล้วเลือกเอาเสียงข้างมากมาเปนเกณฑ์นั้น ถ้าจะพูดตามหลักการอัน

แท้จรงิแล้วไม่จ�าเปนจะเปนการถกูต้องเสมอไป แต่โดยปรกตแิละตามทางปฏบิตัิ



55

ไม่มีวิธีอื่นที่จะดีกว่าวิธีนับคะแนนมติและเลือกเอาข้างมากเปนใหญ่ จึ่งใช้วิธีนี้ 

แต่ใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น

 เพื่อรักษาหลักการที่ว่า เสียงปวงชนเปนใหญ่นั้น ผู้แทนที่ได้รับ 

เลือกมา จึ่งถือว่า เปนผู้แทนของปวงชน หาได้เปนตัวแทนของผู้ที่เลือกตนมาไม่ 

ถ้าเปนตวัแทนแล้ว ตวัการผูเ้ลอืกตัง้ กอ็าจผกูมดัตวัแทน สัง่ให้ท�าอย่างนัน้อย่าง

นีไ้ด้ แต่นี้ไม่ได้เปนตวัแทน หากเปนผูแ้ทน ซึง่มสีิทธแิสดงความคดิเหน็ตามทีต่น

เหน็สมควร โดยไม่อยูใ่นความผกูมดัทางกฎหมายแต่อย่างใด นีเ่ปนหลกั ซึง่บนัดา

ผู้แทนราษฎรจะพึงจดจ�าไว้ให้แม่นย�า”23 

	 จากค�าอธิบายของพระองค์วรรณฯ	 ในข้างต้นก็ถือได้ว่าเป็นการ

อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัเจตจ�านงทัว่ไปซึง่เป็นทฤษฎกีารเมอืงหลกัอนัหนึง่ทีส่�าคญั

ของรุสโซเป็นคร้ังแรกของประเทศสยาม	 แม้ว่าก่อนหน้านั้นในงานของพระองค์

เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาจะมีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีบ้าง	 แต่ก็ไม่เป็นที่ระบุเจาะจงลงไป

ชัดเจน	ซึ่งต่างกับค�าอธิบายของพระองค์วรรณฯ	ที่ทรงได้กล่าวถึงความสัมพันธ์

ระหว่างประชาธิปไตย	 การเลือกต้ัง	 และเจตจ�านงทั่วไปของรุสโซชัดเจน	 โดย 

พระองค์วรรณฯ	 ได้อธิบายว่า	 การเลือกต้ังนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญของ

ระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งระบอบประชาธิปไตยก็คือ	การปกครองที่ปวงชนเป็นใหญ่	

และพระองค์กไ็ด้ทรงยกว่าแนวคดิแบบนีม้ทีีม่าจากความคดิเรือ่งเจตจ�านงทัว่ไป

ของรสุโซโดยพระองค์วรรณฯ	ได้แทนค�าว่า	“เสยีงของปวงชน”	เท่ากบั	“เจตจ�านง

ทั่วไป”	(General	Will)	ที่รุสโซได้เขียนไว้ว่าเจตจ�านงทั่วไปนั้นถูกต้องและยุติธรรม

เสมอ	 แต่พระองค์ก็อธิบายเพ่ิมว่า	 เสียงของปวงชนที่ทรงว่านั้นก็คือ	 เสียงของ

ปวงชนที่มีเหตุผล	ไม่ใช่เสียงที่เป็นผลรวมของเอกชนผู้เห็นแก่ตัว	(Will	of	All)

	 กล่าวมาถงึตอนนี้	อาจจะมผีูส้งสัยว่าท�าไมพระองค์วรรณฯ	จงึเลือก

รุสโซมาใช้เป็นหลักวิชาอธิบายการเลือกตั้ง	 หรืออธิบายความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย	ทั้งๆ	ที่มีนักคิดคนอื่นๆ	ที่น่าจะยกมาอ้างได้อีก	 ท�าไมพระองค์	

จึงเจาะจงเลือกรุสโซเกี่ยวกับสาเหตุนี้ผู ้เขียนเข้าใจว่า	 ความโด่งดังของรุสโซ 

ต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นส่งผลให้พระองค์ทรงเลือกรุสโซเพราะจากหลักฐาน 

23	บุญทอง	 เลขะกุล	 (ผู้รวบรวม),	 “ปาฐกถาเรื่องการเลือกตั้งของหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร 
วรวรรณ”	ใน	คู่มือระบอบใหม่ (พระนคร:	โรงพิมพ์สยามพาณิชย์การ,	2477),	หน้า	92.
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พระองค์วรรณฯ	 ในขณะน้ันก็เป็นปัญญาชนคนหนึ่งที่มองว่าการปฏิวัติฝรั่งเศส	

มีลักษณะบางอย่างเหมือนกับการปฏิวัติ	 พ.ศ.	 2475	 ดังที่พระองค์กล่าวว่า	

“ประวัติศาสตร์ก�าลังซ�้าการเป็นไป และข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจการปฏิวัติฝรั่งเศสใน

บัดนี้เอง แต่นักประวัติศาสตร์ย่อมทราบว่าประวัติศาสตร์ซ�้าการเป็นไปโดยมี  

ข้อแตกต่างกัน ฉะน้ันค�าร้องปฏิปักษ์ ต่อเจ้าครั้งนี้ดูเสียงไม่เหมือนกันแท้ กับ

ค�าร้องปฏิปักษ์ต่อเอมิเกร (ผู้ดีฝรั่งเศสอพยพไปต่างประเทศครั้งโน้น) และความ

ตระหนกตกตืน่ว่าต่างประเทศจะเข้าแทรกสอดครัง้นีก้ด็ไูม่เหมอืนกนัแท้ กบัความ

สยดแสยงในการที่ต่างประเทศเข้าบุกรุกครั้งโน้น ข้าพเจ้าหวังอยู่ข้อเดียวว่า เรา

จะไม่ต้องร้องขอ “ข้าวกับรัฐธรรมนูญ” เหมือนอย่างที่นิกรแซงต์อังตวนต้อง

ร้องขอในครั้งกระโน้น”24   

	 การน�ารุสโซมาใช้โดยพระองค์วรรณฯ	 ไม่เพียงแต่ที่พระองค์ทรง 

ได้โยงเข้ากับหลักการประชาธิปไตยโดยตรงเท่านั้น	พระองค์ยังได้น�าการอธิบาย

บางอย่างของรุสโซในความเรียงชิ้นที่สอง	(The	Second	Discourse)	มาอธิบาย

วิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์	 ในพระนิพนธ์เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า	 “วิชาการเมือง”	

ด้วย	โดยหนงัสอืเล่มนี	้พระองค์ต้องการทีจ่ะให้เป็นหนงัสือพืน้ฐานทางการเมือง

ที่ประชาชนควรจะรู้	 ซึ่งเรื่องหนึ่งที่พระองค์ทรงอธิบายเป็นหลักในพระนิพนธ ์

ชิ้นนี้ก็คือ	 การอธิบายเร่ืองสังคมมนุษย์น้ันว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร	 ซึ่งถ้ามอง 

ผิวเผินก็อาจจะคิดว่าพระนิพนธ์ชิ้นน้ีไม่น่าเห็นจะมีอะไรแปลกเพราะค�าอธิบาย

แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปในปัจจุบัน	 แต่ถ้าลองพิจารณาในกรอบของเวลาใน

ช่วงยุคนั้นก็จะพบว่า	 คนสยามไม่ได้มีทัศนคติในการมองสังคมว่าเปลี่ยนผ่าน

เจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการจากรูปแบบหน่ึงไปอีกรูปแบบหนึ่งอย่างปัจจุบัน	 การ

มองของคนสยามในยคุเก่านัน้กจ็ะมองผกูตดิอยูก่บัวธิกีารอธบิายในทางศาสนา

ที่มองว่าสังคมมีการแปรเปลี่ยนไปจากดีไปเลว	 แล้วก็กลับมาเป็นดีใหม่วนเป็น

วัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด	 แต่กระนั้นศูนย์กลางของสังคมไม่ว่าจะเปล่ียนไปอย่างไรก็

24	บทความเรื่อง	 “อนาคตแห่งสยาม”	 ของ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	 
อ้างในคณะกรรมการจดัท�าหนงัสอืเนือ่งในโอกาสสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์	200	ปี,	เอกสาร
นเิทศการศกึษาฉบบัสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 200 ปี (กรงุเทพฯ:	คณะอนกุรรมการฯ,	2534),	
หน้า	55.
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ต้องมีกษัตริย์เป็นแกนกลางของสังคมอยู่เสมอ25	 ซึ่งรูปแบบการอธิบายแบบ 

เก่านี้เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับการบริบททางการเมืองของระบอบใหม่	 ดังนั้นเอง	

พระองค์วรรณฯ	 ในฐานะที่เป็นปัญญาชนแห่งยุคระบอบปฏิวัติผู ้เผยแพร ่

วาทกรรมชุดใหม่ของคณะราษฎร	พระองค์ก็จ�าเป็นที่จะต้องอธิบายวิวัฒนาการ

ของสงัคมแบบใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบัการบรบิททางการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป

โดยใช้รปูแบบค�าอธบิายของตะวนัตก	เกีย่วกบัเรือ่งนีจ้ะเหน็ได้ชดัจากจดุมุง่หมาย

ของค�าแถลงของพระราชนิพนธ์ที่ว่า	“ประชาชาติไทยถ้วนหน้า ก�าลังตื่นตัว เพื่อ

สร้างตนเองและสร้างชาติ ตามนโยบายของพนะท่านนายกรัถมนตรีโดยทั่วไป 

การสึกสาของประชาชน เปนอุปกรณ์อันส�าคัญประการหนึ่ง ในหลายประการ 

ซึ่งรัถบาลก�าลังด�าเนินเพื่อส้างชาติหยู่ในปัจจุบันนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนได้

สึกสา มีความรู้ความสามารถ ย่อมเป็นกรณีย์อันส�าคันยิ่งยวดประการหนึ่ง”26 

	 ส�าหรับการอธิบายวิวัฒนาการทางสังคมโดยพระองค์วรรณฯ	 นั้น 

จะมีรูปแบบการอธิบายในลักษณะที่เป็นเส้นตรงคือ	 สังคมจะเจริญก้าวหน้าไป

เรือ่ยๆ	ไม่มถีอยหลงั	จากจดุเริม่ต้นคอืมนษุย์ไม่ได้อยูก่นัเป็นสงัคม	จนมามสีงัคม

เป็นคนป่า	 พัฒนาอารยธรรมมาเร่ือยๆ	 จนมีการปกครองแบบคนเดียว	 คือ 

ระบบพ่อบ้าน	 ที่มีลักษณะเป็นพ่อปกครองลูก	 และเม่ือพ่อบ้านไม่สามารถ

ปกครองได้ดี	 ประชาชนก็เปลี่ยนการปกครองเป็นการปกครองโดยคนส่วนน้อย	

และต่อมาคนส่วนน้อยนีก้ไ็ม่ได้ปกครองเพือ่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่	ประชาชน

ก็ล้มการปกครองดังกล่าวลง	 และตั้งผู้น�าที่ลุกฮือขึ้นเป็นผู้ปกครอง	 แต่ต่อมา 

ผู้น�าดังกล่าวก็ปกครองแบบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 ในที่สุดประชาชนก็ลุกฮือ	

ขึ้นมาและปกครองกันเอง	โดยเรียกการปกครองดังกล่าวว่า	“ประชาธิปไตย”	ซึ่ง

เป็นการปกครองที่เจริญสูงสุดของสังคมมนุษย์	ซึ่งท้ายสุดพระองค์วรรณฯ	ก็ทรง

อธิบายว่า	 “เกี่ยวด้วยล�าดับความเจริญ ชนบางชาติเจรินเร็วกว่าชนชาติอื่น แต่

25	โปรดดูรายละเอียดใน		สมบัติ	จันทรวงศ์	และชัยอนันต์	สมุทรวณิช,	“ความคิดเกี่ยวกับโลก
และความเป็นไปของโลก”	 ใน ความคิดทางการเมืองไทย (กรุงเทพฯ:	 บรรณกิจ,	 2523),	
หน้า	7-15.

26	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ, ชมุนมุพระนพินธ์ภาคหนึง่ ว่าด้วย
วิชาการเมือง และสัพท์ทางวิชาการต่างๆ	(พระนครฯ:	ประชาไทย,	2486),	หน้า	ก.
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ความเจรินทุกชาติได้ผ่านมาตามล�าดับที่กล่าวข้างบนนี้ทั้งส้ิน”27	 เป็นที่แน่ชัดว่า
วิธีการอธิบายแบบนี้ของพระองค์วรรณฯ	 นั้น	 เป็นการอธิบายที่แฝงไว้ด้วย 
นัยทางการเมือง	 เพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นอย่างอ้อมๆ	 ว่า	 การปกครองดังกล่าวของ
คณะราษฎรในขณะน้ันก็คือ	 วิวัฒนาการของสังคมที่เจริญก้าวหน้าสูงสุดตาม
อย่างชาวโลกทั้งหลายที่เจริญแล้ว	คือมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย

	 อย่างไรก็ดี	 เกี่ยวกับประเด็นของรุสโซอันสัมพันธ์กับการอธิบาย 

ของพระองค์วรรณฯ	ในข้างต้นนั้น	อยู่ในประเด็นที่ว่า	พระองค์วรรณฯ	ทรงเริ่ม

อธิบายสังคมจากสภาวะธรรมชาติ	(State	of	Nature)	หรือที่พระองค์ทรงเรียกว่า	

“ภาวะธมัชาต”ิ	อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา	สภาวะธรรมชาตนิีเ้ป็นสภาวะในจนิตนาการ

ของนักสัญญาประชาคมที่ใช้เหตุผลในการอธิบายว่าสังคมได้เกิดขึ้นจากการ	

ตกลงกันของคนที่อยู่ในสภาวะธรรมชาติ	 ส�าหรับนักคิดที่อธิบายแนวทางนี้อัน

เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันก็ได้แก่	ฮอบส์	(Thomas	Hobbes)	ล็อค	(John	Locke)

รุสโซ	 (Rousseau)	 แต่ส�าหรับในงานของพระองค์วรรณฯ	 พระองค์ทรงเลือกรุสโซ 

มาใช้อธิบายในตอนนี้	 ดังที่พระองค์กล่าวว่า	 “ภาวะธัมชาติ (State of Nature) 

ฝรั่งชอบพูดถึงนัก และในรอบสตวัสที่ 18 แห่งคริสตกาล เมื่อ 150 ปีกว่านี้  

นักรัตสาตร และนักการเมืองนิยมกันมาก มี รูโซ เป็นต้น ภาวะธัมชาติ หมายถึง

อะไร? หมายความถึงว่าแต่ดั้งเดิมและตามปรกติวิสัย คือตามธัมชาตินั้น มนุส

เราอยูก่นิและด�าเนนิชวีติอย่างไร…รโูซ นกัปราชญ์ในฝรัง่เสสในศตวรรษที ่18 ได้

เริม่ต้นหนังสอื “สญัญาสงัคม” ว่า “มนสุเกดิมาเปนเสรี และเดีย๋วนีต้้องพนัธนาการ

อยู่ทุกหนทุกแห่ง มีคนมากหลายซ่ึงเชื่อว่าตนเปนนายคนอื่น แต่อันที่จริงคน 

เหล่านั้นเปนทาสย่ิงกว่าคนอ่ืนๆ เสียอีก การได้เปลี่ยนแปลงมาเช่นนี้หย่างไร 

ฉันไม่ซาบ แต่การที่เปนเช่นนี้ ท�าไมจึงเปนการชอบธัม ข้อนี้ฉันเชื่อว่า ฉันแก้

ปัญหาได้” รูโซกล่าวต่อไปว่า คนเกิดมาเปนเสรีและเท่ากันหมด ถ้าคนเรายอม

สละเสรภีาพให้แก่ผูอ้ืน่ กเ็พือ่ประโยชน์แห่งตนเท่านัน้ แม้บตุรย่อมหยูใ่ต้อ�านาด

ของบดิา กเ็พราะบตุรหวงัว่าจะได้รบัการอภบิาล (Preservation) จากบดิาเท่านัน้

27	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ,	ชมุนมุพระนพินธ์ภาคหนึง่ ว่าด้วย
วิชาการเมือง และสัพท์ทางวิชาการต่างๆ	(พระนครฯ:	ประชาไทย,	2486),	หน้า	19-23.
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เอง และการที่หยู่ไต้อ�านาจของบิดานั้นต้องถือว่า เปนด้วยบุตรยินยอม” นี่เปน 

ทริสดี (Theory) ของนักรัถสาตร ซึ่งเชื่อว่ารัถนั้นตั้งขึ้นโดยบุคคลท�าสัญญามาตั้ง

สมาคมขึ้น และเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนย่อมหยู่ต่างหากจากกันได้ แต่เห็นว่าไม ่

สดวก จึงรวมกันตั้งเปนสมาคม คือ รัถ…”28

	 นอกจากประเดน็การน�าทฤษฎกีารเมืองของรสุโซมาใช้ในฐานะทีเ่ป็น

หลักคิดโดยพระองค์วรรณฯ	 ตามที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว	 พระองค์วรรณฯ	 ยัง

ทรงบัญญัติศัพท์ของค�าว่า	 “Social	 Contract”	 ขึ้นมา	 และยิ่งไปกว่านั้น	 

ผู้เขียนยังพบว่า	 ค�าศัพท์อ่ืนๆ	 ที่เก่ียวพันกับทฤษฎีการเมืองของรุสโซหลายค�า	

พระองค์ก็ทรงได้พยายามถ่ายเป็นภาษาไทยด้วย	ยกตัวอย่างเช่น	ค�าว่า	 “State	

of	Nature”	พระองค์ก็ทรงบัญญัติเป็นไทยว่า	“ภาวะธรรมชาติ”,29	“General	Will”	

พระองค์ก็ทรงบัญญัติเป็นไทยว่า	 “สาธารณจ�านง”30	หรือแม้แต่ค�าว่า	 “Amour-

Propre”	ซึง่เป็นค�าในทางทฤษฎทีีค่นส่วนใหญ่แม้แต่ในปัจจบุนักไ็ม่ค่อยทราบว่า

ค�านี้คือค�าท่ีเป็นหัวใจส�าคัญในทางทฤษฎีที่รุสโซใช้อย่างมาก	 โดยค�านี้ได้ไป

ปรากฏในงานเร่ืองความเรียงชิ้นที่สองของเขา	 ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติค�านี้

เป็นไทยในช่วงระบอบใหม่ว่า	 “ความทะนงใจ”31	 ซ่ึงเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึง	 

ความพยายามทีจ่ะน�ารสุโซมาใช้จรงิๆ	จงัๆ	ในช่วงระบอบใหม่	เพราะจากการค้นหา

ก็ไม่พบว่ามีค�าศัพท์ที่พระองค์ทรงถอดออกมาจากทฤษฎีการเมืองของนักคิด 

คนอื่นๆ	เว้นแต่ของรุสโซ

28	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ, ชมุนมุพระนพินธ์ภาคหนึง่ ว่าด้วย
วิชาการเมือง และสัพท์ทางวิชาการต่างๆ	(พระนครฯ:	ประชาไทย,	2486),	หน้า	27-29.

29	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ, ชมุนมุพระนพินธ์ภาคหนึง่ ว่าด้วย
วิชาการเมือง และสัพท์ทางวิชาการต่างๆ	(พระนครฯ:	ประชาไทย,	2486),	หน้า	23.

30	ดูค�าอธิบายเชิงอรรถของจินดา	 จินตนเสรี	 ใน	 จินดา	 จินตนเสรี,	 สัญญาประชาคม  
(พระนครฯ:	บพิธ,	2517),	หน้า	43.

31	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	วรวรรณ,	วทิยทศัน์พระองค์วรรณ	(กรงุเทพฯ:	
มูลนิธินราธิปประพันธ์พงศ์วรวรรณ,	2544),	หน้า	275.
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3. การแปลหนังสือของรุสโซในช่วงระบอบการปฏิวัติ 

 พ.ศ. 2475
	 อย่างไรกด็	ีนอกจากการน�าทฤษฎีการเมืองมาใช้ในฐานะทีเ่ป็นหลัก

วิชาอย่างหนึ่งของระบอบใหม่	ทฤษฎีการเมืองของรุสโซก็ได้รับการเผยแพร่ผ่าน

ต้นฉบบัแปลภาษาไทยออกมาอย่างมากในเวลาเดยีวกนั	กล่าวคอื	มกีารแปลงาน

ต้นฉบับออกมาถึงสามชิ้น	งานชิ้นแรกได้แก่	“หลักเศรษฐศาสตร์ของรุสโส”	งานชิ้นนี้

ตีพิมพ์ออกมาในปี	พ.ศ.	2478	ซึ่งงานชิ้นนี้แปลออกมาจากต้นฉบับ	“Discourse	

on	 Political	 Economy”	 หรือที่เรียกกันทั่วๆ	 ไปว่า	 “ความเรียงชิ้นท่ีสามของรุสโซ”  

ซึ่งงานชิ้นน้ีเป็นงานที่รุสโซเขียนขึ้นในช่วงปี	 ค.ศ.	 1754	 และตีพิมพ์ในปี	 ค.ศ.	

1755		ต่อมาในปี	2479	งานเรื่องเอมีล	หรือว่าด้วยการศึกษาก็ถูกแปลออกมาสู่

สยาม	โดยผู้แปลคือ	ศิริขันธ์	ซึ่งเป็นนามปากกาของ	เตียง	ศิริขันธ์	นอกจากงาน

สองชิ้นนี้แล้ว	ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน	คือประมาณก่อนปี	พ.ศ.	2479	หนังสือ

สญัญาประชาคมกไ็ด้รบัการแปลออกมาเป็นภาษาไทย	โดยแปลเป็นตอนๆ		ผ่าน

หน้าหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย	โดยผู้แปลก็คือ	จินดา	จินตนเสรี	

	 อนึ่ง	ส�าหรับงานทั้งสามชิ้นนี้ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็

จะพบว่างานทัง้สามชิน้นีเ้ป็นการแปลโดยมจีดุประสงค์เพือ่สนบัสนนุระบอบใหม่

ของคณะราษฎรทัง้สิน้	โดยผูเ้ขียนจะขอเริม่อธบิายจากงานชิน้แรกก่อน	คอื	หลกั

เศรษฐศาสตร์ของรุสโซนั้น	 ส�าหรับคนที่พอจะเคยศึกษางานของรุสโซมาก่อน 

ก็พอที่จะทราบได้ทันทีว่า	 งานชิ้นนี้เป็นสัญญาประชาคมฉบับย่อ	 ซึ่งผู้แปลคือ

คณะยุวสารก็ได้ทราบถึงเหตุน้ีจึงได้เลือกแปลงานช้ินนี้ออกมาเนื่องจากเนื้อหา

กระชับมากกว่าหนังสือสัญญาประชาคม	 ซ่ึงน่าจะเหมาะแก่พลเมืองสยามที่ไม่

เคยอ่านงานของรุสโซมาก่อน32	แต่กระนั้น	ผู้วิจัยคิดว่าผู้แปลมีเหตุผลเบื้องหลัง

อีกสองประการที่เลือกงานของรุสโซมาแปลก็คือ	 คณะยุวสารหรือผู้แปลเห็นว่า	

งานชิน้น้ีของรสุโซสอดคล้องกบัระบอบใหม่ของคณะราษฎรคือ	มีเนือ้หาตอนหนึง่

ทีร่สุโซแบ่งแยกว่าการปกครองรฐันัน้จะต้องไม่ใช่การปกครองแบบพ่อปกครองลกู	

32	เจยีง	แจคส์	รสุโส,	หลกัเศรษฐศาสตร์ของรสุโส,	แปลโดย	คณะยวุสาร	(พระนคร:	ส�านกัพมิพ์
ย้งหลี,	2478),	หน้า	134-135.
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ซึ่งเป็นวิธีการเดียวแบบการปกครองครัวเรือน	 นั่นก็คือการปกครองของกษัตริย์

ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครอง	โดยรสุโซเสนอไว้ว่า	การปกครองรฐัจะต้องเป็นการ

ปกครองด้วยกฎหมายที่ยึดโยงกับประชาชน	

	 ด้วยเหตุนี้คณะยุวสารจึงได้ยกย่องความคิดของรุสโซในเรื่อง 

ดังกล่าวถึงขนาดที่ว่ารุสโซเป็นบรมครูของระบอบรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว	 ดังที่

คณะยวุสารกล่าวว่า	“การพศิจูน์ว่าบ้านกบัเมอืงไม่เหมอืนกนั อ่านแล้วจะเหน็ว่า 

คารมและความคิดของรุสโส ได้พยายามแยกแยะอย่างถ้วนถี่เป็นอย่างยิ่ง การ

ปกครองบ้านต้องอาศัยธรรมชาติ แต่ธรรมชาติอันเดียวกันนี้ถ้าน�าไปใช้แก่การ

ปกครองเมืองเข้าเมื่อใด เมื่อนั้นเมืองก็ยุ่งซึ่งรุสโซได้อธิบายความยุ่งต่างๆ ให้

เห็น…เมื่อรุสโสได้แยกแยะให้เห็นแล้ว ในที่สุดก็กล่าวว่า “เหตุผลของประชา

ราษฎรอนักล่าวแล้วคอื กฎหมาย” นีแ่หละทีจ่ะเป็นต้นตอก่อตวัระบอบแบบการ

ปกครองได้อย่างดี  ตอนนี้ท�าให้ผู้อ่านเห็นความคิดของรุสโสรางๆ ว่า กฎหมาย

ต้องมาจากประชาราษฎร์ และประชาราษฎร์นีเ้องทีจ่ะเป็นตวักลางส�าคญัยนัยนื

ของการปกครองไม่ให้ยุ่งไปได้ คณะยุวสารเตรียมพร้อมที่จะยกย่องรุสโสว่า 

เป็นบรมครูของการปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญ...”33   

	 ซ่ึงการกล่าวยกย่องเช่นน้ีก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน 

เกี่ยวกับจุดประสงค์ของคณะยุวสารที่เลือกงานของรุสโซมาแปล	 นั่นก็คือ	 การ

แปลงานเป็นไปเพื่อสนับสนุนการมีอยู ่ของระบอบใหม่	 และเมื่อเป็นเช่นนี ้

ก็สอดคล้องกับข้อคาดการณ์ของผู้วิจัยที่ว่า	 งานแปลของคณะยุวสารเป็นเพียง

งานโฆษณาชวนเชื่อส�าหรับระบอบใหม่	 มากไปกว่านั้น	 ในข้อความดังกล่าวยัง

สะท้อนให้เห็นถึงต้นของสายธารบางประการที่คณะยุวสารเลือกเอารุสโซมาตีพิมพ์

นัน่กด้็วยวธิคีดิทีว่่า	การเอาความคดิของรสุโซมาเผยแพร่นัน้กคื็อ	การสอนความ

รู้ทางการเมืองอันสอดคล้องกับระบอบใหม่	 เพราะจากข้อความส่ิงที่เห็นก็คือ	

คณะยุวสารมองว่ารุสโซคือบรมครูของระบอบรัฐธรรมนูญที่เสนอให้รัฐนั้น

ปกครองด้วยกฎหมาย	ดังนั้นเองทางผู้แปลจึงเลือกรุสโซมาแปล

 
33	เจยีง	แจคส์	รสุโส,	หลกัเศรษฐศาสตร์ของรสุโส,	แปลโดย	คณะยวุสาร	(พระนคร:	ส�านกัพมิพ์

ย้งหลี,	2478),	หน้า	139.
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รูปหน้าปกหนังสือ “หลักเศรษฐศาสตร์ของรุสโส” แปลโดยคณะยุวสาร ตีพิมพ์ พ.ศ. 2478

	 นอกจากนี้แล้ว	 ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ส�าคัญไม่แพ้ประการแรก	

กล่าวคือ		แนวคิดเรื่องเจตจ�านงทั่วไป	(คณะยุวสารแปลว่า	จิตต์ใจร่วมใหญ่)	ของ

รุสโซ	ในความเรียงชิ้นที่สามที่แปลโดยคณะยุวสารนั้น	สนับสนุนแนวคิดหนึ่งใน

ช่วงระบอบคณะราษฎรนั่นก็คือ	แนวคิดเรื่องชาตินิยมใหม่	ค�าว่าชาตินิยมใหม่นี้

เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อแย้งกับแนวคิดชาตินิยมแบบเก่าที่มองว่า ความ

เป็นชาตินั้นผูกติดอยู่กับตัวพระมหากษัตริย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาติกับ

กษัตริย์คือสิ่งเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากวิธีคิดที่ปรากฏอยู่ในงานพระราชนิพนธ์

ของพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่หก เร่ือง “ความเป็นชาติโดยแท้จริง” ที่พระองค์

ทรงกล่าวไว้ว่า “...การทีจ่ะตดัสนิว่าผูใ้ดเป็นชาตใิดโดยแท้จรงิได้นัน้ ต้องพจิารณา
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ว่าผู้นั้นมีความจงรักภักดีต่อใคร? ถ้าเขาจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

แผ่นดนิสยาม เขาจึง่เป็นไทยแท้ แต่ถ้าใครแสดงตนว่าเป็นอสิระแก่ตน ไม่มีความ

จงรักภักดีต่อผู้ใดดังนี้ ต้องจัดว่าผู้นั้นเป็นคนไม่มีชาติ เพราะคนๆ เดียวหรือ 

หมูเ่ดยีวจะตัง้ตนข้ึนเปนชาตต่ิางหากหาได้ไม่...ถ้อยค�าเหล่านี ้ข้าพเจ้าตัง้ใจกล่าว

ให้คนไทยที่ร่วมชาติและมีความจงรักภักดี ข้าพเจ้าไม่ต้ังใจสีซอให้ควายฟัง  

(หรือสัตว์อะไรอื่นๆ) ฟัง เพราะถ้าฉะนั้นจะมีสัตว์อะไรร้องโต้ขึ้น ข้าพเจ้าก็จะ 

ไม่ถือเป็นอารมณ์เลย เพราะอาศัยเหตุที่ข้าพเจ้าพูดภาษาสัตว์ไม่เป็น ข้าพเจ้า 

คงไม่พยายามร้องแข่งกับสัตว์เลยทีเดียว”34 

			 แต่ว่าหลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง	วธิคีดิเช่นนีไ้ม่สอดคล้อง

กับอุดมการณ์และวิถีการปกครองแบบใหม่	 ดังนั้นเองคณะราษฎรและผู้ที่นิยม

ระบอบใหม่จึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างแนวคิดชาตินิยมแบบใหม่เข้ามาแทนที่	 โดย

วิธีคิดเกี่ยวกับชาตินิยมใหม่ที่คณะราษฎรสร้างขึ้นมานี้จะมุ่งอธิบายว่า	ชาตินั้นก็

คือประชาชนที่อยู่ในรัฐนั้น	 ชาติไม่ใช่สิ่งเดียวกับกษัตริย์	 กษัตริย์เป็นเพียงองค์

ประกอบหนึ่งที่อยู่ในชาติ	 และการมารวมตัวกันของพลเมืองทุกคนนั้นก็จะมีส่ิง

หนึ่งที่ผูกพันคนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันน่ันก็คือ	 รัฐธรรมนูญ	 อย่างไรก็ดีเม่ือคณะ

ราษฎรน�าการอธิบายในลักษณะน้ีไปใช้ในทางปฏิบัติก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยาก

มากที่จะไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ	 สาเหตุก็เนื่องจากคนสยามในเวลานั้น 

ตดิกบัชดุค�าอธบิายเดมิทีว่่าชาตเิท่ากบักษตัรย์ิ	ชาตเิท่ากบัการยดึตดิกบัตวับคุคล	

การจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็เท่ากับการจงรักภักดีต่อชาติ	 ดังนั้นเองวิธีการอธิบาย

จงึจ�าต้องใช้อปุมาเพือ่เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่ให้ประชาชนนัน้เข้าใจ

ได้ง่ายมากขึ้นกว่าที่จะไปอธิบายแบบนามธรรมล้วนๆ		

 ส�าหรับการอุปมาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอธิบายนั้นก็คือ การเปรียบ

ชาติเข้ากับร่างกาย โดยที่ประชาชนชนชั้นต่างๆ ก็เสมือนกับอวัยวะต่างๆ ที่

ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย วิธีการอธิบายเช่นนี้จะเห็นได้จากค�าปราศรัยของ

พระยาพหลพลพยุหเสนา ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ที่พูดถึงเกี่ยวกับชาติ

34	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,	ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคปกิณกะ (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ	 ม.ล.ฟื้น	
พึ่งบุญ	ณ	พระเมรุ	วัดเทพศิรินทราวาส	22	เมษายน	2494),	หน้า	89-90.
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แบบใหม่ว่า “ชีวิตของชาติก็มีสภาพเช่นเดียวกับชีวิตของบุคคลเหมือนกัน ชีวิต

ของบุคคลจะเจริญได้ก็ด้วยอาศัยความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางกาย ทางจรรยา ทางใจ

ประกอบกนัไปโดยพร้อมมลู ร่างกายจะเจรญิได้กด้็วยอาศยัปัจจยัทัง้ภายในและ

ภายนอกประกอบกัน ทางภายในนั้นอวัยวะต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

และจะต้องท�าการตามหน้าที่ของมันโดยพร้อมเพรียงกัน…ชีวิตของชาติก็เช่น

เดียวกัน ร่างกายของชาติก็จะเจริญได้ ก็ด้วยอาศัยความมั่งคั่งสมบูรณ์ของ 

อวัยวะต่างๆ แห่งชาติซึ่งได้แก่ราษฎรทั่วไป บรรดาพ่อค้าวาณิช คณะสงฆ์กับ 

คณะรฐับาล และส่วนต่างๆ ของชาตเิช่นว่านี ้จะต้องด�าเนนิงานประสานกนัด้วย

ความพร้อมเพรียงด้วย เฉพาะอย่างยิ่งราษฎรกับรัฐบาลนั้น จะต้องเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันทีเดียว...”35   

	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 ชุดค�าอธิบายเก่ียวกับชาติที่เสมือนร่างกายนี้ในภาย

หลังก็ยังถูกเอาไปแต่งเป็นเพลงร้องกันอย่างใหญ่โตในปี	 พ.ศ.	 2482	 โดยตั้งชื่อว่า 

“เพลงวันชาติ	24	มิถุนายน”	แต่งโดย	มนตรี	 (บุญธรรม)	ตราโมท	ซึ่งเนื้อเพลง

ท่อนหนึ่งได้ร้องว่า	 “ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์ประชาเหมือนร่างกาย  

ถ้าแม้ว่าชีวิตมลายร่างกายก็เป็นปฏิกูล พวกเราต้องร่วมรักพิทักษ์ไทยไพบูลย์  

อีกรัฐธรรมนูญคู่ประเทศไทย เสียกายเสียชนม์ยอมทนเสียให้ เสียชาติประเทศไทย

อย่ายอมให้เสียเลย”	และถ้าดูประวัติของเพลงก็จะพบว่า	เพลงฉบับนี้เป็นเพลง

ทีส่่งเข้ารบัการประกวดแข่งขนัแต่งเพลงวนัชาต	ิ(วนัรฐัธรรมนญู)	ในปี	พ.ศ.	2482	
อนัเป็นปีแรกทีเ่ริม่ฉลองวนัชาตขิองไทยอย่างเป็นทางการภายหลงัทีเ่ปลีย่นแปลง
การปกครอง	(ประกาศให้เป็นวันชาติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2481)36	โดยเพลงของ	มนตรี	
ตราโมท	 ได้รางวัลชนะเลิศ	 ซ่ึงจากการที่เพลงนี้ได้รับรางวัลสูงสุดในการแข่งขัน 
ดังกล่าว	 ในด้านหนึ่งก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่า	 เนื้อเพลงดังกล่าวน่าจะส่ือถึง
แนวการอธบิายของคณะราษฎรได้ดทีีส่ดุ	เพราะเกณฑ์ในการตดัสนิโดยรวมของ
เพลงปลุกใจในยุคนั้น	รวมถึงเพลงชาติที่ประกวดในปีเดียวกันนั้น	ก็คือพิจารณา
ในส่วนของเนือ้หาทีส่ือ่ถงึชาตไิด้ดทีีส่ดุ	ประกอบเกณฑ์เรือ่งท�านองเพลงไพเราะ	

35	พระยาพหลพลพยุหเสนา,	สุนทรพจน์	(พระนคร:	ไทยพานิช,	2478)	หน้า	1-3.
36	“ประกาศส�านกันายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	วนัชาต	ิพ.ศ.	2481,”	ราชกจิจานเุบกษา	55	(1	สงิหาคม	

2481):	1322.
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การเลือกใช้ค�าในเสียงสูงและเสียงต�่าอย่างเหมาะสม	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	คณะ
รัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสิน37

	 อย่างไรก็ดี		ในช่วงเวลาไร่เรี่ยกัน	ทางกรมโฆษณาการหรือกระบอก
เสยีงของคณะราษฎรกไ็ด้ออกหนงัสอืเล่มหนึง่ออกมาชือ่ว่าหนงัสอืคูม่อืพลเมอืง	
ตีพิมพ์ในปี	 พ.ศ.	 2479	 (ชื่อเดียวกันแต่คนละเล่มกับฉบับปี	 พ.ศ.	 2477)	 โดย 
บทหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับชาติ	 ว่าชาตินั้นมีชีวิตเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่
ประกอบกันเข้าด้วยอวัยวะหลายส่วนเข้าด้วยกัน	 โดยอวัยวะที่ประกอบเข้าด้วย
กันนั้นจะต้องรวมกันอยู่ภายใต้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตต์ใจร่วมกัน	ซึ่งชาติใดที่มีจิตต์	
ร่วมกันดังกล่าวนี้แล้วชาตินั้นก็จะเจริญ	ดังเนื้อความในตอนนี้ว่า	“ชีวิตของชาติ
เป็นสิง่ทีส่บืเนือ่งตดิต่อกนัไปไม่รูจ้กัสิน้สดุ ความมัน่คงของชาตอิยูต่รงทีท่กุคน
มีจิตต์ใจร่วมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวอยู่เสมอ คนทุกคนที่เกิดมาย่อมเป็น 
ผู้สืบชีวิตของชาติ ระหว่างบรรพบุรุษของเรากับเรา และกับชนรุ่นหลังจากเราไป 
โดยมีสายสัมพันธ์ผูกมัดกันอยู่ต่อเสมอ ด่ังนี้ชีวิตของชาติจึงทรงอยู่โดยการที่ 
ชนทุกๆ รุ่นเกิดมาสืบชาติติดต่อกันไป และสิ่งที่ท�าให้ชาติมั่นคงไม่ต้องสูญสิ้น 
ไปนั้น ต้องอาศัยความมีจิตต์ใจร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่เสมอ”38  

	 ด้วยสิง่ทีก่ล่าวมาในข้างต้นนีก้ช็ีใ้ห้เหน็ว่าชุดค�าอธิบายว่าชาตเิหมือน

ร่างกายเป็นการรณรงค์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลระบอบใหม่	 และดังนั้นเอง	 จากค�า

อธิบายชาตินิยมแบบใหม่ของคณะราษฎรน้ีจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับ

งานแปลของรุสโซโดยคณะยุวสารอย่างเห็นได้ชัด	 กล่าวคือ	 งานของคณะยุวสาร

ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมใหม่ของคณะราษฎร	 ดังจะเห็นได้จาก 

การเลือกแปลงานชิ้นนี้ของรุสโซ	เพราะตอนหนึ่งในตัวบทจะอธิบายว่าชาติก็คือ	

สงัคมการเมอืงกค็อืการรวมตวักนัแบบเดยีวกบัการรวมตวักนัของร่างกายมนษุย์

ที่กอปรกันเข้าด้วยอวัยวะต่างๆ	 โดยที่ร่างกายปกตินั้นอวัยวะต่างๆ	 จะต้องม	ี

37	ดูรายละเอียดใน	นฤมล	ทับจุมพล,	การใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง:	ศึกษา
จากบทเพลงของทางราชการ	พ.ศ.	2475	-	พ.ศ.	2530	(วิทยานิพนธ์	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	
สาขาวิชาการปกครอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 2531),	หน้า	 52.	 และโปรดดู	 สมศักดิ์	
เจยีมธีระสกลุ	“ความเป็นมาของเพลงชาตไิทยปัจจุบนั”	ใน	วารสารธรรมศาสตร์ 1	(ธนัวาคม	
พ.ศ.	2547):	76-77.

38	กรมโฆษณาการ,	คู่มือพลเมือง	(พระนคร:	บ�ารุงนุกูลกิจ,	2479),	หน้า	5.
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จิตต์ใจร่วมกัน	 ซึ่งก็คล้ายกับงานของรุสโซในเรื่องความเรียงชิ้นท่ีสามท่ีรุสโซอธิบาย

ว่า	 “องค์แห่งรัฐาภิบาล ถ้ากล่าวเป็นบุคลาธิษฐานก็คือ ชีพสังขารท่ีรวบรวมกันขึ้น

เหมือนอย่างคนเรานี.้..ซึง่ประกอบข้ึนเป็นตวัตนทีม่ส่ีวนรวมตลอดถงึกนัอยูอ่นัดี

และถ้าว่าการติดต่อกันนี้ระงับลงเสียแล้ว การที่รวบรวมกันขึ้นเป็นร่างกายก็พลัน

อันตรายไป และอวัยวะติดต่อใกล้ชิดกันทุกๆ ส่วนจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด คนเรา 

จะต้องตาย และรัฐก็จะต้องท�าลายด้วยอาการพรรณเดียวกัน เพราะฉะนั้น  

องค์รัฐาภิบาลถึงจะเป็นบุคคลโดยอุปมา แต่ก็มีจิตต์ใจเหมือนกัน จิตต์ใจร่วม 

ใหญ่อันนี้ที่รวบรวมขึ้น ก็เพื่อพลเมืองของรัฐทั้งหมด…(ส�านวนแปลของคณะ 

ยุวสาร)”39

	 นอกจากงานของคณะยุวสารแล้ว	 งานเรื่องเอมีล	 หรือว่าด้วยการ

ศึกษาที่แปลโดยนายเตียง	 ศิริขันธ์	 ก็เป็นงานแปลอีกช้ินหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อสนับสนุนระบอบปฏิวัติของคณะราษฎร	กล่าวคือ	นายเตียงได้ตีความว่าจุด

มุ่งหมายของรุสโซที่มีอยู่ในหนังสือเอมีลน้ันเป็นการปฏิวัติความคิดเกี่ยวกับ 

การศึกษาแบบเดียวกับที่คณะราษฎรได้กระท�าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ในเรื่องที่ให้คนทุกคนมีสิทธิในการที่จะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค	ดังที่นาย

เตียง	 กล่าวว่า	 “ส�าหรับการศึกษาสากลและการศึกษาแบบประชาธิปไตย มิใช ่

แต่เพียงในเรื่องสิทธิทางการเมืองเท่านั้นที่รูซโซต้องการให้คนทุกๆ คน มีความ

เสมอภาค แต่ในทางการศึกษารูซโซก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้ความ

เสมอภาคหรอืให้เป็นแบบสากลคอืว่า ข้ึนชือ่ว่าคนด้วยกนัแล้ว ควรจะได้รบัความ

ดูแลเอาใจใส่ให้การศึกษาเสมอหน้ากัน ด้วยเหตุนี้อย่างหนึ่งที่รูซโซก�าหนด

นักเรียนในความฝันหรือเอมีลข้ึน เพ่ือว่าหลักเกณฑ์ที่เขากล่าวไว้ อาจจะน�าไป

ใช้แก่บคุคลไม่เลอืกชัน้วรรณะ ไม่เลอืกชาต ิศาสนา ตามประวตัศิาสตร์สากล เรา

ได้ทราบเรื่องราวการกีดกันการศึกษาของมนุษยชาติต่างๆ บ้างก็ยกเหตุว่า ถ้า

ให้การศึกษาแก่สามัญชนทั่วไปแล้ว จะก่อให้เกิดความล�าบากแก่การปกครอง

บังคับบัญชา คนยิ่งโง่ก็ยิ่งปกครองง่าย บ้างก็ยกเหตุว่า ผู้ที่จับด้ามดาบแล้ว จง

อย่าจับปากกาเสียแหละดี เพราะจะท�าความเข้มแข็งของก�าลังแขนเสียไป จงละ

39	เจยีง	แจคส์	รสุโส,	หลกัเศรษฐศาสตร์ของรสุโส,	แปลโดย	คณะยวุสาร	(พระนคร:	ส�านกัพมิพ์
ย้งหลี,	2478),	หน้า	20.
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40	ยัง	ยาคส์	รูซโซ,	เอมีล,	แปลโดย	เตียง	ศิริขันธ์	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์โฆษิต,	2554)	หน้า	
154-153.

หน้าที่การจับปากกา การอ่านเขียนให้เป็นหน้าที่ของอิสตรีเถิด!  ความคิดเช่นว่า

มานี้เป็นความคิดเห็นที่ล�าเอียงของผู้ต้องการจะให้ตาตนเองสว่าง แต่ในขณะ

เดียวกันต้องการให้ตาของคนอ่ืนบอดเสียสิ้น บัดนี้ชาวโลกเห็นกันแล้วว่า นั่น

เป็นความอยุติธรรมอย่างร้ายกาจ ส�าหรับสยามของเรามีชาวไทยเป็นเสรีชน 

เจตนาอันนีแ้จ่มแจ้งกระจ่างขึน้แล้ว โดยได้อาศัยบารมีของท่านวรีะบรุษุผูก่้อการ

น�าสยามเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เราได้ทราบกันทุกวันนี้ เรามั่นใจอยู่

ว่าเจตนาในอันที่จะเผยแพร่การศึกษาแก่ชาวพสกนิกรไทยทั่วหน้าไม่เลือกชั้น

วรรณะใดนี้จะคงทนต่อไปจนตราบฟ้าดินสลาย ขออย่าให้มีลัทธิใดๆ มาท�าลาย

ล้างเจตนาอันประเสริฐนี้เสีย”40 

รูปหน้าปกหนังสือ “เอมีล” แปลโดย นายเตียง ศิริขันธ์
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	 จากค�ากล่าวของนายเตียงนี้เป็นที่ชัดเจนว่า	 นายเตียงต้องการ

สนับสนุนคณะราษฎรโดยเฉพาะในเรื่องหลักหกประการของคณะราษฎรที่มีอยู่

ข้อหนึ่งอันเก่ียวกับเร่ืองการให้การศึกษาอย่างเสมอภาคและเต็มที่แก่ประชาชน	

ซึง่กเ็ป็นทีแ่น่นอนว่านายเตยีงคงจะรบัรูเ้กีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวมาเป็นอย่างดแีละ

นายเตียงก็ยังคงเป็นคนหนุ่มที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงระบอบใหม่อันจะ

กล่าวต่อไป	 ด้วยเหตุนี้เองนายเตียงจึงได้แปลหนังสือเรื่องเอมีลออกมาเพราะ

หนังสือเล่มนี้เป็นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติในด้านการศึกษาที่ให้	

โอกาสแก่คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามที่นายเตียงเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเรา

พจิารณาต่อไปในภายหลงักจ็ะพบว่านายเตยีงจรงิจงัอย่างมากเกีย่วกบัแนวคดิที่

ว่า	 พลเมืองทุกคนควรจะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และเสมอภาค	 เพราะเมื่อ

นายเตียงได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 นายเตียงก็พยายามที่จะผลักดัน

กฎหมายหลายฉบับ	 ตลอดจนกระตุ้นสภาผู้แทนราษฎรให้เห็นถึงความด้อย	

โอกาสทางการศึกษาของคนอีสานหลายครั้ง41	ดังนั้นเองผู้วิจัยจึงค่อนข้างมั่นใจ

ว่าเหตุผลหลักที่นายเตียงเลือกงานเอมีลออกมาแปลก็เนื่องจากงานของรุสโซ 

สะท้อนถึงความเชื่อหรืออุดมคติพื้นฐานของนายเตียงนั่นเอง

	 มากไปกว่านั้น	 ถ้าเราพิจารณาเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองของ

นายเตยีงกจ็ะพบว่า	การเอางานรสุโซออกมาแปลนัน้กถ็อืว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จาก

บรบิทแวดล้อมทางการเมอืงในช่วงนัน้อย่างเหน็ได้ชดั	กล่าวคอื	อย่างทีเ่คยกล่าว

ไปแล้วว่า	 ในช่วงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง	 พ.ศ.	 2475	 ใน

บรรดาคณะราษฎรและหมูค่นทีน่ยิมระบอบใหม่กมั็กจะใช้ความคิดทางการเมือง

ของรสุโซในการสร้างความชอบธรรมให้กบัระบอบใหม่	หรอืไม่กเ็ป็นเผยแพร่เพือ่

สร้างความรู้ชุดใหม่ให้กับประชาชน	ซึ่งในเรื่องนี้	นายเตียงก็เป็นคนหนึ่งที่ท�าใน

แบบเดียวกับคนที่มีความรู้และนิยมระบอบใหม่	 สาเหตุที่ทราบว่านายเตียงท�า

เช่นนีก้เ็นือ่งจากตวัของนายเตยีงเองนัน้ไม่ได้มสีายสมัพนัธ์โยงใยกบัคณะราษฎร

41	อภิสิทธิ์	กิจเจริญสิน,	แนวคิดและบทบาททางการเมืองของนายเตียง	ศิริขันธ์	ใน	ชาญวิทย์	
เกษตรศิริ	และธ�ารงศักดิ์	เพชรเลิศอนันต์	(บรรณาธิการ),	ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรี
อีสาน + 1	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2544),	หน้า	219.
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42	เดือน	บุนนาค,	ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจคนแรก	(พระนคร:	เสริมวิทย์- 
บรรณาคาร,	2500),	หน้า	106.

43	ความตั้งใจของนายเตียง	ต้องการที่จะแปลงานชิ้นนี้ออกมาทั้งหมดแต่จะทยอยพิมพ์ออก
มาทลีะบรรพ	ซึง่บรรพทีส่องกไ็ด้แปลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	แต่ด้วยความผนัผวนทางการเมอืง
นายเตียงจึงไม่ได้เอาออกมาตีพิมพ์	 โปรดดู	 ยัง	 ยาคส์	 รูซโซ,	 เอมีล, แปลโดย	 เตียง	 ศิริขันธ์	
(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์โฆษิต,	2554)	หน้า,	5,	159.

แต่อย่างใดในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ซ่ึงในเรื่องนี้มักจะมีคนเข้าใจผิดอยู่

เสมอว่านายเตียงได้รู้จักกับนายปรีดี	 เพราะการรับรู้เกี่ยวกับนายเตียงของคน

ปัจจุบันนั้นจะทราบว่านายเตียงเป็นนักการเมืองอีสานที่โด่งดังและเป็นนักการ

เมืองที่สังกัดในพรรคสหชีพที่สนับสนุนนายปรีดีเป็นนโยบายหลัก	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	

คนรุ่นใหม่ยงัรบัรูก้นัอกีว่านายเตยีงนัน้ได้เป็นเสรไีทยสายอสีานคนส�าคญัทีน่ายปรดีี	

พนมยงค์	ไว้ใจมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	ซึ่งความเข้าใจนี้ก็ไม่ผิดอย่างใด	

แต่กระนั้นในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนายเตียง	ศิริขันธ์	ไม่ได้มีการรู้จักกับ

นายปรีดี	พนมยงค์	มาก่อน	หรือรู้จักกับคณะราษฎรคนอื่นใด	เนื่องจากในขณะ

นั้นนายเตียงยังคงเป็นครูที่อุดรธานี	 แต่ก็มีข้อสังเกตหนึ่งที่ควรจะรับทราบก็คือ	

นายเตียงเป็นคนหนุ่มที่นิยมระบอบใหม่อย่างยิ่ง	 ตลอดจนนายเตียงเป็นคนที่

ศรัทธานายปรีดี	พนมยงค์	อย่างมาก	ดังนั้นเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเขาจงึประกาศตวัว่าเป็นคนรุน่ใหม่ทีส่นบัสนนุระบอบใหม่42	ซึง่จากความ

กระตือรือร้นที่ต้องการจะสนับสนุนระบอบใหม่นายเตียงจึงได้ใช้ความรู้ของตน

ในการเผยแพร่แนวคดิประชาธปิไตยด้วยการแปลงานเรือ่งเอมลีของรสุโซออกมา

ในเวลาดังกล่าว

	 มข้ีอสงัเกตอกีประการหนึง่เกีย่วกบันายเตยีงและการแปลงานชิน้นี้

ของรสุโซเมือ่ผูว้จิยัได้พจิารณาในเนือ้หาทีน่ายเตยีงแปลกพ็บว่านายเตยีงได้แปล

แค่บรรพแรกบรรพเดยีว43	ซึง่ในบรรพดงักล่าวนายเตยีงกไ็ด้แปลไว้ค่อนข้างดมีาก	

นายเตียงรักษาส�านวนในการแปลแทบจะทุกตัวอักษรให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ	 

นายเตยีงจะไม่ต่อเตมิความคดิเหน็ของตวัเองเข้าไปหรอืเพิม่เตมิบดิเบอืนเนือ้หา

เพื่อประโยชน์ทางการเมือง	 ซ่ึงจะแตกต่างกับงานของคณะยุวสารที่ได้บิดเบือน

เนื้อหาค่อนข้างมากตามที่ได้น�าเสนอไปแล้ว	 ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่างานของ 
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นายเตยีงชิน้นีไ้ด้แปลในลกัษณะงานวชิาการจรงิๆ	และยิง่ไปกว่านัน้การแปลของ

นายเตยีงก็จะมกีารท�าเชิงอรรถสอดแทรกให้ความรูก้บัผูอ่้านแยกเป็นสดัส่วน	ตลอด

จนการอ้างอิง	นายเตียงก็ได้แนบรายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษจ�านวนหนึ่งพร้อม

กับก�ากับหน้าเพื่อแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าตนอ้างมาจากหน้าไหน	ดังนั้นจึงน่าจะ

สนันษิฐานว่านายเตยีงเป็นผูท้ีม่คีวามรูด้มีาก	ซึง่ในเรือ่งนีจ้ากค�าบอกเล่าของคน

ที่รู้จักนายเตียงก็จะพบว่า	 นายเตียงเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นๆ	ทีเดียว	

นายเตยีงอ่านภาษาองักฤษได้อย่างคล่องแคล่ว	ประกอบกบัเป็นคนท่ีมกัจะศึกษา

หาความรู้ด้วยตัวเองอยู่สม�่าเสมอ	 ในทุกเดือนๆ	 นายเตียงเข้มงวดกับตัวเองโดย

ตั้งกฎว่าในเดือนหนึ่งจะต้องอ่านหนังสือคลาสสิกของส�านักพิมพ์	 Everyman	 ให้

ได้อย่างน้อยเดือนละสองเล่ม	 เท่านั้นไม่พอนายเตียงยังเป็นเจ้าของสารานุกรม	

Britannica	ชุด	Social	Science	ที่เขามักจะค้นคว้าอยู่เป็นประจ�าและมักจะอวด

ให้คนสนทิได้ดดู้วย44	เท่านัน้ไม่พอ	เมือ่พจิารณาจากผลงานอืน่ๆ	ของเขาในด้าน

การศึกษาก็พบว่า	เตียง	ศิริขันธ์	ไม่ใช่แค่ครูธรรมดา	เพราะในช่วงเวลาที่เขาได้มา

สอนที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	 จังหวัดอุดรธานี	 เขาก็ได้เริ่มเขียนต�าราคู่มือครู	

หรือที่มีชื่อว่า	“เพื่อนครู”	(พ.ศ.	2478)	ส�าหรับให้ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครูได้อ่าน

เพื่อเป็นแนวทางในการสอบประโยคครูของกระทรวงศึกษาธิการ	หนังสือเล่มดัง

กล่าวได้แบ่งออกเป็นห้าชุดหลักอันประกอบไปด้วย	 เล่มที่หนึ่งว่าด้วยหลักการ

ศกึษา	เล่มทีส่องประวตักิารศกึษา		เล่มทีส่ามจิตวทิยา	เล่มทีส่ี่การสอนวชิาเฉพาะ	

เล่มที่ห้านักการศึกษา	 ซึ่งจากหนังสือเหล่านี้ก็สามารถชี้ให้เห็นว่า	 นายเตียงนั้น

เป็นครูที่มีความรู้ดีมาก45 

	 ในส่วนท้ายของหนังสือเอมีลได้มีค�าอธิบายของนายเตียงเกี่ยวกับ

เนื้อหาต่างๆ	 โดยมีอยู่ตอนหน่ึง	 นายเตียงได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่รุสโซเสนอไว้ 

44	วิสุทธิ์	บุษยกุล,	“ร�าลึกถึงครูเตียง”	ใน	วีรบุรุษ นักประชาธิปไตยขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์ 
ผู้น�าเสรีไทยภาคอีสาน	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ,	2540),	หน้า	73.

45	หนังสือชุดห้าเล่มของนายเตียงนี้ถือว่าเป็นคู่มือสอบครูเล่มแรกๆ	 ของประเทศไทยหลัง	
พ.ศ.	2475	และหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่แพร่หลายชุดหนึ่ง	โปรดดู	ปรีชา	ธรรมวินทร	
และ	สมชาย	พรหมโคตร	(บรรณาธิการ),	จากยอดโดมถึงภูพาน: บันทึกประวัติศาสตร์ฉบับ
สามัญชนบนเส้นทางประชาธิปไตย	(กรุงเทพฯ:	สถาบันพัฒนาการเมือง,	2544),	หน้า	51.
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46	ยัง	ยาคส์	รุสโซ,	เอมีล,	แปลโดย	เตียง	ศิริขันธ์	(กรุงเทพฯ:	โฆษิต,	2454),	หน้า	138.
47	ยัง	ยาคส์	รุสโซ,	เอมีล,	แปลโดย	เตียง	ศิริขันธ์	(กรุงเทพฯ:	โฆษิต,	2454),	หน้า	22-23.

ในงานเอมีลเรือ่งการเลีย้งดเูดก็ควรจะกลบัไปหาธรรมชาต	ิในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั

ธรรมชาตินี้	นายเตียงได้อธิบายว่า	ค�าว่า	 “ธรรมชาติ”	 ของรุสโซนั้นคือ	แนวคิด

เรื่องธรรมชาตินิยม	 (Naturalism)	 โดยนายเตียงตีความธรรมชาตินิยมว่า “เป็นลัทธิ

ซึง่แสดงความเคลือ่นไหวปรากฏออกมาเมือ่ราวปลายศตวรรษที ่18 ต่อ 19 แห่ง

คริสต์ศาสนา เป็นลัทธิที่เข้าท�าการโค่นการกระท�าและพฤติการณ์ทุกอย่างอัน

เป็นการกระท�าสืบๆ กันแต่โบราณจนยังเหลือแต่ประเพณี ไม่มีเหตุผลและแก่

สารอันใด เป็นลัทธิคัดค้านความฟุ้งเฟ้อโอ่อ่าอันปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้ผิดจาก

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศส ธรรมชาตินิยมเป็นอาการเคลื่อนไหว

เพือ่ล้มเลกิสมบรูณาญาสทิธริาชย์อนัอ�านาจสงูสดุตกอยูใ่นเงือ้มอืของคนๆ เดยีว 

หันเข้าหาธรรมชาติ คือประชาธิปไตยและอ�านาจอธิปไตยมาจากปวงชน 

ทั้งหลาย”46  

	 อย่างไรก็ดี	 นอกจากงานสองชิ้นที่กล่าวถึงไปแล้ว	 ยังมีงานอีกช้ิน

หนึ่งของรุสโซได้ถูกแปลออกมาในช่วงเวลาเดียวกัน	 ก็คืองานเรื่องสัญญา

ประชาคม	(The	Social	Contract)	ซึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วๆ	ไปมักจะเข้าใจ

ว่างานชิ้นนี้ของรุสโซได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในช่วงหลัง	 พ.ศ.	 2517	 แต่ผู้

เขียนได้พยายามไปสืบเสาะจนพบว่าจริงๆ	 แล้วในช่วงหลังการปฏิวัติสยาม 

งานชิ้นนี้ได้ถูกน�ามาแปลโดยแบ่งออกเป็นตอนตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์	 ซึ่งผู้แปล

ก็คือ	จินดา	จินตนเสรี	คนคนเดียวกันกับที่แปลหนังสือสัญญาประชาคมในช่วง

หลัง	14	ตุลาฯ	แต่อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากตัวงานแปลจริงๆ	ไม่มีอยู่	แต่กระนั้น 

ก็มีหลักฐานยืนยันว่า	 งานชิ้นนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในช่วงเวลาดังกล่าว	 เนื่องจากใน 

ตอนแรกผู้วิจัยพบข้อความหนึ่งในหนังสือเรื่อง	 “เอมีล”	 ที่นายเตียง	 ศิริขันธ์	 

เป็นผู้แปล	 โดยในบทแรกนายเตียงนั้นได้พยายามอธิบายถึงงานช้ินต่างๆ	 ของ

รุสโซ	 เพื่อเป็นการปูพื้นให้กับผู้อ่าน	 และเมื่อถึงหนังสือสัญญาประชาคม	 นาย

เตียงก็กล่าวว่า	 “สัญญาประชาคมนี้ได้มีผู้ถอดออกเป็นพากย์ไทยเเล้วในหน้า

หนังสือพิมพ์รายวัน “ประชาธิปไตย” ข้าพเจ้าจึงของดไม่กล่าวโดยละเอียด ท่าน

ผูเ้เสวงหาความรูใ้นทางการเมอืง ไม่ควรจะผ่านหนงัสอืเล่มนีเ้สยี”47	จากร่องรอย
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นี้ก็เป็นการยืนยันว่าหนังสือสัญญาประชาคมได้เคยถูกแปลลงในหน้าหนังสือพิมพ์

ที่ชื่อว่า	 “ประชาธิปไตย”	 ซึ่งผู้วิจัยได้ไปค้นหาตัวเล่มหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย

จากหอสมุดแห่งชาติ	 ก็ไม่พบตัวเล่มหนังสือพิมพ์ในช่วงปีดังกล่าว	 เนื่องจาก

ทางหอสมุดแห่งชาติได้เอาหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับไปตัดทิ้งท�าเป็นข่าวตัดใส่แฟ้ม	

ประกอบกับหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่โด่งดังสักเท่าไร	

จึงไม่มีต้นฉบับหลงเหลืออยู่มากนัก	 ดังน้ันจึงคาดว่าตัวต้นฉบับน่าจะสูญหาย

ไปแล้ว	

ภาพต้นฉบับหนังสือสัญญาประชาคมฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่ จินดา จินตนเสรี
ใช้แปลหนังสือสัญญาประชาคมเป็นภาษาไทย ซึ่งเกือบทุกๆ หน้ามีลายมือของ 

จินดา เขียนค�าแปลย่อๆ ไว้โดยตลอด
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48	สัมภาษณ์	เสรี	จินตนเสรี,	บุตรชายจินดา	จินตนเสรี,	24	มีนาคม	2556.
49 	“ชีวประวัติย่อของคุณจินดา	 จินตนเสรี”	 ใน	หนังสืองานศพเพื่อระลึกถึงคุณจินดา จิตนเสรี,  

20 ธันวาคม พ.ศ. 2534,	(ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์),	ไม่ปรากฏหน้า.

	 อย่างไรก็ดี	 ในเบื้องต้นผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าผู้แปลคือใคร	 จนได้มี 

โอกาสไปสัมภาษณ์	เสรี	จินตนเสรี	ลูกชายของ	จินดา	จินตนเสรี	ซึ่งเสียชีวิตไป

แล้วตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2534	โดยเขาเล่าให้ฟังว่า	หนงัสือสัญญาประชาคม	ทีแ่ปลออก

มาปี	พ.ศ.	2517	นั้นน่าจะเป็นงานที่รวมเล่มในภายหลังแล้ว	เพราะในช่วงที่ตน

เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หลัง	พ.ศ.	2500	เล็กน้อย	ตนก็เคยเห็นว่าบิดา

ของตนแปลหนังสือสัญญาประชาคมไว้แล้ว	 แต่กระนั้นก็จ�าได้ไม่แน่นอนนัก48	 

อย่างไรก็ดี	 ลูกชายของจินดาก็ได้พาไปห้องเก็บหนังสือของบิดา	 ที่มีหนังสือ

จ�านวนหนึง่หลงเหลอืจากน�้าท่วมเมือ่ปี	พ.ศ.	2554	และคณุเสรกี็ได้มอบหนงัสอื

ของบิดามาให้จ�านวนหน่ึงเพื่อท�าวิจัย	 โดยหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้มาก็มีร่องรอย

พอที่จะยืนยันได้ว่า	 การแปลสัญญาประชาคมในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 

น่าจะเป็นจินดา	ซึ่งหนังสือเล่มนั้นคือ	“หนังสือที่ระลึกงานศพคุณจินดา”	โดยใน

ส่วนชวีประวตัทิีค่นเก่าคนแก่ซึง่รูจ้กัคณุจนิดาได้ช่วยกนัเรยีบเรยีงมีข้อความหนึง่

ที่กล่าวว่า	 “ด้วยความเป็นผู้รักการอ่าน การค้นคว้า เเละการเขียนเป็นชีวิต 

จิตใจ คุณพ่อได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในหนังสือพิมพ์ของเมืองไทยตั้งเเต่ก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่2 ได้มส่ีวนกอบกูห้นงัสอืพมิพ์ประชาธปิไตย ซึง่ประสบภาวะ

ขาดทุนให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้โดยเป็นทั้งผู้ร่วมลงทุน เป็นนักเขียน  

นกัเรียบเรียง (นกัเเปล) บทความซึง่ส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัการส่งเสรมิประชาธปิไตย 

การเมอืงการปกครอง เเละความเป็นธรรมของสงัคม”49	ดงันัน้เองจากการปะตดิ

ปะต่อเรื่องต่างๆ	 ในข้างต้นนี้	 จึงท�าให้ผู้วิจัยเช่ือว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที	่

จินดา	จินตนเสรี	จะเป็นผู้แปลหนังสือสัญญาประชาคมในช่วงก่อน	พ.ศ.	2479

	 ถงึแม้ว่างานเรือ่งสญัญาประชาคมทีถ่กูน�ามาแปลในสยามช่วงก่อน	

พ.ศ.	 2479	 จะไม่มีตัวเล่มหลงเหลืออยู่แล้ว	 แต่เราก็สามารถสันนิษฐานอะไร 

บางอย่างจากอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้แปลได้	 กล่าวคือ	 จินดา	 จินตนเสรี	

เกิดเมื่อ	พ.ศ.	2450		นามสกุลเดิมคือ	“พันธุมจินดา”	ฐานะทางบ้านถือว่าร�่ารวย
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เป็นเศรษฐี	 เพราะว่าครอบครัวเป็นเจ้าของตลาดบางบัวทอง	 คุณจินดาเรียน 

โรงเรยีนอสัสมัชญับางรกัจนจบมธัยมแผนกฝรัง่เศส	จงึมคีวามรูด้้านภาษาฝรัง่เศส

เป็นอย่างด	ีและเมือ่จบชัน้มธัยมในช่วงก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง	จนิดากไ็ด้

เข้ารับราชการช้ันราชบุรุษในกรมสาธารณสุขเรื่อยมาจนถึงช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง

การปกครอง	ถือว่าเป็นคนหนุ่มอายุยี่สิบห้าปีที่หัวก้าวหน้ามาก	ดังที่เสรี	ลูกชาย

จินดา	เล่าว่า	พ่อของตนนั้นไม่น่าจะเป็นคณะราษฎร	แต่ก็เป็นคนที่ศรัทธาคณะ

ราษฎรเป็นอย่างมาก	 เห็นดีเห็นงามไปด้วยเกือบจะทุกอย่างโดยเฉพาะกับปรีดี	

พนมยงค์	ที่จินดาให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่ง	ซึ่งผู้วิจัยก็เห็นด้วยเพราะว่า	ใน

ช่วงเปลีย่นแปลงการปกครอง	คณุจินดายงัไม่น่าจะเป็นสมาชกิคณะราษฎร	เพราะ

เท่าที่ตรวจสอบรายชื่อของคณะราษฎรก็ไม่พบว่ามีชื่อคุณจินดารวมอยู่	 แต่

กระนั้น	 จินดาก็อาจจะมีแนวคิดก้าวหน้าอยู ่ก ่อนแล้ว	 และเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น	 จินดาจึงค่อยแสดงความนิยมชมชอบเป็นการ 

ส่วนตัวได้ชัดเจนมากข้ึน	 ดังจะเห็นได้จากเม่ือคณะราษฎรได้ตั้งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นในปี	พ.ศ.	2477	จินดา	ก็ได้เข้าไปสมัครเรียนเป็น

รุ่นแรกและจบการศึกษาออกมาในช่วงปี	พ.ศ.	2480	

	 ความสนิทสนมกับคุณจินดาน้ันถึงขั้นที่ว่าได้ลงไปช่วยงานทาง 

การเมืองของปรีดี	 พนมยงค์	 โดยครั้งหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นพฤฒิสภาในช่วง 

ปี	 พ.ศ.	 2489	 โดยเป็นโควตาพรรคสหชีพ	 นอกจากนายปรีดีแล้ว	 คุณจินดา 

ยังได้สนิทสนมชิดเชื้อกับนายเตียง	 ศิริขันธ์	 อีกด้วยเนื่องจากเป็นสมาชิกพรรค 

สหชีพเหมือนกัน	 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สามารถสะท้อนจุดยืนทางการ

เมืองของจินดาได้เป็นอย่างดี	 คือ	 จินดาได้เปล่ียนนามสุกลตัวเอง	 จากเดิม	 

“พันธุมจินดา”	มาเป็น	“จินตนเสรี”	ในช่วงก่อน	พ.ศ.	2490	เหตุผลตามค�าบอก

เล่าของ	เสรี	ลูกชาย	จินดา	ก็คือ	มีคนบางคนในนามสกุลพันธุมจินดา	ได้ไปท�า

เรือ่งไม่ดบีางอย่างไว้	จงึท�าให้จนิดาไม่พอใจ	เลยคดิตัง้นามสกลุใหม่	โดยนามสกลุนี้	

จินดาได้เอาค�าว่า	 “Free	Will”	 มาแปลงเป็นภาษาไทยซึ่งก็ได้ค�าว่า	 “จินตนเสรี”	

ยิ่งไปกว่าน้ันลูกชายของตนเอง	 จินดาก็ยังได้ตั้งช่ือว่า	 “เสรี”	 อีกด้วย	 ในเรื่องนี้

แม้ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัวแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติส่วนตัวของจินดาใน

ทางเสรนียิมอยูไ่ม่น้อย	ยิง่ไปกว่านัน้	เสรลีกูชายของจนิดายงัเล่าให้ฟังว่าในช่วงหลงั
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เหตุการณ์หลัง	14	ตุลาฯ	คนข้างบ้านจินดาต้องการจะขายที่ดินให้	แต่จินดาไม่

ยอมซือ้ทัง้ๆ	ทีเ่สนอขายให้ราคาถกูๆ	สาเหตทุีไ่ม่ยอมซือ้	จนิดาบอกว่าไม่อยาก

จะขยายพื้นที่รั้วบ้านตนเองไปติดกับอีกบ้านหนึ่ง	เพราะบ้านนั้นเป็นพวก	“ฝ่าย

ขวา”	 เรื่องนี้เสรียกตัวอย่างมาให้ฟังเพราะว่า	 ในช่วงหลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาฯ	

จนิดาได้สนบัสนนุขบวนการของนกัศกึษาอย่างเตม็ที	่ซึง่เมือ่ปะตดิปะต่อกท็�าให้

พอเห็นภาพว่า	 การแปลหนังสือสัญญาประชาคมในปี	 พ.ศ.	 2517	 นั้นน่าจะ

เป็นการให้ความร่วมมอือย่างดกีบัศนูย์กลางนสิิตนกัศึกษาฯ	ทีม่าขอให้แปลงาน 

รุสโซ50,	51   

50 สัมภาษณ์เสรี	จินตนเสรี,	บุตรชายจินดา	จินตนเสรี,	24	มีนาคม	2556.
51 ทางด้านภาษาของจินดา	ถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นเช่นกัน	เพราะว่า	จินดาได้ออกต�าราเรื่อง	

“คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเอง”	 ในปี	 พ.ศ.	 2502	 โดยงานชิ้นนี้	 เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	มิเชล	เบรอัล	(Michel	Breal)	ได้เขียนค�านิยมด้วยตนเอง	และ
ในปีเดียวกันก็ได้ท�าเรื่องไปถึงรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขอเหรียญเชอวาลิเอร์	 แห่งอิสริยาภรณ์
ปาล์มอาคาเดมิก	(Chevalier	dans	l’ordre	des	palmes	académiques/	Chevalier	Order	
of	 Academic	 Palms)	 ซึ่งเหรียญนี้	 เป็นเหรียญชั้นอัศวิน	 (Knight)	 โดยรัฐบาลจะมอบให้ 
กับครูหรืออาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศส	และวัฒนธรรมในขั้นดีเลิศเท่านั้น	ซึ่ง	 
จินดา	 จินตนเสรี	 เป็นคนไทยคนแรกๆ	 ที่ได้รับรางวัลนี้	 สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสอย่างถึงท่ีสุดของเขา	 โปรดดูค�านิยมของ	 มิแชล	 เบรอัน	 
เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	ใน	จินดา	จินตนเสรี,	คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศส
ด้วยตนเอง	(พระนครฯ:	โอเดียนสโตร์,	2502),	หน้า	ก-ข.	ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ	ล�าดับชั้น
ของเหรียญ	และรายละเอียดของเหรียญนี้ได้ใน	Paul	Hieronymussen, Orders, Medals and 
Decorations of Britain and Europe, (London:	Blandford	Press,	1975),	pp.	161-162.
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จินดา จินตนเสรี (พันธุมจินดา)

ผู้แปลหนังสือสัญญาประชาคม (The Social Contract) คนแรกของประเทศไทย

	 จากประวัติเล็กน้อยของคุณจินดาที่พอจะหาได้ในปัจจุบันก็พอจะ

สันนิษฐานได้ว่าคุณจินดาสนับสนุนคณะราษฎรค่อนข้างที่จะเต็มตัวแม้ว่า

ตนเองจะไม่ได้เป็นคณะราษฎรก็ตามที	 ด้วยเหตุนี้	 การแปลหนังสือสัญญา

ประชาคมของคุณจินดาก็น่าที่จะเป็นกระแสเดียวกันกับการน�ารุสโซมาใช้ใน

ช่วงหลักเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 คือ	 คนที่น�ารุสโซมาใช้ในช่วงเวลานี้จะมี

ความเชื่อพ้ืนฐานว่าความคิดของรุสโซน้ันสัมพันธ์อยู่กับการปฏิวัติฝรั่งเศส	 และ

ในขณะเดียวกันก็มองว่าการปฏิวัติ	 2475	 ก็เป็นการปฏิวัติแบบเดียวกันกับการ

ปฏิวัติฝรั่งเศส	ซึ่งการคาดเดานี้ไม่ได้เป็นการเดาสุ่ม	 เพราะผู้เขียนได้สันนิษฐาน

จากงานเขียนของคุณจินดาเล่มอื่นๆ	ยกตัวอย่างเช่น	 “จิตวิทยาของการปฏิวัติ”	



77

ที่ตีพิมพ์ในช่วง	 พ.ศ.	 2488	 โดยจินดาได้ออกตัวสนับสนุนการปฏิวัติ	 2475	 

อย่างมาก	ดังที่เขากล่าวว่า	“ผู้แปลและเรียบเรียง (จินดา จินตนเสรี) เห็นด้วยกับ

การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ซึ่งมีขึ้นเพื่อเลิกล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

เมื่อ ค.ศ. 1789 ท�านองเดียวกับที่เห็นด้วยกับการปฏิวัติในประเทศไทยเรา  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่มุ่งจะเลิกล้มระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เช่นเดียวกัน จริงอยู่การปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนาฯ  มิได้

ท�าให้ประเทศเรามีระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาในทันทีทันใด แต่อย่างน้อยก็

เป็นการปฏิวัติที่เบิกทางให้ประชาชนได้ไต่เต้าไปในวิถีที่จะน�าไปสู่ประชาธิปไตย

ในโอกาสต่อไป”52 อย่างไรก็ดี	 ในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ผู้เขียนพบว่า	 พระเจ้า- 

วรวงศ์เธอ	กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์	หรอื	พระองค์วรรณฯ	กท็รงเป็นผูเ้ขยีน

ค�านิยมให้ด้วย	 โดยข้อความหนึ่งกล่าวว่า	 “เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

ในปี พ.ศ. 2475 ฉนัได้ให้ความเหน็ว่า การเปลีย่นแปลงนัน้เป็นการเปล่ียนระบอบ

ซึ่งจะมีผลแก่ชีวิตจิตใจของประชาชนชาติไทยเป็นอเนกประการ ฉันจึงถือว่า 

เป็นการปฏิวัติ และฉันได้อ้างการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นตัวอย่าง…”	จากข้อความนี้	

สะท้อนให้เห็นว่า	 จินดาก็คือเครือข่ายหน่ึงที่มองไปในทิศทางเดียวกับพระองค์

วรรณเลยต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสออกไป	และใน

ขณะเดยีวกนัการทีพ่ระองค์วรรณฯ	มาทรงเขียนค�านยิมให้กเ็ป็นสิง่ทีบ่่งชีอ้ยูแ่ล้ว

ว่า	 จินดาต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์วรรณฯ	ที่เป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยเหลือ

งานคณะราษฎรอย่างมากมาย	 และก็ทรงเป็นผู้ที่น�าเข้าความคิดของรุสโซมาใช้

เป็นคนแรกๆ	ของสยามในฐานะเป็นหลักวิชา

	 งานแปลของรุสโซทั้งสามเล่มในข้างต้นนี้	 ซึ่งถูกแปลออกมาใน 

ช่วงการปฏิวัติของคณะราษฎรได้ถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองหลักการใหม ่

บางประการของคณะราษฎรทั้งสิ้น	 ดังจะเห็นงานเรื่อง	 “หลักเศรษฐศาสตร์ของ

รุสโส”	 ที่คณะยุวสารแปลออกมาก็เพื่อสร้างความชอบธรรมเกี่ยวกับแนวคิด

ชาตินิยมใหม่และการปกครองโดยรัฐธรรมนูญของคณะราษฎร	 เล่มที่สองก็คือ	

52 จินดา	จินตนเสรี, จิตวิทยาของการปฏิวัติ (พระนคร:	ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์,	2488)	หน้า,	
12-13.
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“เอมลี”	ทีผู่แ้ปลกค็อื	เตยีง	ศริขินัธ์	โดยจดุมุง่หมายในการแปลกค็อื	การสนบัสนนุ

เรือ่งหลกัการกระจายการศกึษาตามหนึง่ในหลกัหกประการของคณะราษฎร	ส่วน

หนงัสอื	“สญัญาประชาคม”	ทีแ่บ่งแปลออกเป็นตอนๆ	และตพิีมพ์ลงในหนังสือพิมพ์

ประชาธปิไตยนัน้	ผูแ้ปล	หรอื	จนิดา	จนิตนเสร	ีทีม่จีดุมุง่หมายกเ็พือ่โหมกระพอื

แนวคิดการปฏิวัติ	 2475	 โดยการเทียบเคียงการปฏิวัติฝรั่งเศสผ่านแนวคิดทาง 

การเมืองของรสุโซ	ดงันัน้เองจึงเหน็ว่างานแปลของรสุโซ	ได้ถกูน�ามาใช้เป็นอาวธุ

ทางความคิดของกลุ่มคนผู้ที่นิยมแนวคิดและหลักการของคณะราษฎร

	 กล่าวโดยสรปุ	ตัง้แต่ต้นจนถงึตอนนีผู้เ้ขยีนได้พยายามทีจ่ะบรรยาย

ให้เหน็ภาพว่า	ในช่วงหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองทีค่ณะราษฎรได้ครองอ�านาจ

สืบเนื่องมาจนถึงปีที่คณะราษฎรสิ้นสุดอ�านาจลงคือประมาณปี	พ.ศ.	2490	ชื่อ

และความคิดทางการเมืองของรุสโซก็ได้มีเข้ามาสู่สยามและมีบทบาทอย่างมาก	

โดยการเข้ามาครัง้แรกของรสุโซนัน้เข้ามาในฐานะทีเ่ขาเป็นบคุคลหนึง่ทีม่อีทิธพิลต่อ

การปฏิวตัฝิรัง่เศส	ซึง่การทีร่สุโซมชีือ่เสยีงในทางนีก้ส็อดคล้องกบัวธีิการของพวก

ปัญญาชนระบอบใหม่ทีพ่ยายามจะสร้างความชอบธรรมบางอย่างให้กบัระบอบใหม่	

ด้วยการที่จะเทียบเคียงและสร้างค�าอธิบายใหม่เกี่ยวกับการปฏิวัติ	 พ.ศ.	 2475	

ว่ามลีกัษณะคล้ายกบัการเปลีย่นระบอบในฝรัง่เศสทีเ่ป็นการปฏวิตัคิรัง้ส�าคญัของ

โลก	ดงัจะเหน็ได้ในการพยายามทีจ่ะอธบิายว่าเหตกุารณ์ในฝรัง่เศสคอื	“การอภวิฒัน์”	

หรือ	“การปฏิวัติ”	ไม่ใช่การก่อจลาจล	ดังนั้นเอง	เมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสถูกน�ามาใช้

ในสยาม	ทฤษฎีการเมืองของรุสโซเองก็ได้เข้ามาด้วย	และจากการที่รุสโซเข้ามา

ก็ท�าให้เกิดผู้ที่ศึกษารุสโซกันในช่วงนี้อย่างแพร่หลาย	

	 ส�าหรับสาเหตุที่ความคิดของรุสโซในช่วงการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองได้แพร่หลายกระจายไปไกลนั้นก็เนื่องมาจาก	ทฤษฎีการเมืองของรุสโซ

ได้เริ่มต้นจากการมองคนว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกคนเท่าเทียมกัน	 เสมอภาคกัน	

และเป็นอิสระต่อกัน	 ส่วนการอธิบายเก่ียวกับสังคมการเมืองที่ชอบธรรมนั้นจะ

ต้องเกิดจากการตกลงยินยอมของคนทุกคนตามแนวคิดสัญญาประชาคม	 และ

ถ้าประชาชนต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ปกครองก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถูก

ปกครอง	 เพราะผู้ปกครองเสมือนลูกจ้างของประชาชน	 และประชาชนก็ไม่ได ้

ท�าสัญญากับผู้ปกครองด้วย	 มากไปกว่านั้น	 แนวคิดของรุสโซในบางด้านยังมี
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แนวคิดเก่ียวกับชาตินิยมแบบใหม่ที่มองว่าชาติคือการรวมตัวกันเข้าของประชาชน 

แต่ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดก็คือ	 รุสโซเสนอว่าอ�านาจอธิปไตยหรืออ�านาจสูงสุดใน

การปกครองประเทศเป็นของพลเมือง	ด้วยแนวคิดทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ

การสร้างระบอบใหม่ของคณะราษฎรไม่ว่าจะเป็นการสร้างความชอบธรรมรวม

ไปถงึการสร้างชาตด้ิวยชดุอดุมการณ์แบบใหม่จงึท�าให้แนวคดิของรสุโซได้รบัการ

ศึกษาและเอามาใช้กันมากในช่วงเวลาดังกล่าว	แต่พอถึงช่วง	พ.ศ.	2490	ก็เป็น

จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดลงของยุคคณะราษฎร	 เนื่องจากอุดมการณ์แบบคณะ

ราษฎรถึงจุดจบ	 วาทกรรม	 ตลอดจนชุดค�าอธิบายของคณะราษฎรก็พลอยถูก

ท�าลายลงไปด้วย	 และน่ันก็รวมถึงทฤษฎีการเมืองของรุสโซที่ในช่วงระบอบใหม	่

ความคดิของเขาได้ถกูน�ามาใช้ประหนึง่หลกัวชิา	แต่หลงัจากนีไ้ป	รสุโซกจ็ะถกูลด

ความส�าคัญลงจนเกือบที่จะเรียกว่าเกือบจะหายสาบสูญไปหลายปี	 จนกระทั่ง 

ถึงช่วง	14	ตุลาฯ	ความคิดทางการเมืองของรุสโซจึงถูกน�ากลับมาใช้ใหม่



 วิพากษ์ “ความเป็นหญิง” 

ของหญิงในร่างชาย

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ*  

* ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) : หน้า 80-114

	 บทความเรื่องนี้ต้องการวิพากษ์	“ความเป็นหญิง”	(Femininity)	ของ

บุคคลที่เป็นชายใจหญิงหรือหญิงในร่างชาย	หรือรู้จักโดยทั่วไปว่ากะเทย	 เท่าที่

ผ่านมาการศกึษาพฤตกิรรมและอตัลกัษณ์ทางเพศของคนกลุม่นีม้กัจะวางอยูบ่น

สมมตฐิานเรือ่ง	“ตวัตนทีแ่ท้จรงิ”	(Truth	of	Self)	ทีซ่่อนอยูข้่างใน	ซึง่เชือ่ว่าบคุคล

ทีเ่ป็นหญงิในร่างชายจะมจิีตใจเป็นหญงิมาตัง้แต่ก�าเนดิ	(Born	to	Be)	และค่อยๆ	

พฒันาอตัลกัษณ์ความเป็นหญงิในทางวฒันธรรมในภายหลงั	การอธบิายดงักล่าวนี้

เป็นการเชื่อว่าตัวตนของหญิงในร่างชายเป็นผลผลิตจากธรรมชาติมากกว่าจะ
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เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากอุดมการณ์เรื่องเพศที่สังคมได้วางกฎเกณฑ์ไว้	ผลที่ตาม

มาก็คือ	เราจะเห็นกลุ่มหญิงในร่างชาย	(ชายใจหญิง)	ต่างเชื่อมั่นใน	“ความเป็น

หญิง”	 ของตนและใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม	

บทความนี้ต้องการชวนให้คิดเพื่อก้าวไปให้พ้นกับดักของ	“ตัวตนตามธรรมชาติ”	

เพื่อที่จะมองใหม่ว่าตัวตนของหญิงในร่างชายไม่ได้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจ/ความรู้และบรรทัดฐานทางเพศที่สังคมได้สร้างขึ้นมาแต่อย่างใด

ลักษณะ “ชายปนหญิง” และ “การข้ามเพศ” มีความหมาย

อย่างไร
	 ในหลายๆ	วฒันธรรม	เราจะพบคณุสมบตัแิบบ	“ชายปนหญงิ”	หรอื

การมีเพศสรีระชายกับหญิงอยู่รวมกันคุณสมบัติดังกล่าวนี้ปรากฏให้เห็นในคติ

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 พระศิวะ	 เทพเจ้าในศาสนาฮินด	ู 

มีปางหนึ่งเป็นทั้งหญิงและชายเรียกว่า	 “ปางอรรธนารีศวร”	 (ครึ่งพระศิวะ	 ครึ่ง

พระแม่อมุา)	ซึง่สามารถน�าความอดุมสมบรูณ์มาสู่โลกมนษุย์	ในคตคิวามเช่ือของ

ชาวกรีกโบราณ	 มีเทพเจ้า	 Hermaphroditus	 ซึ่งมีร่างกายเป็นทั้งชายและหญิง 

ในวฒันธรรมญีปุ่น่โบราณ	มคีวามเชือ่เรือ่งเทพอนิาร	ิซึง่ไม่มเีพศทีช่ดัเจน	จะเป็น

ชายก็ได้	 เป็นหญิงก็ได้	 เทพอินาริจะช่วยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดม

สมบรูณ์และเจรญิงอกงาม	ชาวสเุมเรยีนมกีารนบัถอืเทพเจ้าอนีนัน่าซึง่มีร่างเป็น

ทั้งหญิงและชาย	ส่วนการเปลี่ยนเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง	ก็ปรากฏอยู่ในคติ

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเช่นกัน	เช่น	ในศาสนาฮินดู	เชื่อว่าพระวิษณุสามารถแปลง

ร่างเป็นหญิงซ่ึงจะมีนามว่าพระกฤษณะ	 ชาวเอซเท็กโบราณในทวีปอเมริกา	 

เชื่อว่าเทพเจ้าเก็ตซัลโคตล์	 สามารถแปลงร่างเป็นหญิงได้	 คติความเช่ือเหล่านี ้

ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ความเป็นชายและหญิงด�ารงอยู่ร่วมกันได้	 หรือเปลี่ยน 

ย้ายไปมาได้

	 ในทางมานุษยวิทยาศึกษาเพศภาวะแบบ	 “ชายปนหญิง”	 ในฐานะ

เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม	(Sabrina	Petra	Ramet,	1996;	Gilbert	Herdt,	1996)	

โดยทีม่นษุย์ในแต่ละวฒันธรรมจะมวีธิกีารจดัจ�าแนกเพศไม่เหมอืนกนั	เพศทีเ่ป็น

ทัง้ชายและหญงิ	หรอืการเปลีย่นบทบาททางเพศจะสมัพนัธ์กบัระเบยีบแบบแผน



82

ทางสังคม	 นักมานุษยวิทยาค้นพบว่าบุคคลท่ีด�ารงอยู่ในสภาวะดังกล่าวนี้มักจะ

ได้รบัการเคารพนบัถอื	และจะท�าหน้าทีพ่เิศษบางอย่าง	เช่น	เป็นร่างทรงทีต่ดิต่อ

กบัเทพเจ้าและวญิญาณบรรพบรุษุ	เป็นผูข้บัไล่ภตูผปีีศาจ	เป็นหมอรกัษาโรค	เป็น

ผู้ท�านายโชคชะตาและพยากรณ์อนาคต	 เป็นผู้น�าการประกอบพิธีกรรมต่างๆ	

และเป็นผู้น�าพรจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์	

	 ในสังคมชนเผ่าหลายแห่ง	ได้ให้สถานะพิเศษแก่บุคคลสองเพศหรือ	

“เพศผสม”	 (Gender-Mixing	Status)	 (ไม่ใช่ชาย	ไม่ใช่หญิง)	ซึ่งจะถูกขนานนาม

ด้วยค�าเรียกที่แตกต่างกันไป	เช่น	ในสังคมโดมินิกัน	เด็กที่มีเพศคลุมเคลือจะถูก

เรียกว่า	 Guevedoche	 หรือหมายถึงคนที่เปล่ียนตัวเองเป็นเพศชายเม่ืออายุ

ประมาณ	10-12	ปี	ในสังคมโพลีนีเซีย	เด็กที่มีลักษณะเช่นนี้รู้จักในนาม	Kwolu	

Aatmwol	ในชนเผ่าโปก็อตในประเทศเคนยา	เรียกบุคคลที่มีลักษณะนี้ว่า	Sererr	

ซึง่หมายถงึคนทีไ่ม่มเีพศเพราะอวยัวะเพศคลมุเคลอื	ชนพืน้เมอืงในทวปีอเมรกิา

หลายชนเผ่าก็ให้สถานะพิเศษแก่บุคคลสองเพศ	 โดยเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ได้รับ 

คัดเลือกจากเทพเจ้าเพราะมีวิญญาณทั้งหญิงและชายอยู่รวมกัน	 (Two-Spirit)		

เทพเจ้าจึงประทานพรให้คนกลุ่มนี้ท�าหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา	เช่น	ชนเผ่า

นาวาโฮ	เรียกคนประเภทนี้ว่า	Nadle	ในชนเผ่าบูกิสในเกาะชวาของอินโดนีเซีย	

คนที่มีสองเพศจะถูกเรียกว่า	 Bissu	 คนกลุ่มนี้ไม่ถูกจัดว่าเป็นหญิงหรือชาย	 

แต่จะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะของตนเอง	เช่น	เป็นช่างฝีมือท�างานศิลปะ	เป็นกวี	

นักแสดง	 หมอรักษาโรค	 ร่างทรง	 หมอผีที่มีเวทมนตร์คาถา	 ฯลฯ	 นอกจากนั้น 

คนสองเพศน้ีจะสวมเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายทั้งหญิงและชาย	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ว่าเป็นผู้มีสถานะพิเศษ

	 ในชนเผ่าบิมิน-คุสคุสมินบนเกาะปาปัวนิวกินี	มีความเชื่อว่ามนุษย์

ถูกสร้างมาจากเทพเจ้ากิ้งก่าที่ชื่อ	Gowpnuuk	ซึ่งมีวิญญาณทั้งหญิงและชายอยู่

รวมกัน	เทพเจ้ากิ้งก่าจะปรากฏกายพร้อมกับสายฟ้าผ่า	หมายถึงสตรี	และเสียง

ฟ้าร้อง	 หมายถึงบุรุษ	 ท�าให้เกิดพายุใหญ่ที่สร้างแผ่นดิน	 ท้องฟ้า	 และใต้พิภพ	

เทพเจ้ากิง้ก่าจะสร้างแผ่นดนิด้วยปลายหางของมนั	จากนัน้จงึเข้าไปอยูใ่นถ�า้และ

ตั้งครรภ์	ให้ก�าเนิดลูกโดยการแบ่งตัวเองเป็นสองร่าง	ร่างหนึ่งคงสภาพเป็นกิ้งก่า	

อกีร่างหนึง่เป็นนกยกัษ์ตวัเมยีแต่สงิในร่างนกตวัผูแ้ละมพีลงัอ�านาจวเิศษ	นกยกัษ์
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เมื่อออกจากถ�้าจะให้ก�าเนิดลูกเป็นค้างคาวค้างคาวตัวนี้เป็นเพศผู้แต่อยู่ในร่าง 

ตัวเมีย	 เมื่อนกยักษ์สมสู่กับค้างคาว	 ได้ให้ก�าเนิดมนุษย์คนแรกที่มีเพศชายและ

เพศหญิงอยู ่ในร่างเดียว	 และกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวบิมิน-คุสคุสมิน	 

ชาวบิมิน-คุสคุสมินจะเชื่อว่าสเปิร์มของเพศชายคือคุณสมบัติของการเป็น 

สองเพศ	 (หญิงปนชาย)	 เด็กทุกคนที่เกิดมาจึงมีคุณสมบัตินี้และจะอยู่ติดตัว 

ไปตลอดชีวิต

	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยน	 การข้าม	 หรือการสลับเพศภาวะ	 (Gender	

Reversal)	 จากชายเป็นหญิง	 หรือจากหญิงเป็นชาย	 คุณสมบัตินี้จะต่างไปจาก

บุคคลที่มี	“เพศผสม”	เพราะการเปลี่ยนเพศภาวะมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีเพศ

ก�าเนิดชัดเจนแต่จะถูกเลี้ยงและขัดเกลาให้เป็นอีกเพศหนึ่ง	ตัวอย่างเช่น	ในกลุ่ม

ชาตพินัธุเ์ซร์ิพ,	มอนเตเนกรนิส์,	เคก็ส์	ในเขตทะเลสาบบอลข่านและเอเชยีกลาง	

ครอบครวัทีไ่ม่มลีกูชายสบืสกลุจะเลีย้งเดก็หญงิให้เป็นผูช้ายเพือ่ให้ท�าหน้าทีแ่บบ

ผูช้ายเดก็เหล่านีจ้ะได้ฉายาว่า	Muskobanja	ในสงัคมทีผู่ช้ายมอี�านาจเช่นเขตภาค

เหนือของอัลบาเนีย	 มีธรรมเนียมที่เรียกว่า	 Sworn	 Virgins	 คือการที่ลูกสาว 

ในครอบครัวต้องเปลี่ยนเพศภาวะของตนเองเป็นผู้ชาย	 ในกรณีที่ครอบครัวนั้น

ไม่มีบตุรเป็นเพศชาย	ลกูสาวต้องท�าหน้าทีล่กูชาย	แต่งกายและท�างานแบบผูช้าย

และต้องครองตัวเป็นโสดไปตลอดชีวิต

	 การเปลีย่นเพศภาวะอกีลกัษณะหนึง่พบในวฒันธรรมของชนเผ่าซนูี

ในทวีปอเมริกา	เด็กที่เกิดมาทุกคนจะยังไม่มีเพศภาวะ	(ยังไม่เป็นชาย	ยังไม่เป็น

หญิง)	แต่เด็กจะเลือกเพศภาวะของตนเองเมื่ออายุประมาณ	3-5	ขวบ	เพศชาย

ที่เลือกเพศภาวะเป็นหญิงจะถูกเลี้ยงให้เป็นหญิงในเขตเอเชียใต้	 (อินเดีย	

ปากีสถาน	เนปาล	บังกลาเทศ)	บุคคลที่มีเพศภาวะหญิงในร่างกายของเพศชาย

จะถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไป	เช่น	Hijra,	Jogappa,	Khusra,	Pavaijaa,	Aruvani	

เป็นต้นตามความเชื่อของศาสนาฮินดู	 คนกลุ่มนี้จะบูชาพระศิวะ	 และพระแม่ 

พหุชระ	 ซึ่งเชื่อว่ามีอ�านาจวิเศษท�าให้ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงได้คนกลุ่มนี้จึงท�า

หน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 เช่น	 ให้พรเด็กทารกและคู่บ่าวสาวเพื่อให้

ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง	 ชนพ้ืนเมืองบนเกาะตาฮิติและฮาวาย	 เรียกบุคคลที่มี

เพศสรีระเป็นชายแต่แสดงบทบาทแบบผูห้ญงิว่า	Mahu	ชนพืน้เมอืงบนเกาะซามวั	

เรียกเพศชายที่แต่งกายเป็นหญิงว่า	 Fa’afafine	 เช่นเดียวกับชนพื้นเมืองอีก 
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หลายกลุ ่มในเขตหมู ่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิก	 ก็มีการรับรู ้ถึงการแสดง

พฤติกรรมข้ามเพศจากชายเป็นหญิง	 ครอบครัวจะรับรู้ว่าลูกชายที่มีพฤติกรรม

เป็นหญิงจะท�างานเก่งและขยันอดทน	จึงเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้

	 ในการแสดงละครพื้นบ้าน	 ละครในราชส�านัก	 และการร่ายร�า

บวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์เรากส็ามารถพบเหน็การเปล่ียนเพศภาวะ	โดยผูช้ายจะสวม

บทบาทตวัละครผูห้ญงิ	หรอืผูห้ญงิสวมบทบาทตวัละครผูช้าย	ในการแสดงละคร

คาบูกิของญ่ีปุ่น	 การแสดงละคร	 Mak	 Yong	 ของแคว้นกาลันตันในมาเลเซีย	 

การแสดงละคร	Ludrak	ในเกาะชวาของอินโดนีเซีย	การแสดงละครชาตรี	โนรา	

ละครนอก	ละครใน	ลเิกของสยามในอดตี	ในพม่าจะมพีธิกีรรมไหว้ผแีละวญิญาณ	

หรือ	Nat	Pwe	โดยมีร่างทรงท�าหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณ	ร่างทรงที่เป็นหญิงจะ

แสดงบทบาทเป็นชาย	 และร่างทรงชายจะแสดงบทบาทเป็นหญิง	 ในฮังการีมี

เทศกาลที่เรียกว่า	 Farsang	 เป็นเทศกาลที่ผู ้หญิงมาร่วมเต้นร�าดื่มกินอย่าง

สนกุสนาน	ผูห้ญงิจะแต่งกายเลยีนแบบผูช้าย	ชาวโซแกค็ในฮงัการจีะมงีานรืน่เรงิ

ที่ชื่อ	Poklada	เป็นงานที่ผู้ชายจะแต่งตัวเลียนแบบผู้หญิง	พูดเลียนเสียงผู้หญิง	

ทางภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ของฮงัการ	ีชาวบ้านจะมพีธิ	ีTikvero	เปิดโอกาสให้ผูช้าย

แต่งตัวเป็นหญิงและเดินไปตามบ้านต่างๆ	เพื่อขออาหาร	และยั่วยวนผู้ชายคน

อื่นที่อยู่ในบ้านให้ออกมาเต้นร�าด้วย	 ส่วนผู้หญิงก็จะแต่งกายเลียนแบบผู้ชาย	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ให้น�าอวยัวะเพศชายปลอมๆ	มาตกแต่งร่างกายอย่างโจ่งแจ้ง

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าคุณลักษณะแบบ	 “เพศผสม”	 และ	

“การสลับเพศภาวะ”	มีความแตกต่างกัน	 โดยที่ลักษณะเพศผสม	 (หญิงปนชาย)	

จะด�ารงอยู่ในเพศสรีระของบุคคลมาตั้งแต่ก�าเนิด	ซึ่งเด็กที่เกิดมามีสองเพศจะมี

ความก�ากวม	 สังคมไม่สามารถจัดให้เด็กเหล่านี้อยู่ในกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงได	้ 

จงึได้แยกเดก็ทีม่เีพศผสมออกไปเป็นอกีเพศหนึง่พร้อมกบัให้มสีถานะพเิศษทาง

สงัคม	ส่วนการสลบัเพศภาวะ	เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัโดยทีบ่คุคลจะมเีพศก�าเนดิ

ทีช่ดัเจนเป็นเพศหญงิหรอืเพศชาย	แต่เงือ่นไขและความเช่ือทางสังคมจะอนญุาต

ให้บุคคลสามารถเปลี่ยนหรือเลือกเพศภาวะของตนเองได้	 เม่ือบุคคลได้เลือก/

เปลีย่นเพศภาวะแล้วกจ็ะด�ารงชวีติเป็นหญงิหรอืชายตามกฎกตกิาทีส่งัคมก�าหนด

ไว้	นอกจากนั้น	ในพื้นที่พิเศษบางแบบ	เช่น	พิธีกรรม	การแสดงละคร	เทศกาล	

งานรื่นเริง	ก็เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมข้ามเพศได้
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พฤติกรรม “ข้ามเพศ” ในสังคมไทย
	 คุณลักษณะและพฤติกรรมข้ามเพศ	“ชายปนหญิง”	หรือ	“เพศผสม”	

ในสังคมไทยรู้จักในชื่อ	“กะเทย”	ในเขตล้านนาและอีสานจะเรียก	“ปู๊เมีย”	หรือ	

“ปู๊แม่”	 ในต�านานการสร้างโลกของชาวล้านนาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปฐมมูลมูลี	 

กม็กีารกล่าวถงึ	“เพศผสม”	โดยเรยีกว่า	“นปงุสกะ”	หมายถงึบคุคลทีม่อีวยัวะเพศ

ไม่ชัดเจน	 คลุมเคลือ	 หรือมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงรวมกัน	 ซึ่งจะต้อง

ครองตนเป็นโสดไม่สามารถสืบเผ่าพันธุ ์ได้	 ในคติพุทธแบบเถรวาทมีค�าว่า	 

“อุภโตพยัญชนก”	หมายถึงคนที่มีสองเพศทั้งหญิงและชาย	คนประเภทนี้จะถูก

จดัให้เป็นอภพับคุคล	หรอืมเีพศทีบ่กพร่องซึง่จะไม่สามารถบวชเรยีนได้	นอกจาก

นั้น	 ยังมีค�าว่า	 “บัณเฑาะก์”	 หมายถึงผู้ที่ไม่สมควรให้บรรพชาเพราะมีความ

บกพร่องในความเป็นหญิงและชาย	 อันได้แก่	 ผู้ที่ตัดอวัยวะเพศทิ้งแล้วกับผู้ที่มี

อวัยวะเพศคลุมเครือ	 (เป็นทั้งชายและหญิง)	 แต่ในคติพุทธ	 มิได้อธิบายถึง

คุณลักษณะของการ	 “ข้ามเพศ”	 จากชายไปเป็นหญิง	 หรือจากหญิงไปเป็นชาย	

เพยีงแต่อธบิายว่าคนทีม่กีามตณัหากบัคนเพศเดยีวกนั	เช่น	ชายทีร่่วมรกักบัผูช้าย	

จะเป็นผู้ที่มีกิเลศหนาและไม่เคารพบทบาทของการเป็นผู้ชาย

	 จากคตพิทุธดงักล่าว	จะเหน็ว่าความก�าหนดัในเพศเดยีวกนัและการ

มอีวยัวะเพศคลมุเคลอื	คอืสิง่ทีส่งัคมไม่ยอมรบัเพราะมีความขาดตกบกพร่องใน

ความเป็นชาย	 ในสังคมไทยจึงไม่ค่อยมีพ้ืนที่ให้กับคนรักเพศเดียวกัน	 และคน 

ที่มีเพศภาวะสลับกับเพศก�าเนิด	 เราจะพบว่าคุณลักษณะทั้งสองแบบนี้จะถูก 

เรียกว่า	 “กะเทย”	 ซ่ึงใช้เรียกชายหญิงที่แสดงบทบาทตรงข้ามกับเพศก�าเนิด 

แต่เนื่องจากสังคมพบเห็นผู้ชายที่แสดงตัวเป็นหญิงมากกว่า	 ค�าว่า	 “กะเทย”	 

จึงใช้เรียกเฉพาะเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิงความขาดตกบกพร่องในเพศภาวะ 

ของกะเทยจงึเป็นเงือ่นไขส�าคญัทีท่�าให้สถานะทางสังคมของกะเทยต�า่กว่าผูห้ญงิ

และผู้ชาย	ประกอบกับความเชื่อเรื่อง	“กรรม”	ซึ่งชี้ว่ากะเทยคือผู้ที่มีอกุศลกรรม		

(กรรมชั่ว)	 มาต้ังแต่ชาติที่แล้ว	 ท�าให้ชาติน้ีเกิดมาขาดความเป็นชาย	 (เป็นชาย 

ไม่สมบรูณ์)	ในมหาอภธิมัมตัถสงัคหฎกีา	วถิมีตุตสงัคหะ	เล่ม	1	จะอธบิายประเดน็

นีว่้าผูท้ีม่อีวยัวะเพศคลมุเคลอืเป็นผลจากการปฏสินธด้ิวย	“อเุบกขาสนัตรีณกศุล

วิบาก”	แปลว่าเกิดมาด้วยการไม่มีกุศล	(ความดีงาม)
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	 การข้ามเพศ	 การสลับเพศภาวะ	 การมีเพศคลุมเครือ	 หรือการมี

ลกัษณะทัง้หญงิและชาย	สงัคมไทยแบบพทุธเถรวาทถอืว่าเป็น	“ความบกพร่อง”	

หรือ	 “ความไม่สมบูรณ์”	 ซ่ึงมีนัยของการมีกรรมช่ัวและปราศจากความดีงาม	 

แต่อย่างไรก็ตาม	เพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิงก็ไม่ได้ถูกสังคมลงโทษด้วยกฎหมาย	

เช่น	ถูกจองจ�า	ถูกเฆี่ยนตี	หรือถูกประหาร	แต่คนเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคม

ร่วมกบัคนอืน่ๆ	และพยายามแสวงหาพืน้ทีข่องตวัเอง	พืน้ทีบ่างแบบอาจรองรบั

การแสดงพฤติกรรมข้ามเพศของ	 “ชายใจหญิง”	 ได้	 เช่น	 พื้นที่การแสดงละคร	

(ละครชาตรี	ละครนอก	โขน	ลเิก)	หรอืในพธิกีรรมบชูาผบีรรพบรุษุ	(การท�าหน้าที่

เป็นร่างทรงในวฒันธรรมล้านนา	หรอืวฒันธรรมอสีานตอนล่าง)	 (LeeRay	Costa	

and	Andrew	Matzner,	2007)	รวมทัง้ในการท�างานทีต้่องใช้ความละเอยีดประณตี 

เช่น	 เย็บปักถักร้อย	 ร้อยพวงมาลัย	 ตัดเย็บเสื้อผ้า	 ท�าผม	 งานฝีมือ	 งานบ้าน 

งานเรือน	 การท�าครัวและปรุงอาหาร	 การร้องร�าท�าเพลง	 เป็นต้น	 งานเหล่านี้

กลายเป็นที่แสดงความสามารถของ	“กะเทย”	หรือ	“ชายใจหญิง”	หรือ	“หญิงใน 

ร่างชาย”	ซึ่งสังคมจะให้การยอมรับ

	 อย่างไรก็ตาม	 เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ	 “กะเทย”	 ในยุคโบราณ	

เรายังไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์กะเทยอย่างเป็นระบบ	 ข้อมูลเกี่ยวกับกะเทย

และพฤติกรรมของชายใจหญิงจึงกระจัดกระจาย	 จึงเป็นการยากที่จะเช่ือมโยง

ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมของกะเทยในอดตีเข้ากบัปัจจบุนั	เราเพิง่จะรบัรูช้วีติ

ของกะเทยผ่านนิตยสารเกย์	 เช่น	 มิถุนา	 ในช่วงทศวรรษ	 2530	 ซึ่งมีคอลัมน์	 

“เกย์ไทยในอดีต”	 ซ่ึงผู ้เขียนคอลัมน์น้ีนิยามตนเองเป็นกะเทยซึ่งจะเล่า

ประสบการณ์ชีวิตของตนเองย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ	2500	เช่น	การรวมตัว

ของกะเทยในงานร�าวงและงานวัด	 กะเทยจะแต่งตัวมาอวดกันเพื่อให้เป็นที่ 

สะดุดตาแก่ผู้ชาย	มีการรวมตัวกันบริเวณร้านกาแฟแถววัดโพธิ์และสะพานพุทธ	

กิจกรรมที่กะเทยชอบก็คือการแต่งตัวเป็นผู้หญิงและจีบผู้ชาย	 แต่ประสบการณ์

ดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นชีวิตของกะเทยที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ	 ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับ

กะเทยที่อยู่ในเขตชนบท	 เร่ืองราวของกะเทยในเขตเมืองจึงมีการส่งต่อไปอย่าง

แพร่หลาย	 และอาจท�าให้เห็น	 “ภาพตัวแทน”	บางอย่างที่กะเทยเมืองพยายาม

จะสร้างขึ้น
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	 เราไม่อาจเหมารวมได้ว่าชีวิตของกะเทยเมืองที่สนใจการแต่งตัว 

เป็นหญงิ	(อยากเป็นหญงิ)	และมเีวลาว่างไปเท่ียวตามแหล่งบนัเทงิต่างๆ	จะเป็น

ภาพสะท้อนของชวีติกะเทยจากชนชัน้อืน่ๆ	ในประเดน็นี	้เราต้องตระหนกัว่าการ

ศึกษาพฤติกรรมของกะเทย	หรือ	“ชายใจหญิง”	ที่อาศัยในเมืองเป็นเพียงความรู้

ชดุหนึง่ทีถ่กูท�าให้เป็นความรูก้ระแสหลกัเท่านัน้	เรายงัขาดความรูเ้กีย่วกบักะเทย

ทีอ่ยูใ่นเขตชนบทหรอืกะเทยในกลุม่ทางชาตพินัธุท์ีก่ระจดักระจายอยูใ่นภมูภิาค

ต่างๆ	ข้อจ�ากดัการศกึษาชวีติกะเทยจึงอยูท่ีก่ารขาดข้อมลูทีร่อบด้าน	ส่งผลให้การ

ศึกษากะเทยส่วนใหญ่เน้นประสบการณ์ของกะเทยเมือง	 กะเทยที่มีการศึกษา	

และกะเทยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ	 ความเข้าใจเกี่ยวกับกะเทยจึงวนเวียนอยู่กับ

เรื่อง	 “ความอยากจะเป็นหญิง”	 การสร้างอัตลักษณ์	 และการถูกสังคมปิดกั้น	

ตัวอย่างการศึกษาเหล่านี้	เช่น	อุษา	ศรีพานิช	(2541)	ศึกษาประวัติชีวิตของชาย

แปลงเพศ	 ฝนทอง	 พันธุ์ต่วน	 (2541)	 ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง	 Richard	 Totman	

(2002)	 ศึกษาเรื่อง	 The	 Third	 Sex:	 Kathoey-Thailand’s	 Ladyboys	 วารุณี	 

แสงกาญจนวนิช	 (2546)	 ศึกษาชีวิตไร้ตัวตนของกะเทยเปล่ียนเพศ	 วัชรินทร	์ 

หนูสมตน	 (2546)	 ศึกษาชีวิตและการท�างานของสาวประเภทสอง	 เปรมปรีดา	

ปราโมช	ณ	อยธุยา	(2546)	ศกึษาการช่วงชงิอตัลกัษณ์	“กะเทย”	ในงานคาร์บาเรต์-

โชว์	นนัทยิา	สคุนธปฏภิาค	(2548)	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยทีางการ

แพทย์สมัยใหม่กบัอตัลกัษณ์แห่งความเป็นชายหญงิ	การเปลีย่นร่างกายจากชาย

เป็นหญิง	การศึกษาของ	LeeRay	Costa	 and	Andrew	Matzner	 (2007)	 เรื่อง	

Male	Bodies	Woman’s	Souls:	Personal	Narratives	of	Thailand’s	Transgen-

dered	Youth	สิทธิพันธ์	บุญญาภิบาร	และคณะ	(2551)	ศึกษาชีวิต	ตัวตนและ

เรื่องเพศของสาวประเภทสอง	 มนตรา	 พงษ์นิล	 (2551)	 ศึกษาเรื่องกะเทย 

ในมหาวิทยาลัย	 ความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ	 การศึกษาของ	 

ปิยลักษณ์	 โพธิวรรณ์	 และคณะ	 (2554)	 เรื่องผลจากการแปลงเพศสู่การพัฒนา 

ตัวตนคนข้ามเพศ	ส่วนการศึกษากะเทยที่มีวัฒนธรรมเฉพาะพบได้ในการศึกษา

ของสมฤดี	 สงวนแก้ว	 (2546)	 เรื่องกระบวนการพัฒนาและธ�ารงเอกลักษณ	์

“กะเทย”	ในสังคมมุสลิม
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	 ในช่วงทศวรรษ	2550	การศึกษากะเทยในมิติสุขภาพ	ตัวอย่างเช่น

นาดา	ไชยจิตต์	(2555)	ศกึษาเรือ่งกว่าจะถงึวนัฟ้าใส	เมือ่กะเทยไทยมสีือ่สขุภาวะ

ทางเพศส�าหรับตนเอง	 การศึกษากะเทยในมิติสิทธิและความเท่าเทียม	 เช่น	

คฑาวธุ	ครัง้พบิลูย์	(2555)	ศกึษาเรือ่งกะเทย	ปรญิญา	วาระพธีิ	และศักดิศ์รคีวาม

เท่าเทียม	กิตติกร	สันคติประภา	(2549,	2550)	ศึกษาเรื่องการลวนลามทางเพศ

กะเทย	นัยส�าคัญภายใต้วาทกรรมรักต่างเพศ	ถึงแม้ว่าประเด็นสุขภาพและสิทธิ

ของกะเทยจะเป็นเรือ่งใหม่	แต่ผูศ้กึษากย็งัคงใช้ประสบการณ์ของกะเทยทีม่ชีวีติ 

ในเมือง	 มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูล	 ท�าให้ความรู ้

เกี่ยวกับกะเทยจะมาจากชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่	ชีวิตของกะเทยชนชั้นล่างยัง

มีการศึกษาน้อย	เช่น	การศึกษาของพรเทพ	แพรขาว	(2556)	เรื่องเพศวิถีกะเทย

อีสานในพื้นที่หมอล�า	ซึ่งพยายามที่จะชี้ว่ากะเทยอีสานมีวิธีคิดและพฤติกรรมที่

ต่างไปจากกะเทยชนชั้นกลางในเมือง	 นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษาของสุระ	

อินตามูล	 (2556)	 เกี่ยวกับการท�าหน้าที่เป็นร่างทรงหรือ	 “ม้าขี่”	 ของกะเทย	 

(ปู๊เมีย)	ในพื้นที่พิธีกรรมทรงผีเจ้านายในวัฒนธรรมล้านนา	ซึ่งท�าให้เห็นว่าพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้กะเทยมีสถานะพิเศษอย่างไร

	 การศึกษากะเทยส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น	สนใจที่จะเปิดเผยชีวิต

ของกะเทยในฐานะเป็นบุคคลที่ถูกกีดกันจากสังคม	 เพราะกะเทยมีเพศภาวะ 

ที่แตกต่างไปจากผู้ชายและผู้หญิง	การถูกกีดกันนี้ส่งผลให้กะเทยขาดโอกาสทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ	แม้ว่าการท�าความเข้าใจอคตทิีมี่ต่อกะเทยจะเป็นเรือ่งจ�าเป็น	

แต่ค�าอธบิายเหล่านีค่้อนข้างจะเชือ่ในการปลดปล่อยกะเทยออกจากกฎระเบยีบ

ที่กดทับกะเทย	ท�าให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างสังคมชายหญิง	 (รักต่างเพศ)	ที่มี

อ�านาจเหนอืกว่า	กบัสงัคมของกะเทยทีม่อี�านาจน้อยกว่า	เป็นการสร้างคูข่ดัแย้ง

ที่ผู้ศึกษามักจะมองข้ามความซับซ้อนและความไม่ลงรอยในสังคมของกะเทย 

ด้วยกนัเอง	ความรูเ้กีย่วกบักะเทยจึงเป็นการเหมารวมว่ากะเทยทกุคนมเีป้าหมาย

ชวีติและการแสดงออกทีเ่หมอืนกนั	 ท�าให้คดิไปว่าสงัคมกะเทยมคีวามเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกันหรือมีเอกภาพ	 มายาคติดังกล่าวนี้ส่งผลให้ขาดการตั้งค�าถามว่า

คุณลักษณะข้ามเพศของกะเทย	 (ชายที่มีใจเป็นหญิง)	 เป็นส่ิงที่มีติดตัวมาตั้งแต่

ก�าเนดิ	หรอืว่าเป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้ภายหลงัภายใต้กฎระเบยีบของระบบสองเพศ	
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(ชายคู่หญิง)	 และอุดมการณ์ความสวยที่สังคมบริโภคสมัยใหม่ก�าหนดขึ้นมีผล 

อย่างไรต่อการสร้างความเป็นหญิงของกะเทย

	 ถึงแม้ว่า	 จะมีความพยายามที่จะเข้าใจวิธีการประกอบสร้างความ

เป็นหญิงของกะเทยอยู่บ้าง	 แต่เราก็ยังไม่เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เชิงอ�านาจที่กะเทยใช้เพื่อแบ่งแยกกีดกันกันเองเราจะเห็นค�าอธิบายที่ว่า	“ความ

เป็นหญิง”	 คือการแสดงตัวตนที่แท้จริงของกะเทย	 ถ้าไม่ให้กะเทยแสดงความ 

เป็นหญิงก็เท่ากับละเมิดสิทธิหรือปิดกั้นเสรีภาพของกะเทย	 “ความเป็นหญิง”	

ของกะเทยจึงกลายเป็นเหมือน	 “แก่นแท้”	 ที่มีอยู่ในเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิง	

ราวกับว่า	 “ความเป็นหญิง”	 มีอยู่ในสายเลือดของกะเทย	 ใครจะท�าลายไม่ได	้

เพราะกะเทยทกุคนเกดิมาพร้อมกบัส�านกึของความเป็นผูห้ญงิและต้องการยนืยนั

ในความเป็นหญงิทีม่ัน่คงถาวรและต้องสมบรูณ์ขึน้เรือ่ยๆ	ปมปรศินาเรือ่ง	“ความ

เป็นหญิง”	 จึงเป็นโจทย์ส�าคัญต่อการศึกษาทบทวนตรวจสอบ	 เพื่อที่จะวิพากษ์

คุณลักษณะข้ามเพศของ	“ชายใจหญิง”	ในสังคมไทย	

ความไม่ลงรอยในค�านิยามอัตลักษณ์ “หญิงในร่างชาย”
	 เท่าที่ผ่านมาการศึกษาค�านิยามของอัตลักษณ์	 “หญิงในร่างชาย”	

หรือ	 “กะเทย”	 จะมาพร้อมกับการท�าความเข้าใจประสบการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

ไปตามช่วงวัย	 และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อการขัดเกลาหรือหล่อหลอม

ให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ	กะเทยที่เริ่มรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากผู้หญิง

และผู้ชายจะเริ่มมองหาเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายๆ	 กัน	 รวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู ้

การสร้างและการแสดงออกแบบผู้หญิง	 รุ่นพี่กะเทยจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับ

รุน่น้อง	รุน่น้องกจ็ะปฏบิตัติามในสิง่ทีรุ่น่พีแ่นะน�า	การเรยีนรูด้งักล่าวนีท้�าให้เกดิ

วฒันธรรมย่อยๆ	ของกลุม่กะเทยซึง่มกีารสร้างแบบแผนทางภาษา	กริยิาท่าทาง	

พฤติกรรม	การแสดงออกทางร่างกาย	และอารมณ์ความปรารถนาทางเพศ

	 ในขณะทีก่ลุม่กะเทยมกีารสร้างวฒันธรรมของตวัเอง	สังคมภายนอก

ก็จะมองกะเทยด้วยความคิดอีกแบบหนึ่ง	 เช่น	 มองว่าเป็นผู้ที่ชอบแสดงออก	 

ชอบแต่งตัวเกินผู้หญิง	 หรือแม้แต่ชอบยั่วผู้ชาย	 ภาพลักษณ์ที่สังคมมองกะเทย

จงึมกัจะเป็นภาพด้านเดยีว	สิง่เหล่านีจ้ะมาพร้อมกบัการตัง้ฉายาหรอืเรยีกกะเทย
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ด้วยค�าต่างๆ	ได้แก่	ตุ๊ด	แต๋ว	ประเทือง	กะเทยควาย	สตรีเหล็ก	สาวประเภทสอง	

เป็นต้น	ค�าเรียกเหล่านี้อาจเป็นการแซว	ล้อเลียน	หรือดูหมิ่น	ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ท่าทางของการแสดงออกและการใกล้ชดิทีบ่คุคลเหล่านัน้มีต่อกะเทย	ส่วนกะเทย

เองจะยอมรับค�าเรียกเหล่านี้อย่างไร	 ยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อน	 เนื่องจากพื้นฐาน 

ของกะเทยแต่ละกลุ่ม	แต่ละบุคคลแตกต่างกัน	อย่างไรก็ตาม	ในวัฒนธรรมของ	

“หญงิในร่างชาย”	หรอื	“ชายใจหญงิ”	ปัจจบุนั	เราจะพบการนยิามตนเองทีแ่ตกต่าง

กันด้วยค�า	 3	 ค�า	 ได้แก่	 กะเทย	 สาวประเภทสอง	 และผู้หญิงข้ามเพศ	 (สตรี 

ข้ามเพศ)	 ค�านิยามเหล่านี้จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน	

และสะท้อนบริบทและเงื่อนไขทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน

 กลุ่มแรก หญิงในร่างชายที่นิยามตนเองว่า “กะเทย” 

	 จากคุณลักษณะของกะเทยคือการเป็นเพศชายที่ขาดตกบกพร่อง	

หรือเป็นพฤติกรรมที่	 “ไม่ใช่ชาย”	กะเทยจึงเป็นภาพบิดเบี้ยวของความเป็นชาย

เนือ่งจากมลีกัษณะของความเป็นหญงิเจอืปนอยู	่คุณลักษณะนีท้�าให้กะเทยมีทัง้

ความเป็นชายและความเป็นหญิง	แต่ก็มีสภาพที่	“ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิง”	ด�ารงอยู่	

พฤติกรรมของกะเทยจึงเป็นลักษณะครึ่งๆ	กลางๆ	เพราะสรีระของกะเทยยังคง

เป็นชาย	 เช่น	 มีกล้าม	 มีขนหน้าแข้ง	 มีลูกกระเดือก	 มีเสียงห้าว	 มีหนวดเครา	 

ผวิหยาบ	ฯลฯ	แต่กริยิาท่าทางของกะเทยจะคล้ายผูห้ญงิ	เช่น	เดนิบดิส่ายสะโพก	

จบีปากจบีคอ	กระตุง้กระติง้	ไว้ผมยาว	แต่งหน้าทาปาก	ใส่เส้ือผ้าแบบผูห้ญงิ	ฯลฯ	

ลักษณะชายปนหญิงนี้ท�าให้กะเทยกลายเป็นความตลกขบขัน	ความแปลก	หรือ

เป็นสิ่งที่อยู่นอกกฎเกณฑ์

	 ในสังคมเกษตรกรรมแต่เดิม	 ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเหมือนหญิงยังคง

ท�างานในไร่นา	ใช้แรงแบกหาบ	จบัจอบจับเสยีมขดุดนิ	ตกัน�า้	ท�าให้สรรีะเพศชาย

ด�ารงอยูอ่ย่างชดัเจน	ลกัษณะการท�างานทีต้่องใช้แรงเช่นนีไ้ม่เอือ้ให้กะเทยมเีวลา

มาทะนุถนอมผิวพรรณเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองและไม่ต้องใช้แรงงาน	 กะเทย

เกษตรกรจึงยังคงมีร่างกายเป็นชาย	 ซ่ึงบางคนก็อยู ่กินกับผู ้หญิงและมีลูก	 

ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	 ในปัจจุบันนี้	 กะเทยชนชั้นแรงงานก็ยังคงม ี

รูปแบบการด�าเนนิชวีติคล้ายๆ	กนันี	้เช่น	กะเทยแบกข้าวสาร	กะเทยนกัมวย	ฯลฯ	

เราจะเหน็ว่าเงือ่นไขของการประกอบอาชพีและฐานะทางเศรษฐกจิจะมผีลท�าให้
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กะเทยเกษตรกร/ชนชั้นแรงงานไม่มีเวลาที่จะสร้าง	 “ความเป็นหญิง”	 ของตนให้

สวยงามตามอุดมคติ	 เพราะชีวิตประจ�าวันกะเทยกลุ่มนี้ไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิง	

ยกเว้นแค่การไว้ผมยาว	กะเทยแรงงานจะแต่งตวัเป็นหญงิในโอกาสพเิศษเท่านัน้	

เช่น	 งานวัดหรืองานหมอล�า	 (ดูใน	 พรเทพ,	 2555)	 ด้วยเงื่อนไขทางสังคมและ

เศรษฐกิจท�าให้กะเทยแรงงานมักถูกล้อเลียนด้วยค�าว่า	“กะเทยควาย”	

	 กะเทยแรงงานมักจะไม่ค่อยสนใจการนิยามอัตลักษณ์ของตนเอง	

และยงัคงเรยีกตวัเองว่า	“กะเทย”	เพราะตระหนกัว่าแบบแผนการด�าเนนิชวีติของ

ตนแตกต่างไปจากผู้ชายและผู้หญิง	ชีวิตที่ต้องมุ่งเน้นการท�ามาหากิน	เลี้ยงปาก

เลีย้งท้อง	ซึง่มคีวามส�าคญัเหนอืกว่าการมุง่เน้นสร้างความเป็นหญงิให้กบัตนเอง	

กะเทยแรงงานจึงมองความเป็นหญิงของตนเองในแง่ที่เป็น	 “ส่วนผสม”	 ที่อยู ่

ร่วมกับความเป็นชาย	มิใช่สิ่งที่อยู่เหนือกว่าความเป็นชาย

 กลุม่ทีส่อง หญงิในร่างชายทีน่ยิามตนเองว่า “สาวประเภทสอง”

	 ลักษณะครึ่งๆ	กลางๆ	ท�าให้กะเทยบางคนรู้สึกกังวลเพราะอาจจะ

ถูกล้อเลียนจากคนรอบข้างกะเทยที่ไม่ต้องท�างานแบกหามและมีเวลาว่าง	 เช่น	

กะเทยที่เป็นชนชั้นกลาง	 กะเทยเมือง	 กะเทยที่มีการศึกษา	 ฯลฯ	 จะพยายาม

พฒันาความเป็นหญงิของตนเอง	กลุม่กะเทยทีม่คีวามรูส้กึแบบนีจ้ะรวมกลุม่กนั

และเรียนรูจ้ากรุน่พีท่ีม่เีทคนคิวธิกีารปรบัเปลีย่นสรรีะเพศชายให้หายไปและสร้าง

รูปร่างแบบผู้หญิงเข้ามาแทน	เช่น	การกินฮอร์โมนเพศหญิง	การโกนขนหน้าแข้ง	

การก�าจดัหนวดเครา	การท�าศลัยกรรม	เสรมิจมกู	หรอืเสรมิเต้านม	เป็นต้น	เทคนคิ

ต่างๆ	 เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 โดยเป้าหมายส�าคัญก็คือการท�าลาย

สรีระแบบเพศชายและสร้างสรีระแบบเพศหญิง	 (ดูใน	 เปรม	ปรีดา,	2546	และ 

นาดา,	2555)	

	 กะเทยที่ไม่ปรารถนาที่จะธ�ารงสรีระแบบเพศชายจึงปฏิเสธที่จะ

นิยามตนเองว่า	 “กะเทย”	และหันไปใช้นิยามใหม่ด้วยค�าว่า	 “สาวประเภทสอง”	

ค�านิยามนี้ท�าให้กะเทยรู้สึกเข้าใกล้ความเป็นหญิงมากขึ้น	 แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้หญิง

ตามเพศก�าเนิด	 แต่กะเทยก็เชื่อว่าสรีระแบบเพศหญิงสามารถสร้างขึ้นมาได้	

อย่างไรก็ตาม	 การสร้างร่างกายของตนเองให้เหมือนผู้หญิงคือการลงทุนที่ต้อง

อาศัยทุนทรัพย์จ�านวนมาก	 ไม่ว่าฮอร์โมนเพศหญิง	 หรือการท�าศัลยกรรม 
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ความงามล้วนมีราคาแพง	 กะเทยที่มีเงินจ่ายเพื่อสิ่งเหล่านี้จะรู้สึกว่าความเป็น

หญิงของตนจะค่อยๆ	พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้น	 กะเทยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 

จึงมีโอกาสประสบความส�าเร็จในการเปลี่ยนรูปร่างของตนเอง	 เช่น	 กีรตี	 ชนา,	

ทิศนา	ด�ารงศักดิ์,	อรนภา	กฤษฎี,	สุจินรัตน์	ประชาไทย	(จิ๋ม	ซาร่า)	เป็นต้น

	 เราจะพบว่า	นิยาม	“สาวประเภทสอง”	คืออัตลักษณ์ทางเพศที่ยก

ความเป็นหญงิของกะเทยให้อยูเ่หนอืกว่าความเป็นชาย	กะเทยทีส่�านกึว่าตนเอง

คือสาวประเภทสองจึงสนใจสร้างความเป็นหญิงของตนเองอย่างต่อเนื่อง	 และ

ถอยห่างจากความเป็นชายไปเรื่อยๆ	ในแง่นี้	“ความเป็นชาย”	จะมิใช่ส่วนผสมที่

ด�ารงอยู่ร่วมกับความเป็นหญิงอีกต่อไป	แต่มันจะเป็นความแปลกแยก	หรือเป็น

สิง่ทีไ่ม่มีค่า	กะเทยทีเ่รยีกตนเองว่าสาวประเภทสองจะด�าเนนิชวีติเหมอืนผูห้ญงิ

คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแต่งกายเป็นหญิง	 ท�างานแบบผู้หญิง	 เข้าสังคมกับผู้หญิง	 

รวมทัง้	อาจจะแยกตวัเองออกจากกลุม่กะเทยทีย่งัคงมสีรรีะเหมอืนผูช้ายและยงั

แต่งตัวแบบผู้ชาย	 เราจะเห็นว่าเงื่อนไขทางสังคม	 ชนชั้น	 และเศรษฐกิจท�าให้

กะเทยที่สนใจความเป็นหญิงแยกตัวออกจากกะเทยที่สรีระแบบ	“ชายปนหญิง”	

และสร้างวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมา	 เช่น	 อยู่ในแวดวงธุรกิจความงาม	 แฟชั่น	

เสริมสวย	และประกวดนางงาม	

 กลุ่มที่สาม หญิงในร่างชายที่นิยามตนเองว่า “ผู้หญิงข้ามเพศ”

	 คุณลักษณะของกะเทยที่ผ่านการท�าศัลยกรรมและผ่าตัดแปลงเพศ	

คือ	“เรือนร่าง”	ที่ถูกสร้างใหม่ที่ท�าให้กะเทยและสาวประเภทสองบางคนรู้สึกว่า

ตนเองไม่ต่างจากผูห้ญงิ	เทคโนโลยทีางการแพทย์มส่ีวนผลกัดนัให้กะเทยทีแ่ปลง

เพศเรียนรู้การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นหญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 นิยามค�า

ว่า	“กะเทย”	และ	“สาวประเภทสอง”	จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่สอดคล้องกบัความปรารถนา

ของกะเทยที่แปลงเพศ	 ค�าว่า	 “ผู้หญิงข้ามเพศ”	 หรือ	 “สตรีข้ามเพศ”	 จึงเข้ามา

แทนนยิามเดมิ	และกลายเป็นอตัลกัษณ์ในเชงิจติวทิยาทีช่่วยให้กะเทยแปลงเพศ

มีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์

	 ในปี	2549	กะเทยที่นิยามตนเองว่า	“ผู้หญิงข้ามเพศ”	ได้รวมตัวกัน

เพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นทางสงัคมโดยต้องการให้รฐัมกีฎหมายรบัรองการเปลีย่นค�าน�า

หน้านามของผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว	 เน่ืองจากกะเทยที่แปลงเพศไม่ต้องการใช้
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ค�าว่า	 “นาย”	 ในบัตรประชาชน	 แต่ต้องการใช้ค�าอื่นแทนเพื่อบ่งบอกว่าไม่ใช ่

ผูช้าย	แต่การเปลีย่นค�าน�าหน้านามกลายเป็นประเดน็ร้อนทีท่�าให้เกดิการต่อต้าน

ทางสังคม	เช่น	ถ้ากะเทยใช้ค�าว่า	“นางสาว”	จะเป็นการหลอกลวงผู้ชายหรือไม่	

และอาจท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	ตามมาอีกมากมาย	ทั้งเรื่องการแต่งงาน	การมี

บุตร	 การรับมรดก	 ฯลฯ	 รวมทั้งภายในกลุ่มกะเทยและสาวประเภทสองก็คิด 

ไม่เหมือนกนั	แต่กลุม่ทีเ่รยีกตนเองว่า	“ผูห้ญงิข้ามเพศ”	เชือ่ว่าตนเองคอื	“ผูห้ญงิ”	

ที่เกิดมาในร่างกายที่ผิด	(ร่างชาย)	หรือเป็นผู้หญิงที่ถูกขังในร่างชาย	ผู้หญิงข้าม

เพศจึงยืนยันในความเป็นผู้หญิงโดยเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องกับจิตใจที่เป็น

หญงิมาตัง้แต่ก�าเนดิผูน้�าในเรือ่งนีค้อื	ยลดา	สวนยศ	(นก	ยลดา)	ซึง่ก่อตัง้สมาคม

สตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยขึ้นในปี	2552

	 อตัลกัษณ์ของผูห้ญงิข้ามเพศ	วางอยูบ่นความเชือ่ทีว่่า	ผูห้ญงิทีเ่กดิ

มาในร่างชาย	 ซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางเพศชนิดหนึ่งที่เรียกว่า	 “โรคเพศสลับ”	

ดังนั้นผู้หญิงข้ามเพศทุกคนจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแปลงเพศให้มี

ร่างกายเป็นหญิงเพื่อให้ตนเองด�ารงชีวิตเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์	 กลุ่มกะเทยที่เชื่อ

ตามทฤษฎีนี้จะมองว่า	 “ความเป็นหญิง”	 ของตนไม่ได้มาจากการแต่งกายเป็น

หญิง	 แต่จะติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิด	 อาจกล่าวได้ว่า	 ผู้ที่เรียกตนเองว่า	 “ผู้หญิง 

ข้ามเพศ”	 จะไม่คิดว่าตนเองคือกะเทย	 และไม่ใช่สาวประเภทสอง	 รวมทั้งการ

แปลงเพศของตนก็มิใช่การสร้างความเป็นหญิง	 แต่เป็นการรักษาโรคที่ท�าให้

อาการ	“เพศสลับ”	หายไปจากตนเอง	ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการให้

ความหมายของการเป็นหญิงของกะเทยไม่ได้มีเพียงแบบเดียว	 และนิยาม 

ที่ต่างกันก็จะท�าให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์กะเทยที่ต่างกัน

“หญิงในร่างชาย” กับส�านึกของ “ความเป็นหญิง”
	 จากหัวข้อที่แล้ว	 เราจะเห็นความไม่ลงรอยระหว่างการสร้างนิยาม

อัตลักษณ์ของกะเทย	แต่เราต้องท�าความเข้าใจว่าค�านิยามที่ต่างกัน	3	แบบนั้น 

มีความเหลื่อมซ้อนกัน	 หรือมิได้อยู่แยกขาดจากกัน	 เพราะเพศชายที่มีจิตใจ 

เป็นหญิงต่างอาศัยค�านิยามหลายๆ	 แบบตามช่วงจังหวะชีวิตและวงจรของ 

กลุม่เพือ่น	กะเทยแต่ละคนสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงแบบแผนชีวติและฐานะทาง
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สงัคมและเศรษฐกจิของตนได้	ไม่มกีะเทยคนใดทีจ่ะยดึตดิอยูก่บับทบาทอย่างใด

อย่างหนึ่งแบบคงที่ไปตลอด	ในเวลาเดียวกัน	กะเทยก็จะเลือกใช้นิยามบางแบบ

เพือ่วตัถปุระสงค์บางอย่าง	เช่น	เวลาอยูก่บัเพือ่นสนทิ	อาจเรยีกตนเองว่ากะเทย	

เวลาอยู่กับสื่อมวลชนอาจเรียกตนเองว่าสาวประเภทสอง	 ดังนั้น	 ค�านิยามอาจ

มิใช่ภาพตายตัวของการแสดงตัวตนของกะเทย

	 ดังน้ัน	 ปมปัญหาที่เราต้องท�าความเข้าใจต่อจากการสร้างนิยามที่

แตกต่างกันของกะเทยแล้ว	ก็คือ	“ส�านึก”	ของความเป็นหญิง	จากนิยาม	3	แบบ

ระหว่าง	 กะเทย	 สาวประเภทสอง	 และผู้หญิงข้ามเพศ	 จะช่วยให้เราเห็นส�านึก

ของความเป็นหญงิทีแ่ตกต่างกนั	โดยผูท้ีน่ยิามตนเองด้วยค�าว่า	“กะเทย”	จะมอง

ว่าความเป็นหญิงด�ารงอยู่ร่วมกับความเป็นชายได้	 หรือไม่ใช่สิ่งที่ขัดกัน	 และ 

การแสดงความเป็นหญิงก็ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา	 แต่จะมีความเข้มข้น

ในช่วงโอกาสพิเศษเช่น	การแต่งหญิงไปเที่ยวงานวัด	ผู้ที่นิยามตนเองเป็น	“สาว

ประเภทสอง”	 จะมองว่าความเป็นหญิงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	 ทีละเล็กละน้อย	 

จนขัน้สดุท้ายคอืการมร่ีางกายเป็นหญงิ	(แปลงเพศ)	สาวประเภทสองเช่ือว่าความ

เป็นชายของตนจะต้องถูกท�าลายลงไปและความเป็นหญิงจะค่อยๆ	 เพิ่มเข้ามา	

ส่วนผูท้ีน่ยิามตนเองเป็น	“ผูห้ญงิข้ามเพศ”	จะมองว่าความเป็นหญงิของตนตดิตวั

มาตัง้แต่ก�าเนดิ	และจะด�ารงอยูไ่ปตลอดชวีติ	แต่เนือ่งจากมสีรรีะเป็นชาย	ผูห้ญงิ

ข้ามเพศจึงต้องรักษาตัวเองด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ	หลังจากรักษาแล้วตนเองก็

จะเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์

	 เราจะเห็นว่านิยามสามแบบสะท้อนความหมายที่ต่างกันเกี่ยวกับ

ส�านึกในความเป็นหญิง	 ดังน้ันความเชื่อที่ว่ากะเทยทุกคนมีจิตใจเป็นหญิงมา

ตัง้แต่เกดิจงึอาจจะใช้ไม่ได้	เพราะกะเทยทีย่อมให้ตนเองมสีรรีะเป็นชายกไ็ม่เคย

เดือดร้อนว่าร่างกายจะต้องสอดคล้องกับจิตใจ	หรือการมีร่างกายเป็นชายไม่ได้

เป็นอุปสรรคในการแสดงความเป็นหญิงแต่อย่างใด	 เหตุผลเรื่องสภาพจิตใจจึง

เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งสังคมพยายามสร้างระเบียบแบบแผนของเพศภาวะ	

กะเทยทีร่บัเอาระเบยีบแบบแผนของความเป็นหญงิทีต้่องสอดคล้องกบัร่างกาย

และจิตใจ	จึงมีส�านึกความเป็นหญิงที่เข้มข้น	

	 ดังนั้น	การทบทวนความหมายของ	“การเป็นผู้หญิง”	จึงอาจช่วยให้

เราเข้าใจว่า	“ผูห้ญงิข้ามเพศ”	รบัเอาความรูแ้บบไหนมาสร้างระเบยีบให้กบัตนเอง	
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เพือ่ทีจ่ะไม่เหมารวมว่ากะเทยทกุคนต้องการเป็นผูห้ญงิ	บางทเีราต้องตัง้ค�าถาม

ว่าลักษณะ	“ชายปนหญิง”	หรือ	“ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย”	ที่เคยเป็นคุณสมบัติของ

กะเทยก�าลังถูกท�าลายลงไปด้วยมายาคติเรื่องความเป็นหญิงใช่หรือไม่	 ดังนั้น	 

จึงมีความจ�าเป็นที่เราต้องมอง	“ความเป็นหญิง”	ในฐานะเป็นมายาคติที่ปรากฏ

ขึน้ในสงัคมบรโิภคสมยัใหม่	 โดยมใิช่ส่ิงทีด่�ารงอยูใ่นสายเลอืดหรอืเป็นสญัชาตญาณ

ตามธรรมชาติ	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความเป็นหญิงไม่ได้เกิดจากอวัยวะเพศ	หรือ

โผล่มาจากโยนหีรอืเต้านม	หากแต่ความเป็นหญงิ	(รวมทัง้ความเป็นชาย)	สามารถ

สร้างขึ้นใหม่และถูกท�าลายลงได้โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และความรู้

ทางวิทยาศาสตร์	ในแง่นี้	ความเป็นหญิงหรือเพศภาวะผู้หญิงจึงเป็นผลผลิตทาง

สังคมซึ่งเราจะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป

วิพากษ์ความเป็นหญิงปัญหาของเพศภาวะ
 การเชื่อมั่นในตัวตนทางเพศไม่ว่าจะเป็นชาย	หญิง	 เกย์	 เลสเบี้ยน	

กะเทย	ทอม	ดี้	สาวประเภทสอง	หญิงข้ามเพศ	ชายข้ามเพศ	ไบเซ็กช่วล	ฯลฯ	

ส่วนใหญ่มักจะขาดการตั้งค�าถามเกี่ยวกับ	 “กล่อง”	 ของอัตลักษณ์ทางเพศที่ถูก

สร้างภายใต้อุดมการณ์และบรรทัดฐานบางอย่าง	 เมื่อเลือกที่จะเชื่อมั่นใน 

ตัวตนทางเพศแล้วก็เลยท�าให้อธิบายประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นว่าเป็น

ความจริงแท้	 เช่น	เป็นความรู้สึกที่แท้	 เป็นอารมณ์ที่ออกมาจากใจ	เป็นสิ่งที่มา

จากจิตส�านึก	 ฯลฯ	 การมองตัวตนทางเพศในฐานะเป็นผู้สร้างและผู้ปลดปล่อย

อารมณ์ปรารถนาทีแ่ท้จรงิ	คอืปัญหาของการอธบิายอตัลกัษณ์ทางเพศ	เพศภาวะ	

และเพศวิถีทุกรูปแบบ

	 เท่าที่ผ่านมาอิทธิพลของเฟมินิสต์	 (สตรีนิยม)	 ท�าให้เราเชื่อว่า 

ความรู้สึกของผู้หญิงแยกขาดออกจากความรู้สึกของผู้ชาย	ความเชื่อนี้ถูกขยาย

ต่อเตมิออกไปมากจนท�าให้	“เพศภาวะผูห้ญงิ”	หลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกบั	“เพศ

สรรีะหญงิ”	 สิง่นีจ้ะหมายถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูห้ญงิจะด�ารงอยู่ในสญัชาตญาณ

ตามธรรมชาต	ิและเมือ่ผูห้ญงิเกดิมากจ็ะยอมรบัระเบยีบกฎเกณฑ์ทีส่ร้าง	“ความ

เป็นหญงิ”	ทีส่อดรบักบัสญัชาตญาณของตนเอง	ความเชือ่นีม้องว่าผูห้ญงิทกุคน

บนโลกมีจิตส�านึกแบบเดียวกัน	 แต่การมองว่าผู้หญิงทุกคน	 ทุกวัย	 ทุกชนช้ัน	 
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ทุกเชื้อชาติ	 ประสบชะตากรรมเดียวกันเป็นการมองที่ไม่เห็นความแตกต่าง 

หลากหลายของผู้หญิง	หรืออ�านาจที่คอยบงการ	“ความเป็นหญิง”

	 การน�าเอาความเป็นผู้หญิงมาเป็นอัตลักษณ์ทางเพศจึงเป็นเพียง

การตอกย�า้และเน้นย�า้โครงสร้างและอดุมการณ์ทีต้่องการแบ่งแยกเพศคูต่รงข้าม

ระหว่างหญงิกบัชาย	การสร้างอตัลกัษณ์ผูห้ญงิให้แยกจากชายอย่างเดด็ขาดเพือ่

เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม	 จะเป็นการผลิตซ�้าการเหยียดเพศที่ความเป็น

หญงิและชายจะด�ารงอยูร่่วมกนัไม่ได้	การเมอืงของเฟมนิสิต์จงึมใิช่การปลดปล่อย

ผู้หญิงออกจากอ�านาจ	 แต่เป็นการเพิ่มความชัดเจนให้กับการแบ่งแยกทางเพศ

มากขึ้น	 ที่ส�าคัญคือ	 เฟมินิสต์ไม่เห็นด้วยกับการยุติการเมืองของอัตลักษณ	์

(Politics	of	Identity)	เพราะเฟมินิสต์เชื่อว่าอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเครื่องมือของ

การต่อสู้กับอ�านาจ	 (อ�านาจชายเป็นใหญ่)	 ค�าถามคือ	 มีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ ์

ทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัหรอืไม่และความเป็นหญงิเป็นเสรภีาพในการแสดงออก	

หรือเป็นกรงขังที่มองไม่เห็น

	 ในประเดน็นี	้น�าไปสูข้่อถกเถยีงระหว่างกลุม่ทีเ่ชือ่มัน่ในแก่นแท้ของ

ผู้หญิง	กับกลุ่มที่วิพากษ์ความเป็นหญิง	เช่น	Sandra	Lee	Bartky	(1988)	แสดง

ความคดิว่าการแสดงความเป็นหญงิและชายเป็นผลมาจากกฎระเบยีบทางสงัคม	

ความสวยงามที่ผู้หญิงต้องการมิได้เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตส�านึกของผู้หญิง	 แต่มา

จากการสร้างตัวตนให้ผู้หญิงในมาตรฐานของผู้ชาย	 ความสวยงามจึงเสมือนที่

กักขังผู้หญิง	Linda	Alcoff	(1988)	อธิบายว่าอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงในทฤษฎี

เฟมินิสต์คือสิ่งที่เป็นปัญหา	“ตัวตนผู้หญิง”	ที่เฟมินิสต์ใช้เป็นตรรกะในการสร้าง

ค�าอธิบายเรื่องการกดขี่ทางเพศนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นอันดับแรก	 

ถ้ายังเชื่อมั่นในความจริงของ	“ตัวตนผู้หญิง”	สิ่งที่เฟมินิสต์อธิบายก็จะเป็นเพียง

การจนิตนาการบนโครงสร้างอ�านาจทีใ่ช้แบ่งแยกเพศ	Alcoff	เสนอให้มอง	“ความ

เป็นหญิง”	 ในฐานะเป็นการสื่อความหมายและเป็นการปฏิบัติทางสังคม	 เช่น

โครงสร้างครอบครัวแบบรักต่างเพศได้สร้างความหมายให้กับผู้หญิงในลักษณะ

หนึง่	เช่น	เป็นแม่	เป็นภรรยา	เป็นคนรกัสามเีพยีงคนเดยีว	ฯลฯ	โครงสร้างนีท้�าให้

เกิดการปฏิบัติทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างคนที่มีเพศหญิงและเพศชาย	 

ซึ่งการปฏิบัติตัวของเพศหญิงอาจมีผลท�าให้เกิดการสร้างตัวตนของผู ้หญิง	 

จนผู้หญิงเชื่อว่า	“ความเป็นแม่”	คือธรรมชาติที่แท้จริงของผู้หญิง	แต่การเลี้ยงดู
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บุตรไม่จ�าเป็นต้องเป็นหน้าที่ของเพศหญิง	 และความเป็นแม่ก็ไม่จ�าเป็นต้องผูก

ติดกับความเป็นหญิงเสมอไป

	 Judith	Butler	(1990,1993)	พยายามชี้ให้เห็นว่าสังคมได้น�าเอาเพศ

สรีระที่ต่างกันของหญิงและชายมาเป็นตัวต้ังต้นของการสร้างบทบาททางเพศ 

ที่ต่างกัน	การแสดงบทบาทตามเพศสรีระจึงเป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดขึ้นภายหลัง	 แต่

ข้อก�าหนดต่างๆ	เกีย่วกบัเพศภาวะถกูท�าให้เป็นเรือ่งเดยีวกบัเพศสรรีะ	โดยความ

เป็นหญงิจะต้องอยูคู่ก่บัเพศหญงิเท่านัน้	ราวกบัว่าเพศภาวะด�ารงอยูใ่นจติส�านกึ

ของผูห้ญงิ	ตวัตนของผูห้ญงิดงักล่าวนีเ้ป็นผลผลติจากกฎระเบยีบของรกัต่างเพศ

ที่ต้องการแยกหญิงออกจากชาย	 ท�าให้เป็นคู่ตรงข้าม	 เพื่อรองรับอุดมการณ์

ครอบครัวและการจัดระเบียบแรงงาน	Butler	อธิบายว่าอัตลักษณ์ผู้หญิงมิใช่สิ่ง

ทีเ่กดิขึน้ตามสญัชาตญาณ	แต่ถกูท�าให้เป็นจรงิภายใต้กฎระเบยีบทางเพศทีสั่งคม

ได้สร้างเอาไว้	 ผู้หญิงจะน�าเอากฎระเบียบเหล่านั้นมาปฏิบัติบนร่างกายของตน

จนกลายเป็นสิ่งที่เชื่อว่านั่นคือสัญชาตญาณตามธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็น		ท่าเดิน	

ท่านั่ง	 การพูด	 การแต่งตัว	 การแต่งหน้า	 และกิริยาอาการต่างๆ	 Butler	 ขยาย

ความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีปฏิบัติการของการแสดง	 (Performativity)	 ที่ท�าให้

บุคคลเชื่อว่าสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับกิริยาท่าทาง	 อารมณ์	 พฤติกรรม	 เป็นผลมา

จากธรรมชาติ	ความเป็นหญิงและชายคือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมให้บุคคลต้องแสดง

พฤติกรรมต่างๆ	ให้ตรงกับอุดมคติทางเพศ	

	 จากค�าอธิบายข้างต้นจะเห็นว่าในสังคมสมัยใหม่	 “ความเป็นหญิง”	

และเพศภาวะผู้หญิงถูกสร้างขึ้นภายใต้ระบบคู่ตรงข้ามระหว่างหญิงชายและ

บรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ	 ส่วนร่างกายตามธรรมชาติเป็นแค่	 “พื้นที่”	 ที่ถูกใช้

ส�าหรบัการจารกึความหมายผ่านค�าเรยีกต่างๆ	ถ้าปราศจากค�าเรยีก	เรากไ็ม่อาจ

คิดถึงความเป็นหญิงและชายได้	เช่น	ความนุ่มนวลอ่อนหวาน	การรักนวลสงวน

ตัว	ความสวย	ความมีเสน่ห์	ความเซ็กซี่	ผู้หญิงก็ต้องจัดระเบียบร่างกายให้ตรง

กับค�าเรียกเหล่านี้โดยอาศัยเสื้อผ้า	 เครื่องประดับ	 เครื่องส�าอางมาเป็น 

ส่วนประกอบ	 การจารึกความหมายลงบนร่างกายคือกระบวนการสร้างตัวตน 

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 แต่ส�าหรับสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้

วิทยาศาสตร์	เพศสรีระและอวัยวะเพศจะกลายเป็นเครื่องตัดสินความเป็นหญิง

และชาย	 เราจึงยึดเอาร่างกายของเราเป็นเขตแดนของการมีตัวตนที่แท้จริง 
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ในแง่นีเ้ราจะพบว่า	พฤตกิรรม	กรยิาท่าทาง	การพดู	และการสนทนาคอืตวัก�าหนด

อัตลักษณ์ทางเพศ	 การแสดงพฤติกรรมของเพศภาวะที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

บนร่างกายของเรา	จะท�าให้เราเชื่อว่าตัวตนของเรามีอยู่จริง	ทั้งๆ	ที่มันคือการ

ผลิตซ�้าความหมายของเพศภาวะที่สังคมก�าหนดขึ้น	 สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือน

พธิกีรรมของเรอืนร่างทีเ่กดิขึน้เป็นกจิวตัรประจ�าวนั	เป็นเรือ่งทางโลกทีเ่ราปฏบิตัิ

ซ�้ากันจนเคยชิน

	 ประเด็นส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ	การแสดงความเป็นหญิงหรือชาย	มิใช่

สิ่งที่มนุษย์	“เลือกเอง”	หรือ	เป็นการตัดสินใจตามธรรมชาติที่มนุษย์จะแสดงตัว

ว่าเป็นชายหรือหญิง	แต่เราถูกท�าให้เชื่อว่าตัวเราสามารถเลือกเพศภาวะของเรา

ได้อย่างเสรี	เนื่องจากความรู้ทางจิตเวชศาสตร์สอนให้เรายึดมั่นในจิตส�านึกของ

เรา	ในประเดน็นีเ้ราต้องเข้าใจว่าการแสดงบทบาทหญงิชายเป็นเพยีงการผลติซ�้า

กฎเกณฑ์ของเพศภาวะ	 ซึ่งบุคคลไม่ได้เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์เหล่านั้น	 บุคคล 

ไม่ได้เลอืกแสดงเพราะมอีสิรภาพ	 แต่จะแสดงบนสิง่ทีถ่กูสร้างเอาไว้แล้ว	 ปัจจบุนันี้

สังคมยังเชื่อมั่นในความจริงแท้ของหญิงและชาย	เพราะอ�านาจของบรรทัดฐาน

ของรักต่างเพศที่ครอบง�าชีวิตของผู้คน	พร้อมกับวัฒนธรรมบริโภคที่แผ่ขยายตัว

ไปอย่างรวดเร็ว	 จนท�าให้ความเป็นหญิงและชายกลายเป็น	 “สิ่งที่เลือกได้”	 

ที่ตอบสนองไลฟสไตล์ของคน	ดังนั้น	“สิ่งที่เลือกได้”	หรือ	free	choice	ได้กลาย

เป็นมายาคติใหม่ในสังคมบริโภค	 เพราะบุคคลเชื่อว่าตัวเองมีอิสรภาพที่จะท�า

ตามสิ่งที่ตัวเองได้เลือกแล้ว	ทั้งๆ	ที่สิ่งที่พวกเขา	“เลือก”	เป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดเอา

ไว้แล้ว

อาการ “ข้ามเพศ” ในวิชาเพศศาสตร์ (Sexology)
 การศกึษาเรือ่งเพศเป็นเรือ่งใหม่ในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่19	ก่อนหน้า

นัน้เรือ่งเพศจะไม่ถกูพดูถงึในวงวชิาการเพราะถกูมองว่าเป็นเรือ่งของการสบืพนัธุ์

หรือการสังวาส	 เป็นเรื่องต้องห้ามและเป็นบาปทางศาสนา	 (Bland	and	Doan,	

1994)	 นักวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่	 19	 คือผู้มีบทบาทส�าคัญที่ท�าให้เกิด

ความคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี	 (Gender	and	Sexuality)	เช่นการศึกษาของ	

Richard	von	Krafft-Ebing	เรื่อง	Psychopathia	Sexualis	(1886)	อธิบายลักษณะ
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ทางชวีวทิยาของเพศในฐานะเป็นสิง่ทีธ่รรมชาตสิร้างมา	เช่น	อวยัวะเพศ	ฮอร์โมน

เพศ	ระบบการสบืพนัธุ	์ระบบประสาท	สิง่เหล่านีจ้ะเป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมและ

อารมณ์ความรู้สึกทางเพศของบุคคล	เช่น	เพศหญิงมีความอ่อนโยน	เพศชายมี

ความเข้มแข็ง	 ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าเพศภาวะของผู้หญิงและผู้ชายถูกก�าหนดจากเพศ

สรีระ	 ถ้าเพศสรีระมีความบกพร่องไปหรือท�างานผิดปกติ	 ก็จะส่งผลให้เกิดการ

แสดงอาการผิดปกติทางเพศหรือเบี่ยงเบนทางเพศเช่น	เพศชายมีความรู้สึกเป็น

หญงิและรกัชอบเพศเดยีวกนั	เพศชายทีม่คีวามสุขกบัการแต่งตวัเป็นหญงิ	เป็นต้น

การศึกษาเรื่องเพศด้วยความรู้ทางชีววิทยานี้ถูกขนานนามว่า	 “เพศศาสตร์”	

(Sexology)	ซึ่งพยายามจัดระเบียบ	และจัดประเภทพฤติกรรมและความรู้สึกทาง

เพศให้เป็นหมวดหมู	่ท�าให้เพศกลายเป็นสิง่ทีถ่กูตรวจวดัและควบคุม	น�าไปสู่การ

จ�าแนกเพศของมนุษย์เป็น	เพศชาย	เพศหญิง	และ	เพศกะเทย	(Hermaphrodite	

หรือ	Intersex)	และจัดอารมณ์เพศ	เป็นรักต่างเพศ	(Heterosexual)	รักสองเพศ	

(Bisexual)	และรักเพศเดียวกัน	(Homosexual)	การจัดจ�าแนกนี้ท�าให้เกิดการแบ่ง

แยกระหว่าง	“เพศธรรมชาต”ิ	และ	“เพศทีผ่ดิธรรมชาต”ิ	(Weeks,	1977;	Foucault,	

1978)	ผลที่ตามมาคือ	เพศที่ไม่ใช่ชายและหญิง	รวมทั้ง	การแสดงพฤติกรรมและ

อารมณ์ตรงข้ามกบัเพศสรรีะจะถกูอธบิายว่า	“ผดิปกต”ิ	หรอืเป็นอาการป่วยทาง

จติ	ด้วยเหตนุีท้�าให้ความรูท้างการแพทย์และจติเวชศาสตร์จะถกูน�ามาใช้เพือ่แก้

ปัญหาอาการผดิปกตดิงักล่าว	เช่น	ผูช้ายใจหญงิต้องเข้ารบัการบ�าบดัทางจติเพือ่

ที่จะท�าให้กลับไปเป็นผู้ชายและกลับไปรักเพศตรงข้าม

	 ในท�านองเดียวกัน	 เพศชายที่ต้องการเป็นหญิง	 หรือมีความทุกข์ 

ต่อการใช้ชีวิตในร่างเพศชายก็จะถูกบ�าบัดรักษา	 โดยจะต้องทดสอบอารมณ์ 

ความรู้สึกจากจิตแพทย์ก่อนว่ามีความต้องการที่จะเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริง	 

(Allison	Bischoff,	2011)	เมือ่ผ่านการทดสอบแล้วกจ็ะเข้ารบัการผ่าตดัแปลงเพศ	

(Sex	Reassignment	Surgery)	 เป็นการเปลี่ยนสรีระเพศชายให้เป็นเหมือนเพศ

หญิง	 เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อผ่าตัดเปล่ียนเพศพัฒนาขึ้นต้ังแต่ทศวรรษ	

1920	 เป็นต้นมา	 โดยเริ่มต้นจากการทดลองของนายแพทย์ชาวเยอรมันช่ือ	

Magnus	 Hirschfeld	 ตามทัศนะของนายแพทย์ท่านนี้เช่ือว่าผู้ที่ต้องการเปล่ียน

เพศสรีระคือผู้มีอาการ	 Transsexualismus	 เมื่อผ่าตัดเปลี่ยนเพศแล้วก็จะท�าให้

เขามีความสขุ	ต่อมาในปี	1966	นายแพทย์	Harry	Benjamin	ได้เขยีนหนงัสอืเรือ่ง	
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The	Transsexual	Phenomenon	และเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอาการ	“ข้ามเพศ”	ซึ่ง

แบ่งออกเป็น	3	ระดบั	ได้แก่	ระดบัหนึง่อาการข้ามเพศปกต	ิ(ไม่ต้องผ่าตดั)	ระดบั

สองอาการข้ามเพศระดับกลาง	ระดับสามอาการข้ามเพศขั้นรุนแรง	(ต้องผ่าตัด)	

นอกจากนั้นยังอธิบายว่าผู้ที่อาการข้ามเพศคือผู้ที่รังเกียจอวัยวะเพศชายที่ติด

อยู่กับร่างกายและต้องการที่จะน�ามันออกไปเพราะมันคือส่วนเกิน	ผู้ที่มีอาการ

ข้ามเพศต้องการที่จะใช้ชีวิตเป็นอีกเพศหน่ึงที่ต่างไปจากเพศก�าเนิดของตน	

(Sally	Hines,	2010)

	 ในช่วงทศวรรษ	 1970	 ค�าว่า	 “อาการข้ามเพศ”	 (Transsexuality)		 

ถกูเปลีย่นใหม่เป็นอาการผดิปกตขิองเพศภาวะ	หรอื	Gender	Dysphoria	(มคีวาม

หมายเดียวกับ	Gender	Identity	Disorder)	หมายถึง	อาการที่บุคคลมีความทุกข์

กับการมีเพศสรีระที่ตรงข้ามกับความรู้สึก	 เช่น	 ชายที่มีใจเป็นหญิงจะรู้สึกว่า

ตนเองเกิดมาในร่างกายที่ผิด	ค�าอธิบายนี้ท�าให้	“ชายใจหญิง”	เชื่อว่าตนเองเกิด

มาเป็นผูห้ญงิตัง้แต่แรกคลอดแต่มเีพศสรรีะทีไ่ม่ตรงกบัจติใจทีเ่ป็นหญงิ	การรกัษา

ผู้มีอาการนี้จึงเป็นการเปลี่ยนเพศสรีระให้ตรงกับจิตใจ	หรือท�าให้เพศภาวะที่อยู่

ในจติใจของบคุคลสอดคล้องกบัเพศสรรีะทีถ่กูสร้างใหม่เม่ือร่างกายและจติใจตรง

กนักจ็ะท�าให้ผูน้ัน้หายจากอาการเพศภาวะผดิปกต	ิ(Susan	Stryker,	2008)	ทฤษฎี

ดังกล่าวนี้ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายและผู้ที่มีจิตใจตรงข้ามกับเพศก�าเนิดก็เช่ือ

ในทฤษฎีนี้	 แต่สิ่งที่ความรู้ทางการแพทย์สร้างเอาไว้ก็คือ	 การท�าให้เพศภาวะ	

(ความเป็นหญงิและชาย)	เป็นเรือ่งของอวยัวะเพศ	หรอืใช้เพศสรรีะเป็นตวัตดัสนิ

ความจริงแท้เกี่ยวกับความเป็นหญิงและชายซ่ึงถือเป็นมายาคติภายใต้ความรู้

แบบวิทยาศาสตร์	(Harold	Garfinkel,	1967)

	 เราจะเห็นว่าความรู้วิชาเพศศาสตร์ในปลายคริสต์ศตวรรษที่	 19	 

ถึง	20	น�าบรรทัดฐานของเพศสรีระ	(เพศชาย/เพศหญิง)	มาเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะ

รกัษาอาการข้ามเพศของมนษุย์	โดยผูท้ีม่จีติใจตรงข้ามกบัเพศก�าเนดิจะถกูเปลีย่น

เพศให้เป็นหญิงหรือชายเท่านั้น	 ในแง่นี้	 ลักษณะเพศคลุมเครือหรือความรู้สึก 

ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศก�าเนิดจะกลายเป็น	 “อาการผิดปกติ”	 ทั้งหมดนี้เป็นผล

มาจากกระบวนการขัดเกลาแบบรักต่างเพศ	 (Heterosexualisation)	 ที่ยอมรับ

เฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้น	อย่างไรก็ตามอ�านาจของบรรทัดฐานรักต่างเพศที่

ปรากฏอยูใ่นวชิาเพศศาสตร์เป็นสิง่ทีร่ือ้ถอนได้ยากมาก	เพราะสถาบนัทางสงัคม
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ได้น�าบรรทดัฐานนีไ้ปสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ	จนกลายเป็นเรือ่ง	“ปกต”ิ	เช่น	ก�าหนด

ค�าน�าหน้านาม	 “นาย”	 และ	 “นางสาว”	 การระบุเพศในใบสมัครงานว่าเป็นเพศ

หญิงหรือเพศชาย	 การสร้างสัญลักษณ์หญิงชายผ่านเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย	

เป็นต้น	 เพศคู่ตรงข้ามน้ีกลายเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของชีวิตประจ�าวันที่เราท�า

ตามด้วยความยนิด	ี(Eve	Sedgwick,	1985,1990;	Michael	Warner,	1993,	1999;	

Kath	Weston,	1998)

เมื่อหญิงในร่างชาย ยอมจ�านนต่อ “ร่างที่เป็นหญิง” 
	 จากงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาประสบการณ์ของสาวประเภทสอง

หรือหญงิข้ามเพศเกีย่วกบัการผ่าตดัแปลงเพศจะมข้ีอค้นพบว่าเทคโนโลยทีางการ

แพทย์ช่วยให้สาวประเภทสองเปลี่ยนสรีระของตนเองเป็นหญิงได้ตามความ

ปรารถนา	 ถึงแม้นักวิจัยจะตั้งข้อสงสัยว่าความรู้ทางการแพทย์คืออ�านาจของ

บรรทดัฐานรกัต่างเพศทีม่อีทิธพิลท�าให้สาวประเภทสองตดิอยูก่บัเพศสรรีะแบบ

ผู้หญิงก็ตาม	(George	Dvorsky	and	James	Hughes,	2008)	แต่สาวประเภทสอง

หลายคนก็ยังคงมีความสุขกับการมีเรือนร่างเป็นหญิงเพราะคิดว่าตนเองมีจิตใจ

เป็นหญิง	 ในการศึกษาของ	 LeeRay	 Costa	 และ	 Andrew	Matzner	 (2007)	 

ตั้งข้อสังเกตว่าสาวประเภทสองในสังคมไทยคิดว่าตนเองเกิดมาเป็นหญิงเพราะ

มีความเสน่หาทางเพศกับผู้ชาย	 (รักต่างเพศ)	หรือรู้จักในนาม	“ผู้ชายแท้”	หรือ	

“ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์”	 ความเสน่หาดังกล่าวนี้ไม่ต่างจากที่	 “ผู้หญิงแท้”	 มีต่อ

ผูช้าย	สาวประเภทสองจงึหาหนทางต่างๆ	ทีจ่ะท�าให้ตนเองกลายเป็นผูห้ญงิเตม็

ตัวทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะท�าให้	“ผู้ชายแท้”	ไม่รังเกียจตนเอง

	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ค่อยมีการศึกษาประสบการณ์ของผู้ชายที่มี 

ความรักหรือมีความสัมพันธ์ทางกามารมณ์กับสาวประเภทสองเท่าใดนัก	ท�าให้

เราไม่เข้าใจบริบทที่ผู้ชายเลือกหรือไม่เลือกสาวประเภทสองเป็นคู่ครองหรือ 

คนรัก	 เรามักจะได้ยินแต่สาวประเภทสองเล่าประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อย

สมหวังกับผู้ชาย	 เช่น	 ผู้ชายคิดว่าสาวประเภทสองไม่ใช่ผู้หญิงแท้และตั้งครรภ์ 

ไม่ได้	 ครอบครัวของผู้ชายกีดกัน	ผู้ชายแต่งการแต่งงานและมีลูก	ผู้ชายบางคน

รู้สึกอายถ้าเปิดเผยว่าตนเองมีแฟนเป็นสาวประเภทสอง	เป็นต้น	ความสัมพันธ์
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ที่สาวประเภทสองมีกับผู้ชายเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญเพราะสิ่งนี้น�าไปสู่การ

ตอกย�้าในเพศภาวะและอัตลักษณ์แบบผู้หญิงที่สาวประเภทสองน�ามาใช้กับ

ตนเอง	เราอาจเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็น	“ภาพจ�าลอง”	ของคู่รักหญิงชาย	

(รักต่างเพศ)	 แต่คู่ระหว่างสาวประเภทสองกับผู้ชายจะมีเงื่อนไขที่ต่างออกไป	

เพราะสรีระของสาวประเภทสองเป็น	 “สรีระที่ถูกสร้าง”	 เป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 

ที่พยายามจะเลียนแบบเพศหญิง	 ผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับสาวประเภทสอง 

จะรู้ดีว่าร่างของสาวประเภทสองไม่ใช่ร่างกายตามธรรมชาติ	และมักจัดล�าดับให้

อยู่ในชั้นที่ต�่ากว่าร่างกายของเพศหญิงเสมอ

	 สิ่งที่ชดเชยส�าหรับสาวประเภทสองก็คือ	 การท�าให้ตนเองดูดีและ	

“สวย”	ดงัทีเ่รามกัจะได้ยนิว่า	“สวยกว่าผูห้ญงิ”	เช่น	สาวประเภทสองทีเ่ข้าประกวด

ในเวทีมิสทิฟฟานี่	 หรือเวทีประกวดสาวประเภทสองทั้งหลาย	 “ความสวย”	 

กลายเป็นอดุมคตทิีส่าวประเภทสองน�ามาใช้เพือ่ท�าให้ร่างกายของตนเองมคีณุค่า

มากขึ้น	ถึงแม้ว่าเพศสรีระของสาวประเภทสองจะมิใช่	“ของแท้”	แต่	“ความสวย”	

ของสาวประเภทสองจะช่วยให้พวกเธออยู่เหนือกว่า	 “ผู้หญิงแท้”	 ปัจจุบันนี	้ 

เราจะเห็นว่าสาวประเภทสองวัยรุ่นจ�านวนมากเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่าง

หน้าตาของตนเองให้สวยกว่าผู้หญิง	 สาวประเภทสองหลายคนที่ผ่านการท�า

ศลัยกรรมจนมรีปูร่างหน้าสวยจะรูส้กึมัน่ใจในอตัลกัษณ์ของตนเอง	และกล้าทีจ่ะ

แสดงตัวตนต่อสังคม	อาจกล่าวได้ว่าความเป็นหญิงของสาวประเภทสองจะต้อง

มาพร้อมกับ	“ความสวย”	

	 แต่เส้นทางการไปสู่	 “ความสวย”	 ต้องใช้ทุนทรัพย์มากและใช้ระยะ

เวลานาน	 สาวประเภทสองที่ตระหนักว่าตนเองต้องสวยจะต้องเริ่มดูแลสุขภาพ

ร่างกายของตนตัง้แต่เยาว์วยั	เช่น	การกนิหรอืฉดียาคมุและยาเสรมิฮอร์โมนเพศ

หญิง	(เทคฮอร์โมน)	และยาต้านฮอร์โมนเพศชายเพื่อที่จะท�าให้ผิวพรรณผุดผ่อง

สดใส	เนยีน	ไม่หยาบกร้าน	และลดความเป็นชายให้น้อยลง	การศกึษาด้านสขุภาพ

ของสาวประเภทสองน้ีพบว่ายาต่างๆ	 เหล่านี้เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับสาวประเภท

สองเพราะท�าให้ร่างกายของพวกเธอกลายเป็นหญิง	 แต่สาวประเภทสองมักจะ

ใช้ยาเกินขนาดซึ่งมีผลต่อสุขภาพ	เช่น	คลื่นไส้อาเจียน	เวียนศีรษะ	บวมน�้า	และ

คัดตึงเต้านม	สาวประเภทสองหลายคนจะใช้ยาตามค�าแนะน�าของเพือ่นและมัก

จะไปซื้อเองโดยไม่ได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์แต่อย่างใด	ความเชื่อที่ส�าคัญก็คือ
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ยิ่งกินฮฮร์โมนเพศหญิงมากเท่าใดจะช่วยให้ตนเองมีร่างกายที่เหมือนหญิงมาก

เท่านั้น	(ธนวัตต์	จัตตุวัฒนา	และ	สืบสกุล	ปลอดโปร่ง,	2549)

	 นอกจากการกินยาฮอร์โมนแล้ว	สาวประเภทสองต้องท�าศัลยกรรม

บนร่างกายของตนหลายอย่าง	 เช่น	 เสริมเต้านม	 เหลาลูกกระเดือก	 แก้ไขเสียง

แหบแบบชาย	 เปลี่ยนเสียงให้คล้ายหญิง	 ท�าหน้าเรียว	 ผ่าตัดเสริมสะโพกหรือ

เสริมก้น	และบันไดขั้นสุดท้ายของความสวยคือการแปลงเพศ	สาวประเภทสอง

หลายคนจะเก็บเงินไว้เพ่ือสิ่งน้ี	 ราคาส�าหรับการผ่าตัดแปลงเพศเริ่มตั้งแต่ระดับ

หลายหม่ืนบาทไปจนถงึหลกัแสน	ขึน้อยูก่บัเทคนคิและรายละเอยีดของการผ่าตดั	

และหลังจากผ่าตัดแล้ว	 สาวประเภทสองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษาอวัยวะ

เพศที่ถูกสร้างใหม่อยู่เสมอ	เรียกได้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายไปตลอดชีวิต

 

“ร่างที่ลวงตา” กับอ�านาจที่กระท�าต่อเรือนร่าง
	 การจะตัดสินว่าหญิงในร่างชาย	กะเทย	สาวประเภทสอง	หรือหญิง

ข้ามเพศ	รูเ้ท่าทนัมายาคตเิรือ่งความเป็นหญงิและความสวยหรอืไม่นัน้	เป็นเรือ่ง

ทีซ่บัซ้อนและละเอยีดอ่อน	เพราะแต่ละคนเลอืกทีจ่ะนยิามความสขุของการเป็น

หญิงและความสวยไม่เหมือนกัน	 อย่างไรก็ตาม	 มีความจ�าเป็นที่เราต้องเข้าใจ

เงื่อนไขที่ท�าให้	“ความเป็นหญิง”	และ	“ความสวย”	กลายเป็นอ�านาจบางอย่างที่

กระท�าต่อเรอืนร่างของกะเทย	 สาวประเภทสอง	 และหญงิข้ามเพศ	 อ�านาจเหล่านี้ 

ไม่ได้เกิดจากการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด	 หากแต่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่ความรู้

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมบริโภคสมัยใหม่สร้างไว้	 ผ่านสถาบันการศึกษา	

สุขภาพจิต	อุตสาหกรรมความงาม	และวงการแพทย์	ระเบียบเหล่านี้วางอยู่บน

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	 “สิ่งที่ดี”	 กับ	 “สิ่งไม่ดี”	 “ความสมบูรณ์”	 กับ	 

“ความบกพร่อง”	 “ความจริงแท้”	 กับ	 “ความไม่จริง”	 “ความสวย”	 กับ	 “ความ 

น่าเกลยีด”	ความสมัพนัธ์แบบคูต่รงข้ามนีจ้ะถกูถ่ายทอดมายงัเรอืนร่างของกะเทย	

สาวประเภทสอง	 และหญิงข้ามเพศ	 ซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม	 อารมณ์ 

ความรู้สึกและส�านึกของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ

	 อ�านาจของการสร้างคู่ตรงข้าม	 จะไม่ยอมให้มีพื้นที่	 “กึ่งกลาง”	 

(In	 Between)	 หรือ	 ไม่มีสีเทา	 จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างขาวกับด�า	 
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ดงันัน้สาวประเภทสองและหญงิข้ามเพศทีเ่ดนิเข้าสูก่ารแบ่งแยกขัว้ตรงข้ามจะถกู

ชักจูงให้ไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง	 ประสบการณ์ของสาวประเภทสองและหญิงข้าม

เพศจงึต้องเดนิผ่านเส้นแบ่งนี	้เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นสรรีะชายไปเป็นสรรีะหญงิ	จะไม่มี

ใครที่หยุดอยู่ตรงกลางและปล่อยให้ตัวเองมีความคลุมเครือ	 (เป็นครึ่งหญิงครึ่ง

ชาย)	 การเดินข้ามเส้นแบ่งน้ีจึงเป็นการท�างานของอ�านาจที่สาวประเภทสองน�า	

“ร่างกาย”	ของตนเองเป็นเดิมพัน

	 ในการศึกษาของ	Jay	Prosser	(1998)	วิเคราะห์ว่าการผ่าตัดแปลง

เพศไม่ได้ท�าให้เกิดการมีเพศใหม่	 แต่จะเป็นการท�าให้ชายและหญิงกลายเป็น	

“สตัว์ประหลาด”	ทีไ่ร้เพศโดยผ่านการตดัอวยัวะเพศทีธ่รรมชาตสิร้างมาให้ไม่ต้อง

แปลกใจเลยทีก่ารผ่าตดัแปลงเพศคอื	“ตวัการ”	ทีท่�าให้สงัคมมองว่าการแปลงเพศ

เป็นเรื่อง	 “ผิดธรรมชาติ”	 ตรรกะของการตัดอวัยวะ	 คือ	 เม่ือร่างกายถูกผ่าตัด 

แล้ว	 มันจะไม่ถูกท�าให้บาดเจ็บหรือเสียรูปทรง	 แต่การผ่าตัดแปลงเพศคือ	 “ตัว

ประหลาด”	 ในตัวมันเอง	 กล่าวคือ	 การผ่าตัดแปลงเพศแตกต่างจากการผ่าตัด

เพื่อการเยียวยารักษา	 ในแง่ที่ว่า	 “การแปลงเพศ”	 ไม่ใช่การแก้ปัญหาความผิด

ปกติของร่างกายเหมือนกับการผ่าตัดแบบอื่นๆ	 การผ่าตัดแปลงเพศจะเข้าไป

เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศโดยตรง	 ซ่ึงท�าให้การผ่าตัดแปลงเพศเป็นการท�าให้

ร่างกายที่สมบูรณ์ต้องเสียโฉมไป	

	 ความเก่ียวโยงระหว่างการผ่าตัดแปลงเพศกับเรื่องความสวยงาม	 

ก็คือการแปลงเพศจะถูกมองว่าเป็น	“เรื่องเล็กๆ	”	และเป็นแค่	“การตัดอวัยวะ”	 

ได้ผนวกรวมเข้ากับความคิดเร่ืองศัลยกรรมความงามอย่างแนบเนียน	 จากการ

ศึกษาของ	Kathy	Davis	(1995)	พบว่าการศัลยกรรมความงามถูกประเมินว่าเป็น

เรือ่งทีไ่ม่มีความส�าคญัมากในทางการแพทย์	ในขณะทีก่ารท�าศลัยกรรมเพือ่แก้ไข

ความบกพร่องทางร่างกาย	 ซึ่งเริ่มต้นมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ใน

สงครามในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 20	 ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับการแก้ไขร่างกายที่ไม่สมประกอบหรือพิการ	ส่วนศัลยกรรมความงามถูก

มองว่าเป็นมาตรการส�าหรับการปรับปรุงความสวยงามให้กับร่างกายที่แข็งแรง

อยู่แล้ว	 การประเมินศัลยกรรมความงามให้ต�่ากว่าการท�าศัลยกรรมแบบอื่นๆ	

เห็นได้จากการใช้ค�าว่า	“ความงาม”	ค�าๆ	นี้แตกต่างจากค�าว่า	“ความบกพร่อง”	

ถงึแม้ว่าวธิกีารทีใ่ช้กบัศลัยกรรมความงามและศลัยกรรมเพือ่แก้ไขความบกพร่อง
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จะเหมือนกัน	 แต่ค�าว่า	 “ความงาม”	 ก็สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ส�าคัญทางการแพทย์	

ราวกบัว่าศลัยกรรมความงามเข้าไปเกีย่วข้องเฉพาะ	“พืน้ผวิ”	ของสิง่ทีเ่ป็นตวัตน	

ศัลยกรรมความงามจึงถูกมองในฐานะเป็น	“สิ่งที่อยู่พื้นผิว”	

	 เมือ่ศลัยกรรมความงามเข้าไปยุง่เกีย่วกบัอวยัวะทีเ่ป็นพืน้ผวิ	ดงันัน้	

มิติของการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องท่ีปรากฏอยู่ในการผ่าตัดแปลงเพศ	 

(การจดัระเบยีบเต้านมและอวยัวะเพศใหม่	และท�าให้ผวิหนงัของอวยัวะเหล่านัน้

เปลีย่นรปูร่างไป)	กค็อืการท�าให้เกดิการเปลีย่นสภาพไปจากเดมิ	ในกรณขีองการ

ท�าศัลยกรรมความงาม	 Davis	 วิเคราะห์ว่าเหตุผลของการผ่าตัดเพื่อปรับแก้

โครงสร้างร่างกายเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกมากกว่า	 การรับรู้ถึงการม ี

อัตลักษณ์ที่คาดหวังถึงการปรับแต่ง	 “พื้นผิว”	 ของร่างกายเป็นการรับรู้ตัวตน 

ผ่านผวิหนงั	 ผวิหนงัในทีน่ีเ้ป็นผวิหนงัทีอ่ยูล่กึลงไปในร่างกาย	การผ่าตดัแปลงเพศ

คือจินตนาการของการท�าให้ร่างกายกลายเป็นตัวตนของคนๆ	นั้น	 แต่ตัวตนนี ้

จะด�ารงอยูบ่นพืน้ผวิหนงั	 ถ้าการเปลีย่นภาพลกัษณ์ของร่างกายเป็นเรือ่งทีป่รากฏ

ขึ้นบริเวณผิวหนัง	 ดังนั้นการผ่าตัดแปลงเพศก็จะเปรียบเสมือนการปลดปล่อย

บางสิ่งออกจากผิวหนังนี้	

	 การท�าศลัยกรรมท�าให้ร่างกายเปลอืยเปล่าเหมอืนกบัทีม่นัเคยเป็น	

เรือ่งเล่าของคนแปลงเพศได้จารกึเหตกุารณ์เกีย่วกบัการผ่าตดัแปลงเพศว่าเปรยีบ

เสมือนการ	“กลับบ้าน”	เป็นการเดินทางผ่านร่างกายเพื่อที่จะมีตัวตน	ในกรณีที่

คนแปลงเพศไม่สามารถสร้างตัวตนบนร่างกายได้	 การผ่าตัดจะเข้ามาช่วยสร้าง

สิ่งที่	“ไม่ใช่ตัวตน”	ให้กลายเป็นตัวตนที่คนๆ	นั้นต้องการ	เสมือนกับการบูรณะ

ฟื้นฟูร่างกายที่	 “เหมาะสม”	 หลังจากที่คนข้ามเพศอยู่ในร่างที่ผิดที่ผิดทาง	 การ

เปลีย่นแปลงทางร่างกายท�าให้เรือ่งเล่าของคนแปลงเพศดสูมเหตสุมผลขึน้มาได้	

หากมองต่างออกไป	 จะพบว่าเร่ืองราวของคนแปลงเพศคือส่ิงท้าทายความเช่ือ

เดิมๆ	เกี่ยวกับการตัดอวัยวะซึ่งคนแปลงเพศมองว่านั่นคือการปรับแต่งร่างกาย	

การพูดถึงภาพลักษณ์ของร่างกายที่ครบถ้วนและการสร้างร่างกายใหม่คือ 

ค�าอธิบายเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศและผลของการผ่าตัด	เช่น	“ฉันมีความสุข	

ในที่สุดฉันก็ท�าส�าเร็จ”	 “ฉันเป็นในสิ่งที่เป็น”	 “ชีวิตใหม่ในร่างกายของผู้หญิงที่

สมบูรณ์”	
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	 การอุดช่องว่างนี้คือการเอาส่วนเกินออกไป	 การผ่าตัดแปลงเพศ

ท�าให้ภาพลักษณ์ของร่างกายของคนแปลงเพศดูสมจริงมากขึ้น	 สิ่งที่ท�าให้คน

แปลงเพศสามารถยอมจ�านนต่อคมมีดได้ก็คือแรงขับที่อยากจะมีร่างกายใหม่	

ร่างกายที่เขาอยากจะเป็นตามความคิด	 สิ่งที่ท�าให้การผ่าตัดแปรเปลี่ยนเป็น 

เรื่องราวของการเยียวยารักษาก็คือการสร้างความทรงจ�าทางร่างกายของคน

แปลงเพศ	การผ่าตัดท�าให้เกิดส�านึกของการจดจ�าขึ้นมาใหม่	ซึ่งการจดจ�านี้เป็น

แรงขบัทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไปในการท�าศลัยกรรมเพือ่แก้ไขความบกพร่องของร่างกาย

ในคนไข้ที่ไม่ใช่คนแปลงเพศ	 และบางทีแรงขับนี้จะมีอยู่ในความคิดเกี่ยวกับการ

ท�าศัลยกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอวัยวะต่างๆ	ทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นการเสริม

จมูก	ไปจนถึงการผ่าตัดแก้ไขรูปร่างของเต้านม	ตัวตนของผู้ที่ถูกผ่าตัดจะปรากฏ

อยู่ในการผ่าตัดราวกับว่ามันคือร่างกายในอุดมคติที่มีอยู่ในอดีต	

	 ความทรงจ�าเป็นสิง่ส�าคญัต่อการทีเ่ราจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัร่างกายของ

เราเอง	การศึกษาของ	Oliver	Sacks	(1991)	เรื่อง	“อวัยวะที่ลวงตา”	ได้ชี้ว่าความ

ทรงจ�าเกี่ยวกับร่างกายเป็นสิ่งส�าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับร่างกาย	

อวัยวะที่ลวงตา	 เช่น	คนแปลงเพศ	และปรากฏการณ์ที่ภาพลักษณ์ของร่างกาย

ไม่สอดคล้องกับสรีระที่มีอยู่จริง	อาจเปรียบเสมือนเป็นความทรงจ�าของอวัยวะ

ที่ถูกท�าลายไปแล้ว	 เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับการมีอยู่ของปัจจุบันซึ่งยังคงตกค้าง

อยู่ในสิ่งที่ไม่มีอยู่อีกแล้ว	การศึกษาเรื่องการสร้างภาพลวงตา	(Phantomization)	

ช่วยเปิดเผยให้เห็น	 “ร่างกาย”	 ที่ด�ารงอยู่ในการต่อสู้ด้ินรนเพื่อที่จะไม่ลืมภาพ-

ลักษณ์ของร่างกายที่เคยเป็นมาด้ังเดิม	 การสร้างภาพลวงตาอาจจะเหมือนกับ

ภาพทีก่ลบัด้านของความจ�าเสือ่มทีอ่ยูใ่นกระจกเงา	ความจ�าเส่ือมคือภาพตวัแทน

ของการหลงลืมภาพลักษณ์ของร่างกายที่ท�าให้เจ้าของร่างรู้สึกว่าตนเองพิกล

พิการ	 (ผู้ท่ีไม่สมหวังจากการได้มีร่างกายตามความนึกคิด)	 ปรากฏการณ์ของ

อวัยวะที่ลวงตาท�าให้เห็นถึงความทรงจ�าเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของร่างกายซึ่ง

สูญหายไปแล้ว	

	 ในกรณีของคนแปลงเพศ	 ร่างกายของเขาจะถูกสร้างใหม่ด้วยการ

ผ่าตดัแปลงเพศ	ร่างกายใหม่นีไ้ม่เคยมมีาก่อนและจะถกูจดจ�าใหม่ในเรือ่งเล่า	แต่

ร่างกายใหม่จะถูกท�าให้มีอยู่	 เพราะการผ่าตัดแปลงเพศได้ท�าให้สิ่งที่ไม่เคยมีอยู่

กลายเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ	ร่างกายของคนแปลงเพศถกูสร้างขึน้จากความปรารถนา
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ทีต้่องการมอีดตีทีส่มบรูณ์	 สิง่นีไ้ม่ใช่ความทรงจ�าแต่เป็นการโหยหาอดตี	 กล่าวคอื 

เป็นความต้องการแสวงหาสิ่งที่เคยเป็น	 แต่ไม่ต้องการที่จะกลับไปอยู่กับสิ่งนั้น	

การโหยหาเป็นความต้องการที่จะสร้างจินตนาการถึงส่ิงที่เคยเป็น	 ความทรง

จ�าเป็นส่วนเล็กๆ	 ที่มีอยู่ในจินตนาการและการโหยหาอดีตซ่ึงพยายามประติด

ประต่อเรื่องราวในอดีตที่กระจัดกระจายให้เข้ามารวมกันภายใต้จินตนาการ

เดียวกัน	Elizabeth	Grosz	 (1994)	ได้ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์เกี่ยวกับอวัยวะที่

ลวงตาท�าให้เห็นถึงการโหยหาความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างกาย	 โดยกล่าวว่า	

“ภาพลวงตา	 คือการแสดงออกของการร�าลึกถึงอดีตเพื่อที่จะได้มาซึ่งความ

สมบูรณ์ครบถ้วนของร่างกาย	 มันคือการแสวงหาความลงตัวแบบเบ็ดเสร็จ	

ภาพลวงตาคอืความทรงจ�าของอวยัวะทีห่ายไปแล้ว	มนัเป็นตวัแทนของสิง่ทีไ่ม่มี

อยู่แล้ว”	

	 แนวคิดสองแบบที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างการผ่าตัดแปลงเพศในฐานะ

เป็นการโหยหาอดีตเก่ียวกับเค้าโครงที่เป็นอวัยวะเพศที่เคยมีมาก่อน	 กับความ

คดิเรือ่งการสร้าง	“ภาพลวงตา”	ในฐานะเป็นการแสดงออกถงึการโหยหาร่างกาย

ที่เป็นอุดมคติที่ไม่มีอยู่แล้ว	 อาจช่วยท�าให้เราเข้าใจว่าร่างกายของคนแปลงเพศ

เป็นเหมือนกับร่างกายที่เคยมีมาก่อนแต่เป็นสิ่งที่ลวงตาได้หรือไม่	 ?	 ถึงแม้ว่า

อวัยวะที่ลวงตาจะช่วยกลบเกลื่อนร่างกายที่ไม่น่าปรารถนาของคนแปลงเพศ	 

แต่	Sacks	(1991)	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึมติทิีม่พีลงัของภาพลวงตา	ทีช่่วยให้คนมีร่างกาย

ไม่สมประกอบมคีวามสขุ	ภาพลวงตาจงึมเีรือ่งเชงิบวกปนอยู	่การใช้อวยัวะเทยีม

ช่วยให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีตัวตนใหม่	 ดังนั้น	 คนพิการต้องการภาพลวงตา

ที่มาทดแทนอวัยวะตามธรรมชาติที่ขาดหายไป	

	 ค�าถามคือ	คนแปลงเพศจะสามารถรับรู้ถึงอวัยวะที่ถูกสร้างใหม่ได้

อย่างไร	 นอกเสียจากอวัยวะน้ีจะเป็นภาพลวงตา	 ?	 ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องของ

จินตนาการ	 ส�าหรับคนแปลงเพศที่จะต้องเรียนรู้ที่จะคุ้นเคยกับอวัยวะเพศใหม่ 

ที่ถูกสร้างขึ้น	ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างภาพลวงตาของอวัยวะเพศ	อวัยวะ

ใหม่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการสึกกร่อน	 แต่มีไว้เพื่อการมีตัวตนเชิงจินตนาการในทุกๆ	

พื้นที่ของการไม่มีตัวตน	 ถ้าอวัยวะเพศตามก�าเนิดเป็นเครื่องแสดงถึงความจ�า

เสื่อมหรือเป็นสิ่งแปลกประหลาดส�าหรับคนแปลงเพศ	 (เป็นร่างที่ผิดที่ผิดทาง)	 

คนแปลงเพศก็จะมองว่าร่างกายตามธรรมชาติของตนคืออวัยวะที่พวกเขา 
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ไม่อยากจดจ�า	 เพราะอวัยวะเพศที่แท้จริงของคนแปลงเพศคือสิ่งที่จะถูกลืม	

ร่างกายทีพ่วกเขาคดิว่าไม่ใช่ตวัตนของพวกเขาเป็นร่างกายทีจ่ะถกูผ่าตดัเพือ่แก้ไข

อวยัวะเพศเสยีใหม่	สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เราเข้าใจว่าการทีไ่ม่ต้องการจะจดจ�าตวัตน

ในอดีตเป็นส่วนหนึง่ของอวัยวะเพศที่ลวงตา	ซึง่คนแปลงเพศคดิว่า	“อวยัวะเพศ

ใหม่”	คือตัวตนที่แท้จริง	เป็นอวัยวะที่สร้างใหม่ที่ช่วยท�าให้พวกเขารู้สึกถึงความ

ครบถ้วนสมบูรณ์	

	 การสร้างภาพลวงตาเกี่ยวกับอวัยวะเพศจะเกิดขึ้นพร้อมๆ	กับการ

ไม่รูว่้าอะไรคอืความจรงิ	(การสญูเสยีความจ�า)	สภาพทัง้สองแบบนีท้�าให้เกดิภาพ-

ลกัษณ์ของร่างกายทีไ่ม่สอดคล้องกบัร่างกายตามธรรมชาต	ิกล่าวคอืภาพลกัษณ์

นี้ได้ผลักสิ่งที่เป็นร่างกายในอดีตให้หายไป	 และท�าให้คนแปลงเพศก้าวผ่านข้อ

จ�ากดัของร่างกายตามธรรมชาต	ิสภาวะทัง้สองแบบนีน้�าไปสูก่ารสร้างภาพลกัษณ์

ของร่างกายที่ถูกคิดว่าเป็น	 “ความจริง”	ซึ่งท�าให้คนแปลงเพศแสวงหาหนทางที่

จะสร้างร่างกายของตัวเองใหม่	 การผ่าตัดแปลงเพศอาจเป็นการเยียวยารักษา

และการเปลี่ยนตัวตนของคนแปลงเพศ	 ซึ่งเหมือนกับเป็นยาแก้พิษส�าหรับการ 

บิดเบี้ยวของภาพลักษณ์แห่งตัวตน	 ในเวลาเดียวกันมันก็มีผลต่อการตัดอวัยวะ 

ที่ไม่ต้องการออกไปและการตระหนักรู ้ว ่ามีอวัยวะลวงตาเกิดขึ้นมาแทน 

เรียบร้อยแล้ว	

	 การผ่าตัดท�าให้ผิวหนังและเน้ือเยื่อแตกกระจัดกระจายไปเป็น	

“ร่างกายใหม่”	ซึง่เป็นภาพลกัษณ์แห่งตวัตนของคนแปลงเพศโดยอาศยัการสร้าง

อวยัวะเทยีมให้ปรากฏอยูใ่นรปูร่างแห่งร่างกายทีเ่หมือนผแีต่มีความรูสึ้ก	การตดั

การต่ออวัยวะท�าให้คนแปลงเพศเป็นวัตถุที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับการมีร่างกายแห่ง

จนิตนาการหรอืเป็นภาพลวงตา	อวยัวะเทยีมได้กลายเป็น	“ตราประทบั”	ส�าหรบั

คนแปลงเพศหลังจากที่เขาผ่านการผ่าตัดไปแล้ว	ส�าหรับคนแปลงเพศที่ผ่านการ

ผ่าตดั	“อวยัวะเพศลวงตา”	ของเขาไม่ได้ท�าให้เขาเปลีย่นสภาพของตวัเองไปเป็น

ร่างกายทีส่มบรูณ์	แต่อวยัวะเพศไม่ได้มอียูใ่นจนิตนาการ	แต่มนัมอียูใ่นเนือ้หนงั

มังสา	 มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างและพิสูจน์ได้บนร่างกาย	 ในความหมายของการ

ผ่าตัดแปลงเพศ	 มันคือการตระหนักว่าร่างกายของเราเป็นแค่สสารที่มีความ

ส�าคัญต่อการสร้างอวัยวะเพศ	 ซึ่งสสารแห่งร่างกายนี้ง่ายต่อการเปล่ียนสภาพ

และการต่อเติมเสริมแต่ง
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	 การร่วมมอืกนัระหว่างการผ่าตดัในฐานะเป็นการกระท�าต่อร่างกาย

และภาพลักษณ์ของร่างกายในฐานะเป็นการสร้างภาพลวงตาของอวัยวะเพศ	 

เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อท�าให้คนแปลงเพศรู้สึกถึง	 “การแปลงเพศ”	ค�าว่า	 “จิ๋มของฉัน”	

คอืตราประทบัและความคดิทีต่อบสนองต่อการผ่าตดัแปลงเพศ	ในขณะทีอ่วยัวะ

ในร่างกายถูกตัดต่อใหม่	 มันก็จะถูกเชื่อว่าคือ	 “ตัวตน”	 และ	 “อวัยวะเพศ”	 คน

แปลงเพศหลายคนคดิว่า	“จิม๋”	ทีถ่กูสร้างขึน้มาจากองคชาตของเขาได้เปิดเผยให้

เห็นความส�าคัญของร่างกายและอารมณ์ที่ขับเคลื่อนอยู่ในการแปลงเพศ	

	 สภาวะของการข้ามเส้นแบ่ง	(Crossing	the	Line)	คือกลวิธีที่ส�าคัญ

ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เพราะวิทยาศาสตร์สนใจโลกทางวัตถุที่มองเห็นได้

ด้วยตา	สัมผัสได้ด้วยมือ	อะไรที่จับต้องไม่ได้หรือมีความคลุมเครือจะถูกมองว่า	

“ไร้เหตผุล”	หรอื	“ผดิปกต”ิ	การผ่าตดัแปลงเพศจงึเป็นปฏบิตักิารของวทิยาศาสตร์

ที่ท�าให้อ�านาจของการแยกขั้วด�าเนินต่อไปไม่รู้จบ	 ผลลัพธ์ของการเดินข้ามเส้น

แบ่งก็คือการอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหน่ึง	 ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นด้านที่ดีกว่า

หรอืสมบรูณ์กว่า	เพราะตรรกะของคูต่รงข้ามเป็นการแบ่งแยกสองสิง่ทีไ่ม่เท่ากนั

ระหว่าง	 “ดี”	 กับ	 “ไม่ดี”	 การผ่าตัดแปลงเพศจึงเป็นการข้ามจากส่ิงที่	 “ไม่ดี”	 

(หญิงในร่างชาย)	 ไปสู่สิ่งที่	 “ดี”	 คือมีเพศสรีระเป็นหญิง	 ในแง่นี้คู่ตรงข้ามของ 

สาวประเภทสองและหญิงข้ามเพศจึงเป็นคู่ระหว่าง	 “หญิงในร่างชาย”	 กับ	 

“หญิงในร่างหญิง”	

	 การผ่าตดัแปลงเพศ	จงึมใิช่แค่การเปลีย่นให้กะเทย/สาวประเภทสอง

เป็นผู้หญิง	 แต่ยังเป็นการจารึก	 “คู่ตรงข้าม”	 ลงไปในร่างกายและผิวหนังของ

กะเทยและสาวประเภทสอง	กล่าวคือ	“ร่าง”	ที่ถูกสร้างใหม่ของสาวประเภทสอง

คือพยานหลักฐานที่บ่งบอกว่าร่างใหม่วางทับอยู่บนร่างเก่า	 ที่มีนัยว่า	 “สิ่งที่ดี”  

วางทับอยู่บน	 “สิ่งที่ไม่ดี”	 ร่างของสาวประเภทสองจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่

วทิยาศาสตร์จะสามารถมอี�านาจกดทบัร่างกายของมนษุย์	โดยทีส่าวประเภทสอง

จะไม่รู ้ว่าตัวเองก�าลังถูกกระท�าจากอ�านาจอย่างไร	 เพราะอ�านาจได้อาศัย 

กลอบุายด้วยการชีแ้จงว่าร่างกายทีถ่กูสร้างใหม่คอื	“ความสขุ”	ทีส่าวประเภทสอง

จะได้รับ	อ�านาจกดทับได้แปลงร่างตัวเองไปเป็น	“ความสุข”	ที่สาวประเภทสอง

น�าไปอธิบายตัวเอง	 เราจะเห็นว่าการกระท�าของอ�านาจมีความแยบยลและ 

แนบเนียน
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การเมืองภาคประชาชนที่เหลือจะทนรับไหว: 

ประวัติศาสตรปจจุบันของพันธมิตรฯ 
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การเมืองภาคประชาชน

History of Ideas Approach
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วิธีการศึกษา
	 เป้าศึกษาของผู้วิจัยวิทยานิพนธ์	 คือ	 การเมืองภาคประชาชนแบบ	

ที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท�า	 	 ที่ผ่านมา	 วิธีที่คนทั่วไปในสังคม

พยายามจะเข้าใจการเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	 จะอิงสิ่งที่ผมเรียกว่า	

การศึกษาแบบประวัติศาสตร์ความคิด	หรือ	History	of	Ideas	Approach	มีงานที่เป็น

ตวัแทนของวธิกีารแบบนี	้คอื	การเมอืงภาคประชาชนในระบอบประชาธปิไตยไทย 

ของอาจารย์เสกสรรค์	 ประเสริฐกุล1	 ความเปรียบที่จะท�าให้เข้าใจวิธีการศึกษา 

แบบนีไ้ด้ง่ายคอื	เหมอืนกบัต้นไม้	ค�าถามส�าคญัเกีย่วกบัการเมอืงภาคประชาชน

ในวิธีคิดแบบนี้ได้แก่	การเมืองภาคประชาชนเริ่มเมื่อใด?	อุดมคติ	ความคิดเป็น

อย่างไร?	อาทิในหนังสือเล่มนี้	อาจารย์เสกสรรค์ก็สืบสาวรากเหง้าแนวคิดกลับไปที่

ช่วง	14	ตลุาคม	2516	–	6	ตลุาคม	2519	แล้วจากน้ันมนักค่็อยเตบิโตผลบิานงอกงาม	

และเจออปุสรรคมากมาย	แล้วกแ็ตกกิง่ก้านสาขากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในเวลาต่อ

มา	ถ้ามองแบบนี้	การเมืองภาคประชาชนของพันธมิตรฯ	ก็จะเป็นการเบี่ยงเบน	

(mutation)	 ไปจากพันธุกรรมแต่เดิม	 รากเหง้าเดิม	 จึงง่ายมากที่จะบอกว่า	

การเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	 ไม่ใช่การเมืองภาคประชาชนขนานแท้

และดั้งเดิมจริงๆ	นอกจากอาจารย์เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	แนวทางการมองและ

วิจารณ์การเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	ของอาจารย์นิธิ	 เอียวศรีวงศ์	ก็

จะเป็นอย่างน้ีเช่นกัน2	 กล่าวคือ	 การเมืองภาคประชาชนที่ถูกที่ควรจะต้องเป็น

แบบนี้	มีความเป็นมา	มีรากเหง้าอย่างนี้	ออกมาเป็นต้นไม้อย่างนี้	แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น

จากพันธมิตรฯ	มันไม่ใช่	ฯลฯ

1 เสกสรรค์	 ประเสริฐกุล,	 การเมืองภาคประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย 
(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์อัมรินทร์,	2548).

2	 นิธิ	เอียวศรีวงศ์,	“การเมืองภาคประชาชน,”	มติชนรายวัน, 21	ก.ค.	2551,	น.	6.
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	 จะเหน็ได้ว่า	มนัง่ายทีจ่ะบอกปัดการเมอืงภาคประชาชนแบบพันธมติรฯ 

และบอกว่าไม่ใช่ของแท้	 แต่โจทย์ของผู้วิจัยวิทยานิพนธ์นี้จะกลับตาลปัตรกัน	

โดยยืมใช้วิธีศึกษาแบบวงศาวิทยา	หรือ	genealogy	approach	ของมิเชล	ฟูโกต์มา 

เริ่มต้นจากมองว่าการเมืองภาคประชาชนของพันธมิตรฯ	 แบบที่เป็นอยู่นี้เป็น

ผลบั้นปลายที่เกิดขึ้น	แต่แทนที่จะถามว่าการเมืองภาคประชาชน	ณ	จุดแรกเริ่ม

ต้นหรือแบบบริสุทธิ์นั้น	 มีเมล็ดพันธุ์หรือรากเหง้าอยู่ตรงไหน	 เขากลับเริ่มจาก

ผลอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันอันเป็นบั้นปลาย	แล้วพยายามที่จะดูว่ามัน

คลีค่ลายกลายมาเป็นแบบนีไ้ด้อย่างไร	ดงันัน้	กต้็องไปสบืค้นดวู่า	ต้นตอรากเหง้า	

วงศาของมันผสมพันธุ์กันอย่างไรบ้าง	มันเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขอย่างไรบ้าง	มันไป

ปะปนกับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ	 อย่างไรบ้าง	 ดังนั้นมันจึงเหมือนกับการเปิด

กรอบการศึกษาออก	 แล้วเช้ือเชิญบรรดาปัจจัยที่อาจจะแปลกปลอมหรือคุมไม่ได้ 

หรือแนวการตีความทั้งหลายแหล่ที่ในวิธีการศึกษาแบบแรก	 (History	 of	 Ideas	

Approach)	ดเูหมอืนว่าผดิเพีย้นเบีย่งเบนไป	ให้มนัเข้ามาในวงของการศกึษา	เพือ่

ที่จะดูว่า	 มันน�ามาสู่ผลสุดท้ายบั้นปลายกลายเป็นการเมืองภาคประชาชนของ

พันธมิตรฯ	 ได้อย่างไร	 ขณะที่วิธีการศึกษา/มุมมองแบบแรกก็จะปัดออกไปเลย	

หาว่าไม่ใช่ของแท้	ไม่ใช่ของบรสิทุธิ	์กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อื	วธิกีารศกึษาแบบวงศา

วิทยาเริ่มจากผลที่มัน	 mutate	 หรือกลายพันธุ์แล้วดูว่ามันกลับกลายมาเป็น

แบบนี้ได้อย่างไร

Genealogy	Approach		

ประวัติศาสตร์	การเมืองภาคประชาชน:
ความคิดและปฏิบัติการของ	“นักกิจกรรมทางการเมือง”	ในปัจจุบัน

โดย
นายอุเชนทร์	เชียงเสน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.	2556
การเมืองภาคประชาชน
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	 สปิริตแบบน้ีแสดงออกอย่างรวมศูนย์ชัดเจนในงานของนักวิชาการ	

ชื่อ	 Gary	 Gutting	 ในหนังสือ	 The Cambridge Companion to Foucault  

Gutting ได้เขียนไว้ย่อหน้าหนึ่งในบทน�าของหนังสือคู่มือเล่มนั้นชื่อ “Introduction: 

Michel Foucault: A User’s Manual”  ซึ่งผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ได้อ้างอิงถึงบ่อยๆ	

และผมเหน็ว่ามนัยดึกมุสปิรติทีเ่ขาเข้าไปศกึษาการเมอืงภาคประชาชนของพนัธมติรฯ 

ในครั้งนี้

การเมืองภาคประชาชนของพันธมิตรฯ
= The Intolerable Present

งานประวัติศาสตร์ของฟูโกต์มากมาย

หลายชิ้นจัดอยู่ในประเภทที่เขาเรียกว่า	

“ประวัติศาสตร์ของปัจจุบัน”	 แน่ล่ะโดยนิยาม

แล้วประวัติศาสตร์ย่อมเกี่ยวกับอดีต	 แต่

เป็นแบบฉบับเลยว่างานประวัติศาสตร์ของ

ฟูโกต์มักเริ่มจากข้อสังเกตของเขาว่ามี

อะไรบางอย่างในปัจจบุนัทีม่นัเลวร้ายมาก	

แรงจงูใจทีท่�าให้เขาเริม่ท�างานประวตัศิาสตร์

ชิ้นหนึ่งๆ	 ก็คือข้อวินิจฉัยของเขาว่าสภาพ-

การณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่แน่นอนบาง

อย่างอาจเป็นสถาบันหนึ่ง	 สาขาวิชาหน่ึง	

การปฏิบัติทางสังคมหนึ่ง	 -	 มัน	 “เหลือ

จะทนรับไหว”	 เป้าหมายเอกของเขาไม่ใช่

การเข้าใจอดีต	 แต่คือการเข้าใจปัจจุบัน	 หรือพูดให้แนบเนียนขึ้นก็คือใช้ความ

เข้าใจอดีตมาเข้าใจอะไรบางอย่างที่เหลือจะทนรับไหวในปัจจุบัน

 Gary Gutting

“Introduction: Michel Foucault: A User’s Manual”

p.10
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	 Gary	 Gutting	 ได้เขียนไว้ว่างานประวัติศาสตร์ของฟูโกต์มากมาย

หลายชิ้นจัดอยู่ในประเภทที่เขาเรียกว่า  “ประวัติศาสตร์ของปัจจุบัน (history of 

the present)” แน่ละโดยนิยามแล้ว	 ประวัติศาสตร์ย่อมเกี่ยวกับอดีต	 แต่เป็น 

แบบฉบับเลยว่างานประวัติศาสตร์ของฟูโกต์มักเริ่มจากข้อสังเกตของเขาว่า	 มี

อะไรบางอย่างในปัจจบัุนทีม่นัเลวร้ายมาก	แรงจงูใจทีท่�าให้เขาเริม่งานประวตัศิาสตร์

ชิ้นหนึ่งๆ	 ก็คือข้อวินิจฉัยของเขาว่า	 สถานการณ์ทางสังคมที่แน่นอนบางอย่าง	 -	 

อาจเป็นสถาบันหนึ่ง	สาขาวิชาหนึ่ง	การปฏิบัติการทางสังคมหนึ่ง	-	มัน “เหลือ

จะทนรับไหว (intolerable)”	เป้าหมายเอกของเขาไม่ใช่การเข้าใจอดีต	แต่คือการ

เข้าใจปัจจบุนั	หรอืพดูให้แนบเนยีนขึน้กค็อื	ใช้ความเข้าใจอดตีมาเข้าใจอะไรบาง

อย่างที่เหลือจะทนรับไหวในปัจจุบัน3	 อันนี้เป็นสปิริตที่นักศึกษาผู้วิจัยใช้ในการ

ศึกษาการเมืองภาคประชาชนในวิทยานิพนธ์นี้

ข้อค้นพบหลัก
	 ข้อค้นพบหลักที่ผมประมวลสรุปออกมานี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏชัด 

หรือ	conceptualized	ขึ้นมาอย่างชัดเจนในงานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย	แต่ผมคิด

ว่าพูดให้ถึงที่สุดแล้วผู้วิจัยพบว่าวงศาวิทยาแห่งการเมืองภาคประชาชนของ 

พันธมิตรฯ	เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	2	อย่าง	คือ:	

 1) “การอ่านแบบลทัธแิก้ของคนแปลกหน้าในอนาคต” 	เหล่าบรรดา

ตัวบท	ข้อวิเคราะห์ทางการเมืองจ�านวนมาก	ถูกอ่านแบบ	revisionist	 (ลัทธิแก้)	

หรือนัยหนึ่งอ่านแบบตีความใหม่	 ให้ความหมายใหม่	 ไม่เหมือนกับความหมายเดิม

แบบทีเ่ข้าใจกนัตอนทีเ่ขยีนหรอืตพีมิพ์	มนัถกูอ่านแบบลัทธิแก้โดยคนแปลกหน้า	

คือ	คนที่มาทีหลังซึ่งไม่ใช่ผู้อ่านเบื้องต้นที่งานเหล่านี้มุ่งหมายให้อ่าน,	และอ่าน

ในอนาคต	คือในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยปฏิสัมพันธ์กับ	

 2) “โครงสร้างโอกาสทางการเมอืงและโครงสร้างโอกาสทางวฒันธรรม

ที่เปลี่ยนไป”	ซึ่งผมจะได้อธิบายขยายความต่อไปข้างหน้า

3 Gary	Gutting,	“Introduction:	Michel	Foucault:	A	User’s	Manual,”	in	The Cambridge 
Companion to FOUCAULT	(New	York:	Cambridge	University	Press,	2005),	p.	10.
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	 พดูให้ถงึทีส่ดุวทิยานพินธ์ฉบบันีร้วบยอดความคดิเป็นข้อสรปุได้ว่า

เรือ่งเล่าหรอืประวตัศิาสตร์ของการเมอืงภาคประชาชนของพนัธมิตรฯ	ในปัจจบุนั

มีที่มาประกอบด้วย	2	ส่วนนี้	ได้แก่	“การอ่านแบบลัทธิแก้ของคนแปลกหน้าใน

อนาคต”	ภายใต้เงือ่นไข	“โครงสร้างโอกาสทางการเมอืงและโครงสร้างโอกาสทาง

วัฒนธรรม”	ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง

 

ประวัติศาสตรของปจจุบัน

0 หลงัการเมอืงแบบฝ่ายซ้าย	พคท.	(2524-2535):	การเปลีย่นแปลงทางการ

เมอืงและความคดิของนกัศกึษาปัญญาชนกลุ่มต่างๆ	ยคุหลงัฝ่ายซ้าย	พคท.

0 การเมืองไทยหลังพฤษภา	35	และเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมือง

0 การสถาปนาการเมืองภาคประชาชนและการท�าให้เป็นสถาบัน

		 (Institutionalization)

0 “การเมืองภาคประชาชน”	ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

“ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน”

“ลัทธิเลือกตั้ง”

“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนจากการเลือกตั้ง”

การอ่านแบบลัทธิแก้

ของคนแปลกหน้าในอนาคต
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 เราอาจพจิารณาโครงสร้างเนือ้หาโดยรวมของวทิยานพินธ์ผ่านบทตอน
หลักๆ	ของวิทยานิพนธ์ได้ดังภาพประกอบข้างต้น	วิทยานิพนธ์ได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็นช่วงเวลา	เริ่มจาก	
 1) หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย พคท. (2524-2535): การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองและความคิดของนักศึกษาปัญญาชนกลุ่มต่างๆ ยุคหลังฝ่ายซ้าย 
พคท., มาสู่ช่วงถัดไป	ได้แก่		
 2) การเมืองไทยหลังพฤษภา’ 35 และเครือข่ายนักกิจกรรมทาง 
การเมือง ภายหลงัเกดิเหตกุารณ์ประชาชนลกุฮอืต่อต้านรฐับาลทหารของนายกฯ
พลเอกสจุนิดา	คราประยรู	เมือ่พฤษภาคม	พ.ศ.	2535	มีการเคล่ือนไหวของเครอื
ข่ายนักกิจกรรมทางการเมือง	ที่เห็นได้ชัดคือ	ม็อบสมัชชาคนจน	จังหวะที่	3	ที่
นักศึกษาผู้วิจัยให้ความส�าคัญคือ
 3) การสถาปนาการเมอืงภาคประชาชนและการท�าให้เป็นสถาบนั 
(Institutionalization)	ผูว้จิยัได้น�าเสนออย่างแหลมคมน่าสนใจว่ากระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญซึ่งเสร็จสิ้นออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง	พ.ศ.	 2540	
นัน้ในมิตแิง่มมุหนึง่เป็นการสถาปนาการเมอืงภาคประชาชนให้กลายเป็นสถาบนัขึน้ 
ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของนักกิจกรรมตัวแทนขบวนการ
ภาคประชาชนต่าง	ๆ 	และการบญัญตัเิปิดช่องทางให้องค์การเอน็จโีอและองค์การ
ภาคประชาชนมบีทบาทอย่างเป็นทางการในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญูบางองค์กร 
เช่น	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เป็นต้น	และน�ามาสู่ช่วงสุดท้าย	คือ		
 4) “การเมอืงภาคประชาชน” ของพันธมติรประชาชนเพ่ือประชาธปิไตย 
ในปัจจุบัน
	 เพือ่ประโยชน์แก่การชีใ้ห้เหน็ว่ามกีารอ่านและตคีวามงานเขยีนแบบ
ลัทธิแก้โดยคนแปลกหน้าในอนาคตอย่างไรและเพื่อความสะดวก	 ผมใคร่ขอยก
ตัวอย่างกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับงานเขียนของผมเองซึ่งเผอิญเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพัน
ต่างกรรมต่างวาระกนัในฐานะอดตีนกักจิกรรมและนกัคดินกัเขยีนของขบวนการ
นกัศกึษาประชาชนสมยันัน้และปัญญาชนสาธารณะคนหนึง่และผูว้จิยัได้เอ่ยอ้าง
ศึกษาถึงในวิทยานิพนธ์		
	 ในช่วง	หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย พคท.	 ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
พฤษภาคม	พ.ศ.	 2535	 ผมเคยเขียนความเรียงช้ินหนึ่งช่ือ	 “ประชาธิปไตยของ
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ประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน”4	 ซึ่งจากการค้นคว้าของนักศึกษาผู้วิจัย

พบว่าเป็นงานทีม่อีทิธพิลมากกบักลุม่เอน็จโีอและนกักจิกรรมนกัศกึษาทัง้หลาย

ในช่วงหลังปี	พ.ศ.	2535	ที่ส�าคัญคือผู้วิจัยพบว่าบทความดังกล่าวได้ถูกตีความใหม ่

จากเดมิทีผ่มซึง่เป็นผูเ้ขยีนตัง้ใจจะเสนอว่า	ประชาธิปไตยต้องเป็นการเคล่ือนไหว

ของประชาชนทีอ่สิระจากรฐัราชการ	หมายถงึ	เผดจ็การทหารกไ็ด้	และเป็นอสิระ

จากกลุม่ทนุทีไ่ปก่อรปูเป็นพรรคการเมอืง	ประชาธปิไตยจะเป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย

ต่อประชาชนกจ็ะต้องอสิระจากระบบราชการเดมิ	และกลุม่ทนุใหม่ทีเ่ข้ามาครอง

อ�านาจ	 ปรากฏว่ามันได้ถูกตีความใหม่ในช่วงใหม่หลังพฤษภา’	 2535	 ให้กลาย

เป็นว่า	 รัฐไม่ใช่หมายถึงระบบราชการแล้ว	 แต่หมายถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ของพรรคการเมือง	ดังนั้นรัฐกับทุนก็เลยผูกพันเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว	ซึ่งการ

ตีความท�านองน้ีไม่ใช่ความต้ังใจเดิมของงานที่ผมเขียน	 เห็นได้ว่ามันมีการอ่าน

ตีความแบบลัทธิแก้เกิดขึ้น	

	 งานเขียนของผมอีกชิ้นที่เข้าข่ายนี้เช่นกันได้แก่	 “ลัทธิเลือกต้ัง”5  

ด้วยอิทธิพลของคุณค�านูณ	 สิทธิสมาน	 บรรณาธิการคอลัมน์เครือหนังสือพิมพ ์

ผูจ้ดัการสมยันัน้	และแนวคดิ	constitutionalism	ของอาจารย์อมร	จนัทรสมบรูณ์6    

ผมได้เอามาเขียนบทความชือ่	“ลทัธเิลอืกตัง้”		โดยพยายามชีใ้ห้เหน็ทัง้แง่จ�าเป็น

หรือขาดเสียไม่ได้	หรือจะเรียกว่าด้านบวกก็ได้	ของการเมืองประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน-เลือกตั้ง	 	และด้านลบของประชาธิปไตยแบบตัวแทน-เลือกตั้ง	ซึ่งมีจุด

อ่อนและต้องเสริมด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตรงของประชาชน	หรือ

จะเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนก็ได้ด้วย	ปรากฏว่าผู้วิจัยได้ค้นพบว่าเมื่องาน

ชิน้นีโ้ดนอ่านโดยนกัเคล่ือนไหว-นกักจิกรรมทางการเมอืงในเวลาต่อมาหลงัพฤษภา’ 

4	 เกษียร	 เตชะพีระ,	 “ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน,”	 ใน	สุภลักษณ์ 
กาญจนขุนด,ี	บรรณาธกิาร,	อ�านาจชาวบ้าน	(กรงุเทพฯ:	สหพันธ์นสิตินกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 
2531),	หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เพื่อร�าลึกวาระครบรอบ	15	ปีเหตุการณ์	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2516	
อนึ่ง	บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารบานไม่รู้โรย	ก่อนหน้านั้นไม่นานนัก

5	 เกษียร	เตชะพีระ,	“ลัทธิเลือกตั้ง,”	ใน	บุญเลิศ	วิเศษปรีชา,	บรรณาธิการ,	ราษฎร์ด�าเนิน 
(กรุงเทพฯ:	สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย,	2537).

6 ดู	อมร	จันทรสมบูรณ์,	คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย 
(สถาบันนโยบายศึกษา	โดยความสนับสนุนของ	มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์,	2537).



123

2535	 มันกลับถูกตีความใหม่โดยตัดทอนด้านบวกของประชาธิปไตยแบบตัวแทน

เลอืกตัง้ทิง้หมด	แล้วเน้นไปทีด้่านลบของประชาธปิไตยทีม่าจากการเลอืกตัง้เพยีง

อย่างเดียวเลย

	 แล้วมาสู่ชิ้นสุดท้าย	 คือ	 “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนจากการ

เลือกตั้ง”7 ซ่ึงเป็นบทความน�าเสนอความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ของผม

เกี่ยวกับ	 “ระบอบทักษิณ”	 ก็ถูกอ่านและตีความโดยนักเคลื่อนไหวที่เข้าไปโยงใย

กับพันธมิตรฯ	 ว่าเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า	 ระบบทุนที่เข้ามาผูกขาดอ�านาจ

ในสมัยทักษิณมีลักษณะเป็น	 “เผด็จการสมบูรณ์แบบ”	 โดยตัดทอนแง่มุมของ

รัฐบาลทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยทิ้งไป

	 ตัวอย่างของงานของผมที่ยกมาในฐานะข้อเขียนซึ่งถูกอ่านและ

ตีความแบบลัทธิแก้โดยคนแปลกหน้าในอนาคต	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	

นอกจากนี้ยังมีตัวบทอื่นๆ	อีกที่ถูกตีความในลักษณะเดียวกันท�านองนี้

	 เรามาสูปั่จจยัส�าคญัทีส่อง	นัน่คอืโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและ

โครงสร้างโอกาสทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	มันคืออะไร?

โครงสร้างโอกาสทางการเมือง
Political Opportunity Structure

	 0 ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ	โดยเฉพาะหลัง	2535

 0 การเคลื่อนไหวขององค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

 0 สถาบันต่างๆ	ในรัฐธรรมนูญปฏิรูปการเมือง	2540	ซึ่งต่อมาถูกท�าหมัน

 0 ระบอบทักษิณ	VS.	ปรากฏการสนธิ

7 เกษียร	 เตชะพีระ,	 “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนจากการเลือกตั้ง	 (Elected	 Capitalist	
Absolutism),”	มติชนรายวัน,	10	ตุลาคม	2546,	น.	6.
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 การอ่านและตคีวามงานเขยีนแบบลทัธแิก้โดยคนแปลกหน้าในอนาคต

ที่กล่าวไปแล้วน้ันน�าไปสู่ปฏิบัติการทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของการเมืองภาค

ประชาชนแบบพันธมิตรฯ	 โดยมันเกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขการเมืองจ�านวนหนึ่ง	 

ซึ่งท�าให้การอ่านตีความและปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปได้	ได้แก่:	-

	 1)	 เกิดระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง		(electoral	democracy) 

เต็มใบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2535	 นี่นับเป็นเงื่อนไข

จ�าเป็นเบือ้งแรก	ถ้าไม่มเีงือ่นไขนี	้การเคลือ่นไหวแบบการเมืองภาคประชาชนจะ

เกดิขึน้ไม่ได้ทัง้ในแง่บวก	(เงือ่นไขเอือ้อ�านวยเปิดโอกาสและสทิธเิสรภีาพให้ท�าได้)	

และในแง่ลบ	 (ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีปัญหาข้อบกพร่องจนน�าไปสู่การ

เคลื่อนไหวแบบการเมืองภาคประชาชนเพื่อเสริมเติมแก้ไข)

	 2)	 การเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน	

อาทิ	 สมัชชาคนจนซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อระเบียบอ�านาจใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง

พฤษภาฯ	 2535	 พวกเขารู้สึกว่าจ�าเป็นต้องเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เพื่อต่อสู ้

ช่วงชิงเอาผลประโยชน์และทรัพยากรที่เขาอยากได้	

	 3)	 สถาบันทางการเมืองต่างๆ	ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญปฏิรูป

การเมือง	พ.ศ.	2540	ซึ่งเป็นโอกาสจังหวะที่บรรดาปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบถ่วงดุลและจ�ากัดอ�านาจรัฐของสมัชชาคนจนและองค์กรประชาชน 

กลุ่มต่างๆ	ถูกผลักดันให้กลายเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	กล่าวคือ	มันไม่ใช่

การเคลือ่นไหวทีอ่ยูน่อกรฐัธรรมนญูและท�ากนัไปเองอกีต่อไป	หากมีบทบญัญตัิ

รองรับ	 อย่างเช่น	 การอ้างใช้สิทธิชุมชน	 องค์กรตรวจสอบถ่วงดุลอ�านาจรัฐต่างๆ  

อาทิ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นต้น	 แล้วก็เปิดช่องทางตาม

กฎหมายให้องค์กรประชาชนและองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม		สถาบนั

ทางการเมืองใหม่ๆ	 ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกลายเป็นโอกาสทางการเมืองให้เกิด

การเคลื่อนไหวเหล่านั้นขึ้น	 ทว่าโอกาสช่องทางตามสถาบันดังกล่าวกลับถูกท�าหมัน

ในสมัยรัฐบาลทกัษณิ	แม้จะมบีทบญัญตัริองรบัอยูก่ถ็กูปัดทิง้ไปง่ายๆ	โดยรฐับาล

และรฐัสภาทีต่กอยูภ่ายใต้การครอบง�าก�ากบัของนายกฯ	ทกัษณิและพรรคไทยรกัไทย 

สภาพเช่นน้ีจึงกลายเป็นเง่ือนไขให้เกิดการเคล่ือนไหวแบบพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยขึ้น
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	 4)	 สุดท้ายคือการเกิดขึ้นของระบอบทักษิณ8	 ซ่ึงใช้อ�านาจบริหาร

รวมศนูย์เดด็ขาดทีร่องรบัด้วยเสยีงข้างมากอย่างท่วมท้นในรฐัสภาไปสกดัขดัขวาง

จนส่งผลให้บทบญัญตัเิชงิตรวจสอบและจ�ากดัอ�านาจรฐัในรฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปู

การเมือง	 พ.ศ.	 2540	 เหมือนถูกท�าหมันไปเสีย	 และน�าไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้าน

ของเครือสื่อมวลชนเอเอสทีวี/ผู้จัดการภายใต้การน�าของนายสนธิ	 ลิ้มทองกุล

เป็นปฏิกิริยาตอบโต้

 เหล่านี้	 คือ	 โครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ท�าให้การเมืองภาคประชาชน

แบบพันธมิตรฯ	เกิดขึ้นได้

โครงสร้างโอกาสทางวัฒนธรรม
Cultural Opportunity Structure

	 0	 สื่อสิ่งพิมพ์,	 อิเล็กทรอนิกส์,	 ดาวเทียม,	 อินเทอร์เน็ตในเครือผู้จัดการ/

	 	 เอเอสทีวี	ซึ่งรัฐคุมไม่ได้	 		

 0 วาทกรรมราชาชาตนิยิมประชาธิปไตย-แนวคดิการเมอืงอนรุกัษนยิม-กษตัรย์ิ

  นิยมที่มีมาแต่เดิม

 0 ทุนการเงินในการเคลื่อนไหว	(?)

8	 ดู	เกษียร	เตชะพีระ,	“ภาคสอง:	ระบอบทักษิณ,”	บุชกับทักษิณ: ระบอบอ�านาจนิยมขวา
ใหม่ไทย-อเมริกัน	(กรุงเทพฯ:	โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,	2547),	น.	121-240.	และ	เกษียร	
เตชะพีระ,	จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549: วิกฤตประชาธิปไตยไทย 
(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิ	14	ตุลา,	2550).

9	 ประภาส	ปิ่นตบแต่ง,	กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม	(กรุงเทพฯ: 
โครงการผลิตต�าราและเอกสารการสอน	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2552),	
น.	97-109.

	 ปัจจยัอกีชดุหนึง่ทีผ่มอยากลองน�าเสนอเข้ามาประกอบการพจิารณา

คือ	“โครงสร้างโอกาสทางวัฒนธรรม”	(cultural	opportunity	structure)		กล่าวคือ	

ในสภาพทีแ่นวคดิโครงสร้างโอกาสทางการเมอืง	(political	opportunity	structure)	

เป็นแนวคดิในการศกึษาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมมานานแล้ว9		แต่ถ้ามอง
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ในแง่วัฒนธรรม	เราอาจจะพลิกแพลง	concept	นี้สักเล็กน้อยและเสนอว่ามีสิ่งที่

เราอาจเรยีกว่า	“โครงสร้างโอกาสทางวฒันธรรม”	อยู	่กล่าวคอืมนัเป็นโครงสร้าง

ทางวฒันธรรมบางอย่างทีเ่มือ่เปลีย่นไปแล้ว	ช่วยท�าให้การตคีวามบางอย่างเกดิ

ขึ้นได้ง่ายเข้าสะดวกขึ้นในช่วงเวลาและเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเหล่านั้น	

	 ในแง่นี	้ผมคดิว่ามโีครงสร้างโอกาสทางวฒันธรรมจ�านวนหนึง่ทีเ่อือ้

อ�านวยให้เกิดการเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	ได้แก่:	-

	 1)	 ความเป็นจริงที่ว่าเครือบริษัทส่ือมวลชนเอเอสทีวี/ผู้จัดการได้

กุมสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โทรทัศน์ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต	 ไว้ในมือ	

โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมย่อมอยู่เหนือการควบคุมของรัฐ	จะเห็น

ได้ว่าการเคลือ่นไหวทางการเมอืงของคณุสนธ	ิลิม้ทองกลุผ่านสือ่มวลชนในเครอื

เอเอสทีวี/ผู้จัดการถูกเผยแพร่และส่งอิทธิพลผลสะเทือนกว้างขวาง	 ครึกโครม	

โดยทีร่ฐัไม่สามารถควบคมุได้ทัง้ทีอ่ยากจะท�า10	นีค่อืโอกาสทางวฒันธรรมทีเ่ปิด

ให้เกดิการเคลือ่นไหวตคีวามการเมอืงภาคประชาชนไปในทศิทางของพนัธมติรฯ	

เพราะมีช่องทางสื่อมวลชนใหม่เปิดให้อย่างอยู่เหนือการควบคุมของรัฐ

	 2)	 พื้นภูมิวัฒนธรรมการเมืองเดิมของสังคมไทยได้แก่วาทกรรม

ราชาชาตนิยิมประชาธปิไตยอนัสบืสานแนวคดิการเมอืงอนรุกัษนยิมและกษตัรย์ิ

นยิมทีม่มีาแต่เดมิ		อาจารย์ธงชยั	วนิจิจะกลูได้เสนอแนวคิดและอาจารย์ประจกัษ์	

ก้องกรีต	ิน�ามาพฒันาขยายความเพิม่เตมิว่า	วาทกรรมหลกัทีใ่ห้ความชอบธรรม

แก่สถาบันกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทยได้แก่วาทกรรมราชาชาตินิยมที่ประสาน

หลอมรวมราชากับชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และวาทกรรมกษัตริย์ประชาธิปไตยที่

ประสานหลอมรวมราชากับประชาธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ในความหมายที่ว่า	

สถาบันกษัตริย์กู้ชาติไว้จากมหาอ�านาจอาณานิคมตะวันตกในรัชกาลที่	 5	 และ

สถาบันกษัตริย์ทรงยินยอมสละพระราชอ�านาจสมบูรณาญาสิทธิ์และพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแก่อาณาราษฎรให้มีประชาธิปไตยขึ้นในรัชกาลที่	7	ในขณะที่พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงปกป้องชาติไทยไว้จากการรุกรานของ

คอมมิวนิสต์และทรงน้อมน�าอ�านวยให้การเมืองไทยเปล่ียนผ่านจากเผด็จการทหาร

10	 ค�านูณ	สิทธิสมาน,	“22.	ASTV	ทีวีกู้ชาติ”	และ	“23.	ม็อบ	3	G,”	ปรากฏการณ์สนธิ: จากเสื้อ 
สีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์,	2549),	น.	253-273.
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เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย	 รัชกาลที่	 9	 จึงเหมือนหนึ่งสุดยอดแห่งการรวมกันของ

ความส�าคัญของสถาบันกษัตริย์ต่อชาติและต่อประชาธิปไตย11 พื้นภูมิทางวาทกรรม 

การเมอืงนีถ้กูก่อร่างสร้างขึน้และธ�ารงสบืสานมาตัง้แต่พทุธทศวรรษที	่2490	โดย

ปัญญาชนกษัตริย์นิยมจ�านวนหน่ึง	 เช่น	 พระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าธานีนิวัต	

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร,	มรว.	เสนีย์	ปราโมช,	มรว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	เป็นต้น 

แล้วกลายเป็นเงื่อนไขแนวทางให้คนรุ่นหลังสามารถอ่านตีความและปฏิบัติการ

ทางการเมืองภาคประชาชนให้อยู่ใต้ร่มวิธีคิดแบบวาทกรรมราชาชาตินิยมประชาธิปไตย

ได้	 หากแม้นไม่มีวาทกรรมและระเบียบความเชื่อดังกล่าวนี้อยู่	 ปรากฏการณ์

การเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	ก็คงยากที่จะเกิดขึ้นมาได้12   

	 3)	 เหตุปัจจัยประการสุดท้ายซ่ึงจะว่าไปแล้วก็ไม่เชิงจะเป็นโอกาส

ทางวัฒนธรรม	ได้แก่	ความเป็นจริงที่ว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมแสดงพลังมวลชน

คร้ังใหญ่ๆ	 ต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากตกวันละร่วมล้านบาท13 

11 ธงชัย	 วินิจจะกูล,	 “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม,” ศิลปวัฒนธรรม,	 22:	 1	
(พฤศจิกายน	2544),	56-65.	และ	ประจักษ์	ก้องกีรติ,	และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ: 
การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลา	 (กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2548).

12	 ดูการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยพิสดารอย่างเป็นระบบใน	ปฤณ	เทพนรินทร์,	“ราชากับชาติใน
อดุมการณ์ราชาชาตนิยิม:	ทีส่ถติของอ�านาจอธปิไตยในช่วงวกิฤตเปลีย่นผ่านทางการเมอืง”	
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์	 สาขาการปกครอง	 คณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2555),	โดยเฉพาะบทที่	3	ร่องรอยการท�างานของอุดมการณ์
ราชาชาตินิยมก่อนการเกิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 (ระหว่างทศวรรษ	
2490-2510)	และบทที่	4	การท�างานของอุดมการณ์ราชาชาตินิยมระหว่างการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	พ.ศ.	2548-2549.

13 นายสุริยะใส	กตะศิลา	 ให้สัมภาษณ์ว่ายอดเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
ของพันธมิตรฯ	รอบที่สองในปี	พ.ศ.	2551	ช่วง	25	วันแรกสูงถึง	26	ล้านบาท	โดยใช้จ่าย
ไปทั้งหมด	24	ล้านบาท	(“สุริยะใส	เผยเงินบริจาค	26	ล้าน	แต่มีค่าใช้จ่าย	24	ล้าน,”	ผู้
จัดการออนไลน์,	18	มิถุนายน	2551;	และ	บางนา	บางปะกง,	“ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ม็อบ
พันธมิตร,”	เนชั่นสุดสัปดาห์,	17:	851	(19	–	25	กันยายน	2551),	หน้า	90)	และ	ศัลยา	
ประชาชาติ	 “ไทยเดย์-เอเอสทีวี	 บริษัทรับบริจาค	 (ไม่จ�ากัด)	ฟันธง	ต้องเสียภาษี	 (ครับพี่
น้อง),”	มติชนสุดสัปดาห์, 7	พฤศจิกายน	2551,	หน้า	13	ระบุว่า	ในขณะนั้นแกนน�าอ้างว่ามี
ยอดเงินบริจาคทะลุ	100	ล้านบาท	
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เช่น	เมื่อครั้งพันธมิตรฯ	ชุมนุมปิดล้อมท�าเนียบรัฐบาลของนายกฯ	สมัคร	สุนทรเวช 

นั้น	 สุริยะใส	 กตะสิลา	 ผู้ประสานงานพันธมิตรฯ	 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	 ค่าข้าว	 

ค่าเครื่องปั่นไฟฟ้า	ค่าเครื่องเสียง	ค่าตอบแทนวิทยากรบนเวที	ฯลฯ	รวมกันแล้ว

ตกประมาณวันละร่วมหนึ่งล้านบาท13	จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ขนาดและลักษณะนี้ย่อมเหลือวิสัยของกลุ่มคนที่ไม่มีเงินที่จะมาเผาเล่นวันละ

ล้านจะสามารถท�าได้	ความเป็นไปได้ของปฏบิตักิารแห่งการเมอืงภาคประชาชน

แบบพันธมิตรฯ	จึงต้องอิงอาศัยฐานเงินทุนที่หนาแน่นใหญ่โตพอสมควร

	 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอ่านแบบลัทธิแก้ของคนแปลกหน้า

ในอนาคต	กับโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและวัฒนธรรมที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไป 

น�าไปสู่การเมืองภาคประชาชนที่แปรความหมายและการปฏิบัติไปจากเดิม	ตรง

จดุนีผ้มอยากแนะน�าเชงิเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัความคิดจากการศึกษาของอาจารย์

ธงชัย	 วินิจจะกูล	 ในงาน	Siam Mapped	 ซึ่งว่าด้วยการเปลี่ยนระเบียบความรู้

ความคิดวาทกรรมเกี่ยวกับพื้นที่และภูมิศาสตร์ของสยามสมัยใหม่	จากระเบียบ

ความคดิความรูแ้บบเดมิก่อนทีจ่ะมแีผนทีแ่ละรฐัชาตสิมยัใหม่	มาสูร่ะเบยีบความ

คดิความรูว้าทกรรมเก่ียวกับแผนทีแ่ละรฐัชาตใินยุคสมยัใหม่	อนัส่งผลกระทบต่อเนือ่ง

ทางอ�านาจการเมอืงและการใช้ก�าลงัทหารทีเ่กีย่วข้องกบัเส้นพรมแดนและอ�านาจ

อธิปไตยของรัฐอย่างมหาศาล14 

	 ในงานช้ินนี	้อาจารย์ธงชัยได้ช้ีไว้อย่างน่าสนใจว่า	ณ	จงัหวะการเปลีย่น

ระเบียบความคิดความรู้วาทกรรมที่ส�าคัญ	มันจะมีสิ่งที่คล้ายกับ	Transforming/

signifying	event	(ยืมค�าของอาจารย์ชัยวัฒน์	สถาอานันท์)	กล่าวคือ	เหตุการณ์

ส�าคัญที่เป็นจังหวะพลิกเปลี่ยนหรือหลักหมายป้ายบอกการคลี่คลายของการเข้าใจ

และค�าอธบิายพืน้ทีแ่ละภมูศิาสตร์แบบเดมิทีเ่ปล่ียนไปเป็นแบบใหม่ในจงัหวะนัน้	

เช่น	กรณี	รศ.112	ที่สยามในสมัยรัชกาลที่	5	มีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดน

ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	เป็นต้น15

14	 Thongchai	Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation 
(Honolulu:	University	of	Hawaii	Press,	1994).	

15	 Thongchai, Siam Mapped, pp.	127,	141-143.
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	 ด้วยวิธีคิดเดียวกันนี้	 ผมอยากเสนอว่าวิธีคิดและปฏิบัติการแบบ

การเมืองภาคประชาชนกม็	ีTransforming/signifying	event	หรอืเหตกุารณ์ส�าคญั

ทีเ่ป็นจงัหวะพลกิเปลีย่นหรอืหลกัหมายป้ายบอกบางอย่างอยูเ่ช่นกนั		ถ้าเราระบุ

บ่งชี้ลงไปได้ก็จะพบว่า	ณ	จังหวะนั้นแหละที่เกิดการพลิกเปลี่ยนความหมายนัย	

(semiotic	shift)	ของการเมืองภาคประชาชนในแต่ละแบบฉบับ

“การเมืองภาคประชาชน” 
แปรความหมายและการปฏิบัติ

แบบเดิมของสมัชชาคนจน 
•	 ม็อบล้อมท�าเนียบ	99	วัน	 

(25	ม.ค.-2	พ.ค.	2540)	
transforming/signifying	event

1)	 ไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยจาก 
การเลือกตั้ง

2)	ถือรัฐบาลเป็นคู่สนทนาต่อรอง
3)	ยับยั้งขัดขวางการท�างาน 

ของสถาบันการเมืองปกติ 
โดยสันติวิธี

4)	 ให้ค่าผู้เข้าร่วมทุกคน 
เป็นเป้าหมายในตัวเอง	 
ไม่ใช่เครื่องมือของภารกิจ 
ที่ยิ่งใหญ่กว่า

แบบใหม่ของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
•	 ขอนายกฯพระราชทาน:	สถาบัน

กษัตริย์
•	 รัฐประหาร	คปค.:	ทหาร-
	 รัฐประหาร
•	 ยุบพรรค	ยึดทรัพย์:	อาศัยรัฐ	

เล่นงานทุน
•	 ยึดท�าเนียบ-สนามบิน:	ปฏิเสธ

ช่องทางสถาบันการเมืองปกติ
•	 ข้อเสนอการเมืองใหม่ของสนธิ:	

ปฏิเสธ/กดทับประชาธิปไตยจาก
การเลือกตั้ง

•	 สนับสนุนการล้อมปราบการ
ชุมนุม	นปช.	2553:	ใช้ความ
รุนแรงปราบฆ่าประชาชน	 

(ที่หลงผิด)

	 ผมอยากเสนอว่าเหตกุารณ์อนัเป็นหลักหมายป้ายบอก	(Transform-

ing/signifying	event)	การเมืองภาคประชาชนในแบบเดิมของสมัชชาคนจน	คือ

การชุมนุมล้อมท�าเนียบรัฐบาล	99	วัน	(จาก	25	มกราคม	-	2	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2540)	 ในสมัยรัฐบาลชวลิต	 ยงใจยุทธ	 หากจะถามว่าการเมืองภาคประชาชน 
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แบบคลาสสิกเป็นอย่างไร?	ค�าตอบก็คือการชุมนุมล้อมท�าเนียบฯ	99	วัน	นั่นเอง16  

โดยเราต้องพจิารณาว่าอะไรคอืองค์ประกอบเชือ้มลูส�าคญัของการชมุนมุครัง้นัน้?	

อะไรที่ตอกตรึงตราเป็นความหมายของการเคล่ือนไหวครั้งนั้นในแง่นิยามและ

ปฏิบัติการของการเมืองภาคประชาชน?	ผมเห็นว่าได้แก่:-	

	 1)	 ไม่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง	 เพราะการ

เคลือ่นไหวชมุนมุเรยีกร้องของมวลชนต้องมรีฐับาลจากการเลอืกตัง้เป็นคูส่นทนา

เจรจาต่อรองด้วย	ถ้าไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง	ม็อบจะไปเรียกร้องต่อรองกับ

ใครได้เล่า?

	 2)	 ถือรัฐบาลเป็นคู่สนทนาต่อรอง	ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโค่น

	 3)	 ใช้ยุทธวิธียับยั้งขัดขวางการท�างานของสถาบันการเมืองปกติโดย

สนัตวิธิ	ีไม่ใช่ด้วยอาวธุหรอืการเคลือ่นไหวด้วยความรนุแรง	ถงึจะใช้การปิดล้อม

ท�าเนียบฯ	ให้ท�างานตามปกติล�าบาก	แต่ก็ไม่ใช้อาวุธแบบรุนแรงหรือไปโค่นล้มเขา 

 4)	 สุดท้ายคือการยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมืองแบบ	 Kantian17 

โดยให้ค่าผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนว่าเป็นเป้าหมายของการเคลื่อนไหวต่อสู้ในตัว 

แต่ละคนนั้นเอง	 ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อรับใช้ให้แก่ภารกิจที่ยิงใหญ่กว่า	

ฉะนัน้จงึไม่ยอมเสยีสละผูช้มุนมุคนใดหรอืกลุม่ใดเพือ่ชยัชนะของการเคลือ่นไหว

16	ความส�าคญัเชงิประวตัศิาสตร์ของการเคลือ่นไหวประท้วงของมวลชนครัง้นีไ้ด้รบัการบันทกึ
ศึกษาไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ต่อมาปรับปรุงตีพิมพ ์
เป็นหนังสือของประภาส	ปิ่นตบแต่ง,	การเมืองบนท้องถนน: 99 วัน สมัชชาคนจนและ
ประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย	 (กรุงเทพฯ:	 ศูนย์วิจัยและผลิต
ต�ารามหาวิทยาลัยเกริก,	2541).

17 “Kant,	Immanuel,”	The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought	(Oxford:	Basil	
Blackwell	Ltd.,	1991),	pp.	265-267.		ดังที่	Kant	เขียนไว้ในงาน	Metaphysical Principles 
of Virtue	(หลกัอภิปรชัญาแห่งคณุธรรม,	ค.ศ.	1797)	เกีย่วกบัประเดน็นีว่้า:	“มนษุย์ในระบบ
ธรรมชาตนิัน้...มคีวามหมายเพยีงน้อยนดิและโดยทีถู่กถือว่าเป็นผลผลติของโลกเยีย่งสตัว์
อืน่ทัง้หลายจงึมคีณุค่าแค่ธรรมดาสามญั...	แต่มนษุย์ในฐานะบคุคล	กล่าวคอืในฐานะองค์
ประธานแห่งเหตุผลเชิงปฏิบัติทางศีลธรรมนั้นย่อมสูงส่งเหนือราคาทั้งปวง	เพราะในฐานะ
เอกบุคคลหนึ่งเดียวนั้น	เขาไม่ควรถูกประเมินค่าเป็นเพียงแค่วิธีการเพื่อไปบรรลุเป้าหมายของ
คนอื่น	หรือแม้แต่เพื่อไปบรรลุเป้าหมายของตัวเอง	หากคู่ควรถือเป็นเป้าหมายในตัวของ
เขาเอง”	(ค�าแปลของผู้เขียนเอง)
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ต่อสู้	 หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ	 หรือเพื่อล้มรัฐบาล	 นี่ถือเป็นความคิดและ

แบบแผนของปฏิบัติการการเมืองภาคประชาชนแบบสมัชชาคนจน

	 วิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าความหมายและการปฏิบัติของ

การเมืองภาคประชาชนแบบเดิมของสมัชชาคนจนข้างต้นนี้มาเปลี่ยนหลังจาก

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อตัวขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2549	 เป็นต้นมา	 

ในกระบวนการดังกล่าว	 ผมคิดว่าเราสามารถระบุบอกเหตุการณ์ส�าคัญที่เป็น

จังหวะพลิกเปลี่ยนหรือหลักหมายป้ายบอก	 (Transforming/signifying	 events)	

การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหล่านี้ได้จ�านวนหนึ่ง	ได้แก่:	-

 1)	 การทีค่ณุสนธ	ิลิม้ทองกลุและพนัธมติรประชาชนเพ่ือประชาธปิไตย

ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิรูปการเมือง	 โดยอ้างอิงมาตรา	 7	 แห่ง

รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ช่วงต้นปี	พ.ศ.	254918	เหตุการณ์นี้ท�าให้การเมืองภาค

ประชาชนเข้าไปผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกในลักษณะที่

สมัชชาคนจนไม่เคยท�ามาก่อน

 2)	 รัฐประหารของ	คปค.	เมื่อ	19	กันยายน	พ.ศ.	2549	การที่พันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแสดงท่าทีเรียกร้องและสนับสนุนรัฐประหารครั้งนี้19   

ท�าให้การเมืองภาคประชาชนกับรัฐประหารโดยทหารซึ่งก่อนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย 

กลายเป็นส่ิงที่ไปด้วยกันได้	 การรัฐประหารกลายเป็นเชื้อมูลใหม่ที่ถูกน�าเสนอ 

เข้ามาสู่การเมืองภาคประชาชน	 เหตุการณ์นี้เมื่อนับรวมกับการยุบพรรคไทยรักไทย 

ยุบพรรคพลังประชาชน	 การยึดทรัพย์ของคุณทักษิณและพรรคพวกในเวลาต่อมา20 

กไ็ด้เปลีย่นความหมายของการเมอืงภาคประชาชนแต่เดมิทีเ่น้นความเป็นอสิระ

18	ค�านูณ,	 “11.	 ถวายคืนพระราชอ�านาจ”	 และ	 “ภาคผนวก	 5:	 ฎีกา	 4	 กุมภาพันธ์	 2549	 
ลานพระบรมรูปทรงม้า,”	ปรากฏการณ์สนธิ,	น.	127-135,	315-322.	และ	ธนาพล	อิ๋วสกุล,	
“แกะรอยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย:	 ผู้ออกบัตรเชิญให้คณะรัฐประหาร,”	 ใน	
ธนาพล	อิว๋สกุล,	บรรณาธกิาร, รฐัประหาร 19 กันยา: รฐัประหารเพือ่ระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,	2550),	น.	306-
308.

19	 ธนาพล,	“แกะรอยพันธมิตรฯ,”	น.	288-321.
20 ชาญวทิย์	เกษตรศริ,ิ	บรรณาธกิาร,	กาลานกุรมสยามประเทศไทย 2485-2554 (กรงุเทพฯ:	โพสต์	

พับลิชชิง,	2555),	น.	296,	305,	313.
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จากรฐัและทนุ	กลายมาเป็นการเมอืงประชาชนแบบใหม่ของพนัธมติรฯ	ทีอ่าศยั

รัฐเล่นงานทุนใช้อ�านาจรัฐไปเล่นงานทุน

	 3)	 ปฏบิตักิารยดึครองท�าเนยีบรฐับาล	ยดึครองสนามบนิสวุรรณภมูิ

และดอนเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี	พ.ศ.	255121	ก็คือการ

ปฏเิสธช่องทางแก้ปัญหาขดัแย้งผ่านสถาบนัการเมืองปกตติามรฐัธรรมนญูอย่าง

สิ้นเชิง	กลายเป็นว่าการเมืองภาคประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเคลื่อนไหวควบคู่และ

ประสานกันไปกับการเมืองในรัฐสภาผ่านพรรคการเมือง	หากสามารถอาศัยการ

ยึดท�าเนียบฯ	 ยึดสนามบิน	 ผลักดันให้ล้มรัฐบาลได้โดยตรง	 อันเป็นการปฏิเสธ

ช่องทางการเมืองปกติทั้งหมด22 

	 4)	 ข้อเสนอ	“การเมืองใหม่”	ของคุณสนธิ	ลิ้มทองกุล	บนเวทีปราศรัย

ของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยระหว่างชุมนุมล้อมท�าเนียบรัฐบาลใน 

ปี	พ.ศ.	 255123	ก็คือการปฏิเสธ/กดทับประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านการเลือกตั้ง  

นี่เป็นข้อเสนอที่ต่างจากการเมืองภาคประชาชนแบบเดิมที่ถือว่าประชาธิปไตย

แบบเลือกตั้งเป็นเชื้อมูลที่จ�าเป็นของการเมืองภาคประชาชน

	 5)	 สุดท้าย	 ซึ่งผมถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการเมืองภาคประชาชน

แบบพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย	คอืการสนบัสนนุรฐับาลให้ล้อมปราบ

การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	 (นปช.)	 ที่ถนน

ราชด�าเนินและบริเวณสี่แยกราชประสงค์	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 255324	 นับว่าการเมือง

ภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	 ได้เดินมาถึงจุดที่พร้อมยอมรับให้ใช้ความรุนแรง

ปราบฆ่าประชาชนด้วยกันเอง	เพราะประชาชนเหล่านั้น	“หลงผิด” แล้ว	(เส้นใต้

เน้นโดยผู้เขียน)

21	 ชาญวิทย์,	กาลานุกรมฯ,	น.	303,	305.
22	 เกษียร	เตชะพีระ,	“ปรากฏการณ์ม็อบพันธมิตรฯ,”	สงครามระหว่างสี: ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจ

หวนกลับ	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์	openbooks,	2553),	น.	162-168.
23	 เกษียร,	“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของสนธิ	ลิ้มทองกุล,”	

สงครามระหว่างสี: ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ,	น.	120-135.
24	 ชาญวิทย์,	กาลานุกรมฯ, น.	314-315.
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สรุป

•	 ริเริ่มใช้แนวทางศึกษาใหม่	(วงศา
วิทยา)	ต่อเรื่องการเคลื่อนไหว
มวลชนในเมืองไทย	ผลักดันความ
เข้าใจเรื่องนี้ให้คืบไปอีกก้าวหนึ่ง	

•	 ท�าให้เข้าใจพลวัตของการแปร
เปลี่ยนทางความคิดและการ
ปฏิบัต	ิอันเป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง:	การอ่านแบบลัทธิแก้
ของคนแปลกหน้าในอนาคตกบั
โครงสร้างโอกาสทางการเมือง/
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

•	 ใช้หลักฐานเอกสารการประชุม,	
อบรมศึกษา,	และการ
เคลื่อนไหวขององค์กรเอกชน	
และองค์กรประชาชนอย่าง 
เข้มข้นกว้างขวาง

•	 เสนอมุมมองเรื่องการท�าให้การ	
เมืองภาคประชาชนเป็นสถาบัน
ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
แหลมคมน่าสนใจ

•	 สิ่งที่ยังไม่ได้ท�า:	เทียบกับ	Siam	
Mapped:	A	History	of	the	
Geo-Body	of	a	Nation	ของ	
Thongchi	Winichakul	งานของ 
อุเชนทร์ยังไม่ได้ตีกว้างถึงระบบ
ความคิดความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยโดยรวมดังที่ด�ารง
อยู่ว่าเปลี่ยนผ่านอย่างไรจาก 
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน																			 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม/
ทางตรง,	ยังไม่ได้เจาะลึกแบบ
สัญศาสตร์ถึงการขยับเปลี่ยน 
ความหมายและผลพวงด้านการ
ปฏิบัติของค�าหลักๆ	ในวาทกรรม	
“การเมืองภาคประชาชน”	
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สรุป
	 ท้ายที่สุด	ผมใคร่ประมวลสรุปเพื่อชี้ให้เห็นว่าอะไรคือข้อดี	 จุดเด่น

ของวทิยานพินธ์ฉบบันีแ้ละในทางกลบักนัอะไรคือส่ิงทีผู่ว้จิยัยงัไม่ทนัได้ศึกษาใน

งานชิ้นดังกล่าว	

 1)	 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ในการศึกษาการเคลื่อนไหว

มวลชนของไทย	ได้แก่	วงศาวิทยา	(genealogy)	ส่งผลช่วยผลักดันความรู้ความ

เข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองมวลชนให้คืบหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง25   

 2)	 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ท�าให้เข้าใจพลวัตของการแปรเปลี่ยนทางความคิด

และการปฏบิตั	ิอนัเป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอ่านแบบลทัธแิก้ของคนแปลกหน้า

ในอนาคตกับโครงสร้างโอกาสทางการเมือง/วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 3)	 จดุเด่นเหน็ชดัของวทิยานพินธ์เล่มนีคื้อการใช้หลักฐานเอกสาร

ชัน้ต้นของฝ่ายขบวนการเคลือ่นไหวมวลชนเอง	เช่น	เอกสารประกอบการประชมุ	

บนัทกึการประชมุ	เอกสารการจดัการอบรมศกึษา	ฯลฯ	ขององค์กรพฒันาเอกชน

และองค์กรประชาชน	 มีการค้นคว้าอ้างอิงเปรียบเทียบเอกสารดังกล่าวอย่าง 

เข้มข้น	กว้างขวาง	เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นต่างๆ	

	 4)	 วทิยานพินธ์เล่มนีไ้ด้น�าเสนอประเดน็ใหม่เรือ่งการท�าการเมอืง

ภาคประชาชนให้เป็นสถาบนัผ่านการร่างรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2540	อย่างแหลมคม

น่าสนใจ	 การตีความซึ่งไม่เคยมีใครท�ามาก่อนนี้ได้ผูกประเด็น	 ขบวนการทางสังคม, 

ขบวนการประชาชน	(Social	Movements,	Popular	Movements)	เข้ากบัการสร้าง

สถาบนัทางการเมอืง	(Political	Institutionalization)	อย่างน่าน�าไปขบคดิขยายผล

ต่อยิ่ง	

	 ส�าหรบัสิง่ทีผู่ว้จิยัยงัไม่ได้ท�าในงานชิน้นี	้ถ้าเอางาน		Siam Mapped: 

A History of the Geo-Body of a Nation	ของอาจารย์ธงชัย	วินิจจะกูล	เป็นตัวแบบ 

ก็อาจกล่าวได้ว่างานวิจัยนี้ยังไม่กว้างขวางเท่าและยังไม่ได้ลงลึกพอใน	2	เรื่อง	คือ	

	 1)	 เรื่องความคิดความรู้	ใน	Siam	Mapped	อาจารย์ธงชัยเล่าเรื่อง

โดยปูพื้นให้เห็นก่อนว่าอะไรคือระบบความคิดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่-ภูมิศาสตร์

25	นี่เป็นข้อประเมินของอาจารย์ประภาส	 ปิ่นตบแต่ง	 กรรมการวิทยานิพนธ์อีกท่านหนึ่ง	 
ซึ่งผมเห็นด้วย
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แบบเดิมของสยามในพ้ืนที่น้ี	 และอะไรคือระบบความคิดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่-

ภูมศิาสตร์แบบใหม่ในสมยัรฐัชาตทิีม่าจากตะวนัตก	ประเดน็ดงักล่าวงานวจิยัช้ิน

นี้ยังไม่ได้ท�า	 นั่นคือยังไม่ได้กลับไปสืบสาวว่าอะไรคือความคิดความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านการเลือกตั้งแต่เดิมมา?	ที่บอกกันเป็นสูตรส�าเร็จ

ว่าประชาธิปไตยคือ	“การปกครองของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน” 

นัน้	เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าอย่างไรในสงัคมการเมอืงและขบวนการเคลือ่นไหวมวลชน

ของไทย?	มนัคลีค่ลายมาอย่างไรบ้าง	ก่อนทีจ่ะกลายมาเป็นการเมอืงภาคประชาชน

แบบพันธมิตรฯ?	 และการเมืองภาคประชาชนแบบพันธมิตรฯ	 ในแง่ความคิด 

ความรู้โดยรวมมันเป็นอย่างไร?	ส่วนนี้งานวิจัยยังไม่ได้ท�าให้เห็นชัด

	 2)	 งาน	 Siam	Mapped	 ของอาจารย์ธงชัยมีความแหลมคมตรง

จังหวะที่อาจารย์ระบุบ่งบอก	Transforming	events	หรือเหตุการณ์ส�าคัญที่เป็น

จังหวะพลิกเปลี่ยนระบบความคิดความรู้และวาทกรรมออกมา	 เขาชี้ให้เห็นว่า

เนื่องจากตัว	Transforming	events	ที่ว่านี้	มันมีค�าหลักหรือ	key	words	จ�านวน

หนึ่งซึ่งเปลี่ยนความหมาย	เช่น	พรมแดน,	อธิปไตย,	ชาติ	(border,	sovereignty	

nation)	โดยที่ค�าเดิมในภาษาเดิมได้ปรับแปรความหมายไป	เช่น	ประเทศ		เดิมที	

แปลว่า	สถานที่	หรือ	place	แต่แล้วความหมายของมันกลับกลายเป็น	ชาติ	หรือ	

nation	อย่างเด่นถนัดชัดเจนอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์พลิกเปลี่ยน	(Transform-

ing	events)	อันนั้น	การเข้าไปจับประเด็นการพลิกเปลี่ยนความหมาย	(semiotic	

shift)	ในระดบัค�าศพัท์หลกัเป็นค�าๆ	นี	้ต้องใช้วธิกีารแบบสญัศาสตร์หรอืสญัวทิยา	

(Semiotics	 or	 Semiology)	 แล้วไประบุบ่งชี้เอกสารหลักออกมา	 ซ่ึงในเอกสาร 

ชิ้นนั้น	ความหมายของค�ามันขยับเปลี่ยนให้เห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจน	มันรับ

เอาความหมายใหม่เข้ามา	บวกกบัความหมายเก่าอย่างไร	แล้วตวัค�าศพัท์ทีม่มีนั

เปลี่ยนค่าเข้าไปอยู่ในระบบความคิดความรู้ใหม่อย่างไร	 อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์

ธงชัยท�าได้อย่างพิสดารมากในกรณีค�าศัพท์หลักเกี่ยวกับรัฐชาติจ�านวนหนึ่ง	 ใน

ช่วงตอนท้ายของบทที่	7	เป็นต้น26	แต่นักศึกษาผู้วิจัยยังไม่ได้ท�า	

26	 Thongchai,	Siam Mapped, pp.	131-139.
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บทคัดย่อ

 ความพยายามในการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ 

ของอาเซียน โดยมุ่งหวังว่ากลไกระงับข้อพิพาทที่มีความเข้มแข็งขึ้นจะช่วยให้

ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงเปิดการค้าเสรีได้ตามแผนท่ีก�าหนด และส่งผล 

ต่อเนื่องในทางบวกกับการขยายตัวการค้าภายในภูมิภาคนั้น กลับท�าให้เกิดค�าถาม

ว่า ความพยายามในการเพิ่มอ�านาจให้องค์กรบริหารในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียน

ในการตัดสินใจเหนือประเทศสมาชิกเพ่ือระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจนั้น เป็น

ความพยายามทีอ่าเซยีนต้องการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิการให้แตกต่างออกไป

จากแนวทาง ASEAN Way หรือไม่

 จากการศึกษากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ผ่านกรณีศึกษาข้อพิพาทสินค้าข้าวและน�้าตาล ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลัก

ของประเทศไทยทีม่ปีระเดน็พพิาทกบัประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี และฟิลิปปินส์ 

โดยศึกษาจากกระบวนการระงับข้อพิพาทในทางปฏิบัตินั้น พบว่า ถึงแม้ว่า

อาเซยีนได้พฒันาตวับทกฎหมายในรปูแบบของพธีิสารว่าด้วยการระงบัข้อพพิาท

เพื่อให้อ�านาจองค์กรบริหารในระดับภูมิภาคจัดการกับข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

ก็ตาม แต่ลักษณะกลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติไม่ได้

สะท้อนให้เห็นความพยายามในการด�าเนินงานให้แตกต่างจากแนวทาง ASEAN 

Way แต่อย่างใด
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1 อาเซียนก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967 โดยมี 5 ประเทศสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้ง ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลปิปินส์  ไทย และสงิคโปร์ โดยประเทศสมาชกิได้ขยายเพิม่เตมิเป็น 10 ประเทศ
ในปีถัดไป ดังนี้ บรูไน (ปี 1984)  เวียดนาม (ปี 1995) ลาว (ปี 1997)  พม่า (ปี 1997) และ
กัมพูชา (ปี 1999)

2 Rodolfo C. Severino, “ASEAN Beyond Forty: Towards Political and Economic Integration,” 
Contemporary Southeast Asia 29, no. 3 (2007): 406-409. 

3 ASEAN Secretariat, “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme 
(CEPT) for the ASEAN Free Trade Area (AFTA),” www.aseansec.org (accessed April 
28, 2013). 

4 Rodolfo, 409-410; Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast  
Asia (Boulder, Colo: Lynne Reinner, 2002), 24-30.

บทน�า
 ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 
(Association of Southeast Asian Nations [ASEAN]) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.19671 

ภายใต้บริบทของสงครามเย็น ภายใต้บริบทดังกล่าว ท�าให้อาเซียนในระยะแรก
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความร่วมมือ อันส่งผลต่อการลดความขัดแย้ง
และผลกระทบด้านลบในทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศสมาชิกเป็น
ส�าคัญ2

 นบัตัง้แต่ยคุก่อตัง้อาเซยีนในช่วงแรกทีมุ่ง่เน้นความร่วมมอืทางด้าน
การเมืองและความมั่นคงนั้น อาเซียนได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยในปี ค.ศ. 1992 
อาเซยีนได้แสดงให้เห็นการเปลีย่นแปลงรปูแบบความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ
ที่ส�าคัญ คือการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟตา (ASEAN Free 
Trade Area [AFTA]) ขึ้น ผ่านกลไกข้อตกลงว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรพิเศษ 
ทีเ่ท่ากนั (Agreement on Common Effective Preferential Tariff [CEPT] Scheme 
for the ASEAN Free Trade Area) ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ก�าหนดรูปแบบและอัตรา
การลดภาษีศุลกากรสินค้าน�าเข้า รวมทั้งรูปแบบการยกเลิกมาตรการกีดกันทาง 
การค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิก3 ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว นอกจากจะ
สะท้อนให้เห็นจุดเปล่ียนของยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนที่ให้
ความส�าคัญกับเศรษฐกิจแล้วยังแสดงถึงการสนองตอบต่อกระแสการรวมกลุ่ม 
ในระดับภูมิภาค เช่นเดียวกันกับในยุโรป และอเมริกาเหนือที่ทวีความเข้มข้นด้วย4
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 อาฟตาได้ลงนามจัดตัง้ข้ึน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการขยาย
การค้าในอาเซียน ดึงดูดการลงทุน และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก  
โดยได้เริ่มพัฒนาความร่วมมือจากการเจรจาเปิดการค้าเสรีส�าหรับสินค้าผ่าน
การลดอปุสรรคทีเ่กีย่วกบัภาษ ี(Tariff Barriers) ไปจนถงึการเจรจาเพือ่ลดอปุสรรค
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) นอกจากนั้น อาเซียนยังได้ขยาย
ขอบเขตการรวมกลุ่มไปสู่การเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อน
ย้ายแรงงาน ซึ่งความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เกิดแนวคิดจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community [AEC]) ในเวลาต่อมา5

 ถึงแม้อาเซียนได้พัฒนาและขยายความร่วมมือทางการค้า เพื่อให้
เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง แต่การค้า
ภายในอาเซียนโดยเฉพาะการค้าของไทยในตลาดอาเซียนมีการขยายตัวน้อย 
และยงัคงมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการค้าทัง้หมด ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบ
กับสัดส่วนการค้าของไทยกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้รวมกัน จะเห็นว่า 
สัดส่วนการค้าของไทยกับอาเซียนมีน้อยกว่า ถึงแม้ว่าความตกลงเขตการค้าเสรี
ที่ไทยท�าขึ้นกับสามประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น จะเริ่มมีการด�าเนิน
การเจรจาและมีผลบังคับใช้ในช่วงศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มช้ากว่าอาฟตาประมาณ 
10 ปี แต่กลับมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันมากกว่าการค้าของไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน (กราฟ 1)
 
กราฟที่ 1: สัดส่วนการค้าสินค้าของไทยในตลาดจีน ญี่ปุน เกาหลี และตลาดอาเซียน

ที่มา: คํานวณจากสถิติการค้าระหว่างประเทศระหว่างป ค.ศ. 1991-2010  ของกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์

5 John Ravenhill, “Economic Cooperation in Southeast Asia: Changing Incentives,” 
Asian Survey 35, no. 9 (1995): 850-866.
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 จากข้อตกลงเปิดการค้าเสรีที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่กลับขยาย 

สัดส่วนการค้าของไทยในอาเซียนได้เพียงระดับหนึ่ง ทั้งยังไม่สามารถมีสัดส่วน

การค้าได้มากกว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่ไทยท�ากับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

นัน้  ได้มีผูเ้ชีย่วชาญให้เหตผุลต่อสภาพการณ์ดงักล่าวอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาในเชงิลกัษณะทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนส่งออกชนดิสนิค้าทีใ่กล้เคยีง

กันท�าให้การค้าระหว่างกันเป็นไปในเชิงแข่งขันมากกว่าความร่วมมือ6 กระทั่ง 

การกล่าวถงึความสอดคล้องกบัการพฒันากลไกระงบัข้อพพิาททางเศรษฐกจิของ

อาเซียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อ

ตกลงการเปิดการค้าเสรีและเกิดความรวดเร็วในการยุติข้อพิพาททางเศรษฐกิจ7    

ทั้งนี้ กลไกระงับข้อพิพาทที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ประเทศสมาชิกม ี

ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยประเทศสมาชิก

สามารถยืดระยะเวลาการลดภาษี และการขจัดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีออกไปได ้

โดยไม่มีก�าหนด พร้อมทั้งไม่มีข้อก�าหนดเรื่องบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตาม

อย่างชัดเจน ดังนั้นประเทศที่ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการไม่ปฏิบัติ

ตามดังกล่าว จึงขาดกลไกในระดับภูมิภาคเข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งส่งผลให้การเปิด

เสรีทางการค้าต้องถูกเลื่อนออกไป และปริมาณการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

ไม่สามารถขยายตัวได้ตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้

 การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียน เป็น

ส่วนหนึง่ในความพยายามส�าคญัทีจ่ะปรบัการด�าเนนิงานของอาเซยีนให้มโีครงสร้าง

องค์กรทีแ่ข็งแกร่ง (Solid Structure) และมข้ีอตกลงในการสร้างพนัธะต่อประเทศ

สมาชกิให้ปฏบิตัติามมากขึน้ (Binding Commitment) ซึง่ในขณะเดยีวกนั ลกัษณะ

6 Narongchai Akrasanee and David Stifel, “The Political Economy of the ASEAN  
Free Trade Area,” in AFTA: The Way Ahead, ed. Pearl Imada and Seiji Naya  
(Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1992), 27-47.  

7 Jacques Pelkmans, “Institutional Requirements of ASEAN with Special Reference  
to AFTA,” in AFTA: The Way Ahead, ed. Pearl Imada and Seiji Naya (Singapore:  
Institute of Southeast Asian Study, 1992), 99-128.; ASEAN Secretariat, “Recom-
mendations of the High Level Task Force on ASEAN Economic Integration,” www.
aseansec.org (accessed April 28, 2013).
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ดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับแนวทางอาเซียน (ASEAN Way) ที่ประเทศสมาชิก

ได้ยึดถือในการด�าเนินการมาตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน โดย ASEAN Way ที่เน้น

หลักการไม่แทรกแซง (Non-Interference) หลักการฉันทามติ (Consensus) และ

หลักการปรึกษาหารือ (Consultation) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงหลักการรักษาไว้ซึ่ง

อ�านาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกเหนืออาเซียน8 ภายหลัง 

เมื่อมีความพยายามในการพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ ซึ่ง

ต้องการให้ประเทศสมาชกิปฏบิตัติามข้อตกลงทีท่�าไว้กบัอาเซยีน หรอือกีนยัหนึง่

คอื ให้ประเทศสมาชกิยอมสละอ�านาจอธปิไตยบางส่วนของตนให้กบัอาเซยีนใน 

การจัดการข้อพิพาทน้ัน จึงแสดงให้เห็นว่าอาเซียนต้องการเปลี่ยนแปลงการ

ด�าเนินการที่แตกต่างไปจาก ASEAN Way

 บทความนี ้จงึมุง่ตอบค�าถามในประเดน็ทีว่่า “การพฒันากลไกระงบั

ข้อพิพาทของอาเซียน เป็นความพยายามท่ีอาเซียนต้องการเปล่ียนแปลงการ

ด�าเนินการให้แตกต่างออกไปจากแนวทาง ASEAN Way หรือไม่ และอย่างไร” 

โดยศึกษาผ่านกรณีข้อพิพาททางการค้าของสินค้าข้าวและน�้าตาล ซึ่งไทยมีข้อ 

ขัดแย้งกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี ค.ศ. 1992-2011  

ถึงแม้การเปิดเสรีการค้าในหมวดสินค้าเกษตรจะครอบคลุมสินค้าท่ีหลากหลายชนิด

ก็ตาม แต่บทความนี้จะพิจารณาจากกรณีศึกษาสินค้าข้าวและน�้าตาล เนื่องจาก 

การศกึษากลไกระงบัข้อพพิาทให้เหน็ผลในทางปฏบิตันิัน้ ต้องพจิารณาจากสนิค้า

ทีมี่ข้อขดัแย้งระหว่างประเทศสมาชกิเป็นหลกั ซึง่สนิค้าข้าวและน�า้ตาลเป็นสนิค้า

ที่ประเทศไทยต้องการที่จะเปิดการค้า ในขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ต้องการที่จะปกป้องตลาดภายในประเทศ ข้อขัดแย้งที่เกิดจากความ

แตกต่างของความต้องการของประเทศสมาชิกดังกล่าว ท�าให้สินค้าข้าวและ

น�้าตาลเป็นกรณีศึกษาที่เห็นผลในทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งแตกต่างจากสินค้าเกษตรใน

รายการอื่นที่ไม่ได้แสดงลักษณะข้อขัดแย้งดังกล่าว 

8 Rahmat Mohamad, “Dispute Settlement Mechanism in the ASEAN Free Trade Area” 
(PhD thesis, The University of Wales, 2000); David Capie and Paul Evans, “The 
ASEAN Way,” in The 2nd ASEAN Reader, ed. Sharon Siddique and Sree Kumar 
(Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 2003), 45.  
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 ทั้งนี้ การศึกษาการระงับข้อพิพาทในทางปฏิบัติผ่านสินค้าทั้งสอง

ชนิดดังกล่าว จึงได้มีส่วนช่วยเติมเต็มการวิจัยและวรรณกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ที่มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนากรอบกฎหมายที่เก่ียวกับการระงับข้อพิพาท (Legal 

Framework) และการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้อาเซียนเข้ามาก�ากับดูแลในเชิงสถาบัน 

(Institutional Configuration) เป็นหลัก9 โดยยังมีช่องว่างของการวิจัยและวรรณกรรม

ในส่วนของการน�ากลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ

พิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายและโครงสร้างสถาบันที่เกิด 

ขึ้นจริง ดังนั้น บทความนี้จะแบ่งการอธิบายเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) แนวทาง 

ASEAN Way และการออกแบบองค์กร เพือ่ให้เข้าใจถงึความสมัพนัธ์ของแนวคดิ 

ASEAN Way กับการด�าเนินงานในเชิงสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะ  2) การระงับ

ข้อพิพาทสินค้าข้าวและน�้าตาล เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการระงับข้อพิพาทใน 

เชิงปฏิบัติ และ 3) กลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจและแนวทาง ASEAN Way 

เพือ่น�าผลการศกึษาจากการระงบัข้อพพิาทในทางปฏบิตัไิปเช่ือมโยงกบัแนวทาง 

ASEAN Way 

1. แนวทาง ASEAN Way และการออกแบบองค์กร
 การบรูณาการของอาเซยีนนบัได้ว่าเป็นการบรูณาการเพือ่ก่อให้เกดิ

การรวมกลุม่ในระดับภูมิภาคทีม่ีความแตกต่างจากการรวมกลุ่มในระดับภมูิภาค

อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิง่การด�าเนนิงานตามแนวทาง ASEAN Way ทีเ่ป็นลกัษณะ

เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในระดับภูมิภาคอื่นๆ10

9 Jacques, 99-128.; James McCall Smith, “The Politics of Dispute Settlement Design: 
Explaining Legalism in Regional Trade Pacts,” International Organization 54, no. 1 
(2000): 137-180.; Sanae Suzuki, “East Asian Cooperation Through Conference  
Diplomacy: Institutional Aspects of the ASEAN Plus Three Framework,” Working 
Paper APEC Study Center, no. 7 (2004).; ธนพฒัน์ เลก็เกียรต์ิขจร, “ปัจจัยในความส�าเรจ็
และการพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนต้องดูละครแล้วย้อนดูตัว”, 2548.

10 Shaun, 31-33; Amitav Acharya, “Idea, Identity, and Institutional-Building: From the 
ASEAN Way” to the “Asia-Pacific Way,” The Pacific Review 10, no. 3 (1997): 319-
346; Donald Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle  
for Autonomy (Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 2012), 128.



143

 แนวทาง ASEAN Way เป็นการให้ค�านยิามของความสัมพนัธ์ระหว่าง

รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องการให้เกิดความสันติสุข ความสามัคคี และ

ความมเีสถยีรภาพขึน้ในภมูภิาค โดยมหีลกัการพืน้ฐาน 2 ประการ คอื การปรกึษา 

(Consultation) และฉันทามติ (Consensus) นอกจากนั้น ผู้เช่ียวชาญได้มีการ

พัฒนาแนวคิดจนเห็นสอดคล้องกันถึงลักษณะเฉพาะของหลักการอาเซียน

ประการที่ 3 คือ การไม่แทรกแซง (Non-Interference)11

 หลักการทั้ง 3 ประการด�าเนินการอย่างสอดรับกัน โดยมีส่วนช่วย

อธบิายรูปแบบการด�าเนนิการของประเทศสมาชิกทีใ่ช้วธีิปรกึษาหารอืระหว่างกนั 

เพือ่หาฉนัทามตใินการด�าเนนิงานของอาเซยีน หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ คือ ประเทศ

สมาชกิทกุประเทศจะต้องเหน็พ้องต้องกนั จึงจะด�าเนนิการต่อไป ทัง้นี ้การด�าเนนิ

งานต่างๆ จะอยู่ภายใต้บริบทการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ

สมาชกิอืน่ กล่าวคอืการทีป่ระเทศสมาชกิมอี�านาจอธปิไตยเหนอืองค์กรในระดบั

ภูมิภาคอย่างอาเซียน โดยประเทศสมาชิกสามารถตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์

ของประเทศสมาชกิเป็นทีต่ัง้ โดยไม่ได้ถกูจ�ากดัเมือ่เข้าเป็นส่วนหนึง่ของอาเซยีน

แต่อย่างใด12 

 รูปแบบการด�าเนินองค์กรในแนวทาง ASEAN Way ดังกล่าว ม ี

ความแตกต่างอย่างมากกับองค์กรในระดับภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป (European Union [EU]) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม 

ของประเทศในยุโรป ที่องค์กรในระดับภูมิภาคมีอ�านาจในการตัดสินใจเหนือ

ประเทศสมาชกิ ทัง้นี ้ถงึแม้ว่า อาเซยีนและสหภาพยโุรปจะก่อตัง้ขึน้ในช่วงระยะ

เวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยสหภาพยุโรปก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1957 ในขณะที่อาเซียน

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1967 แต่ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งใน

การรวมตัวกันอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน13 โดยเมื่อพิจารณาลักษณะพื้นฐานทาง

ภูมิภาค จะพบว่าอาเซียนเกิดจากการรวมตัวของประเทศในเอเชียตะวันออก 

เฉยีงใต้ทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ในด้านกลุม่ชาตพินัธ์ุ ศาสนา ระบบการปกครอง 

และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน  ในขณะที่ยุโรปมีความสอดคล้อง 

11 เรื่องเดียวกัน
12 เรื่องเดียวกัน
13 ดู ธนพัฒน์
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ในลกัษณะพืน้ฐานของประเทศสมาชกิมากกว่า ซึง่ความหลากหลายของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ท�าให้การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคมีการด�าเนินการอย่างค่อย

เป็นค่อยไป โดยไม่สามารถให้องค์กรในระดบัภูมิภาคมีอ�านาจการตดัสินใจเหนอื

ความหลากหลายที่สะท้อนผ่านผลประโยชน์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิกได้14

 การด�าเนินงานตามแนวทาง ASEAN Way ที่เน้นหลักการปรึกษา 

ฉันทามติ และการไม่แทรกแซง โดยให้ประเทศสมาชิกมีอ�านาจในการตัดสินใจ

เหนืออาเซียน รวมทั้งรูปแบบการบูรณาการท่ีด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นั้น ได้ส่งผลต่อการออกแบบองค์กรมีลักษณะแตกต่างออกไปด้วย โดยเฉพาะ

อย่างยิง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการออกแบบองค์กรของสหภาพยโุรปใน 3 ประเดน็

หลัก คือ โครงสร้างขององค์กร (Structure) กระบวนการ (Process) และการวาง 

ข้อตกลง (Commitment) ดังนี้ 

 1.1 หลกัการไม่แทรกแซงและโครงสร้างสถาบนัแบบหลวม 
(Non-Interference and Loose Institutional Structure)
 การเกิดขึ้นของอาเซียนที่อยู่ภายใต้บริบทของความไม่แน่นอนใน

ช่วงสงครามเย็น สงครามอินโดจีน (Indochina War) ภัยจากคอมมิวนิสต์ และ

นโยบายเผชญิหน้า (Confrontation) ของอนิโดนเีซยีทีมี่ต่อมาเลเซยี ส่งผลต่อการ

ก�าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและรัฐในการก่อตั้งอาเซียน เพื่อให้ไม่

เกิดความขัดแย้งภายในประเทศสมาชิก โดยการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคกันนั้น 

จะสามารถให้ความมั่นใจกับประเทศสมาชิกได้ว่าผลประโยชน์ของประเทศตน 

จะไม่ถูกคุกคามโดยการตัดสินใจร่วมกันของอาเซียน15  

 จากหลกัการ Non-Interference หรอื การไม่แทรกแซงกจิการภายใน

ของประเทศสมาชิกอื่นที่สะท้อนผ่านบทบัญญัติ จากปฏิญญาก่อต้ังอาเซียน 

(Bangkok Declaration) ในปี ค.ศ. 1967 รวมทั้ง สนธิสัญญาสันติภาพและความ

ร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in 

14 Donald, 7-18; สุรินทร์ พิศสุวรรณ, อาเซียนรู้ไว้ ได้เปรียบแน่ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 
27-29.

15 Donald, 92; David & Paul, 45-49; Shaun, 12-14.
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Southeast Asia) นัน้ ได้แสดงให้เหน็ว่า ถงึแม้อาเซยีนจะอยูภ่ายใต้ความตงึเครยีด

ของสงคราม และความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง แต่การด�าเนินความ

ร่วมมือระหว่างกันกลับเป็นไปในเชิงกว้างและไม่กระทบกับอ�านาจอธิปไตยของ

ประเทศ16  

 แนวทางการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ท�าให้การ

ออกแบบโครงสร้างของอาเซียนมีลักษณะอ�านาจแบบหลวม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 

คือ การออกแบบองค์กรในระดับภูมิภาคที่ไม่มีอ�านาจเหนือรัฐสมาชิก ทั้งนี้ 

ได้สะท้อนผ่านการออกแบบโครงสร้างสถาบนั ตัง้แต่ยคุก่อตัง้ปี ค.ศ. 1967 ทีเ่ริม่

จากที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศประจ�าปี (Annual Ministerial Meeting 

[AMM]) เป็นโครงสร้างการตัดสินใจหลักจนมีการจัดตั้งเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 

Secretariat) ในอกี 9 ปีถดัไป (ปี ค.ศ. 1976) ถงึแม้ว่าการจดัตัง้เลขาธิการอาเซยีน

เป็นความพยายามที่ท�าให้การด�าเนินการมีความเป็นสถาบัน แต่เลขาธิการ

อาเซียนยังไม่สามารถแสดงบทบาทส�าคัญในการที่จะตัดสินใจก�าหนดนโยบาย

ของอาเซียนได้17

 การออกแบบสถาบันแบบหลวม โดยที่องค์กรระดับภูมิภาคอย่าง

อาเซียนไม่มีอ�านาจการตัดสินใจและอ�านาจส่ังการเหนือรัฐสมาชิก แสดงให ้

เหน็การออกแบบโครงสร้างองค์กรทีม่คีวามแตกต่างจากรปูแบบองค์กรในระดบั

ภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรปที่ได้รับอ�านาจจาก

ประเทศสมาชิกให้ตัดสินใจแทน โดยรูปแบบองค์กรดังกล่าวแสดงให้เห็นผ่าน

แถลงการณ์ชูมานน์ (Schumann Declaration) ในปี ค.ศ. 1950 ที่แสดงถึงเจตนารมณ์

ในการก่อตัง้องค์กรเหนอืรฐั (Supranational Organization) โดยทีป่ระเทศสมาชิก

ยอมสละอ�านาจอธิปไตยให้กับองค์กรดังกล่าว18 

16 Donald, 99-104; Shaun, 16-19; ASEAN Secretariat, “Bangkok Declaration,” www.
aseansec.org (accessed April 28, 2013); กระทรวงการต่างประเทศ, สนธสิญัญามติรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (กรงุเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2554). 

17 Shaun, 16.
18 ดู ธนพัฒน์ และสุรินทร์
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 1.2 หลักการฉันทามติและข้อตกลงที่ไม่ผูกพัน (Consen-
sus and Non-Binding Commitment)
 หลักการฉันทามติเป็นอีกหน่ึงแนวทางที่สร้างลักษณะเฉพาะให้กับ

อาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้มาจากศัพท์ของประเทศอินโดนีเซียคือ “mufakat” 

ซึ่งแปลว่าฉันทามติ หลักการดังกล่าวเป็นเครื่องก�าหนดว่าการตัดสินใจของอาเซียน 

ในเรื่องต่างๆ น้ัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทุกประเทศ

อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่สมาชิก

ทัง้ในประเดน็การเมอืงและเศรษฐกจิ ทัง้นี ้จงึมส่ีวนช่วยให้อาเซยีนสามารถรกัษา

สถานภาพความร่วมมือระหว่างรัฐได้ต่อไป นอกจากนั้น อาเซียนยังมีความ

พยายามในการผ่อนปรนหลกัการดงักล่าวในรปูแบบ “Ten minus X” หรอืแนวทาง

ที่อนุโลมให้ประเทศที่มีความพร้อมหรือเห็นด้วยด�าเนินการไปได้ก่อน เพื่อ 

ช่วยให้อาเซียนสามารถพัฒนาความร่วมมือได้ในประเด็นที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง

ประเทศสมาชิก19  

 ถึงแม้หลักการฉันทามติ และความพยายามผ่อนปรนตามหลักการ 

“Ten minus X” จะเป็นหลักการในการช่วยลดการเผชิญหน้าของประเทศสมาชิก

ที่มีความต้องการแตกต่างและในบางกรณีท่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อย่างไร 

ก็ตาม หลักการและความพยายามดังกล่าว ยังคงถูกตั้งค�าถามจากนักวิชาการ 

ว่าเป็นหลักการที่ช่วยแก้ปัญหา (Problem-Solving) หรือเป็นหลักการที่สะท้อน

ให้เห็นว่าอาเซียนพยายามหลีกเลี่ยงปัญหา (Conflict Avoidance)20 เนื่องจาก

อาเซียนจะยอมรับในข้อตกลงที่ไม่ผูกพันหรือเป็นข้อผูกพันที่ประเทศสมาชิก

สามารถยอมรบัได้โดยไม่มข้ีอขดัแย้ง ทัง้นี ้แสดงให้เหน็จากปฏญิญาก่อตัง้อาเซยีน 

(Bangkok Declaration) ที่เป็นบทบัญญัติ ซึ่งไม่มีลักษณะสนธิสัญญา หรือกฎบัตร 

ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่กลับเป็นในลักษณะกรอบความตกลงที่ไม่มีผล

ผูกพัน21 นอกจากนั้น ยังแสดงผ่านบทบาทของอาเซียนที่มีอย่างจ�ากัดในการแก้

19 Donald, 128; David & Paul, 48.
20 Amitav, 319-346. 
21 Kripa Sridharan, Regional Cooperation in South Asia and Southeast Asia (Singapore: 

Institute of Southeast Asian Study, 2007), 45-50. 
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ปัญหาข้อพิพาททางพรมแดน เช่น กรณีข้อพิพาทเรื่องเขาพระวิหารระหว่างไทย

และกมัพชูา กรณข้ีอพพิาทเรือ่ง Ambalat Block ในทะเลสุลาเวสีระหว่างมาเลเซยี

และอินโดนีเซีย และกรณีหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น22

 ส�าหรับความพยายามผ่อนปรนผ่านหลักการ “Ten minus X” เป็น

อีกบทสะท้อนที่ท�าให้เห็นว่า อาเซียนไม่สามารถมีอ�านาจในการบังคับให้ทุก

ประเทศด�าเนนิการอย่างพร้อมเพรยีงกนัได้ ซึง่หลกัการดงักล่าวก่อให้เกดิปัญหา

ความเหลื่อมล�้าในทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความ 

ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่อนุโลมให้ประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในสินค้าบาง

อย่าง ให้มีบทบญัญตัใินการลดภาษทีีแ่ตกต่างออกไป พร้อมทัง้ให้มกีารยดืระยะ

เวลาการลดภาษีออกไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การผ่อนปรนดังกล่าว  

กลบัท�าให้เกดิปัญหาความยุง่เหยงิของข้อบญัญตัใินการเปิดเสรทีางการค้าทีแ่ตก

ต่างกันในแต่ละประเทศ (Spaghetti Bowl Effect) อย่างต่อเนื่อง23 

 แนวทาง ASEAN Way ผ่านหลักการฉันทามติ และหลักการ “Ten 

minus X” นอกจากจะเกิดการตั้งค�าถามถึงปัญหาของกลไกที่อาเซียนพยายาม

รักษาความร่วมมือในภูมิภาคแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการออกแบบสถาบันที่สอด

รับกับแนวทางดังกล่าวด้วย โดยเห็นได้ว่า ผลของการเจรจาระหว่างรัฐเกิดขึ้นใน

รูปแบบข้อตกลงที่ไม่ผูกพันทางกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้อตกลงมี

ความยดืหยุน่ให้ประเทศสมาชกิสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีด หรอืไม่ด�าเนนิ

การตามทีต่กลงไว้ได้ โดยไม่มบีทลงโทษทางกฎหมายจากอาเซยีนอย่างชดัเจน24  

ทั้งนี้ อาเซียนมีความแตกต่างจากองค์กรในระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป ที่มี

ระบบการออกเสียงข้างมากที่ค�านึงคุณภาพ (Qualified Majority Voting [QMV]) 

ซึ่งสหภาพยุโรปจะยอมรับข้อตกลงร่วมกัน เม่ือมติการลงคะแนนของประเทศ

สมาชิกเหล่านั้น มีจ�านวนประชากรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 ของประชากร

22 Donald, 137-148.
23 Richard E. Baldwin, “Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian  

Regionalism,” ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, (2007).
24 Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism: The ASEAN 

Free Trade Area (London: Routledge, 2003), 158-162.
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ของสหภาพยุโรปทั้งหมด หลักการดังกล่าว จึงท�าให้ข้อตกลงมีผลผูกพันกับทุก

ประเทศสมาชิก และส่งผลให้สหภาพยุโรปสามารถด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ที่แตกต่างของเสียงส่วนน้อยได้25 

 1.3 หลักการปรึกษาหารือและกระบวนการแบบไม่เป็น
ทางการ (Consultation and Informal Process)
 หลกัการปรกึษาหารอืของอาเซยีน เป็นแนวทางทีไ่ด้มาจากค�าศพัท์

ของประเทศอินโดนีเซียอีกเช่นเดียวกัน โดยมาจากค�าว่า “musjawarah” ซึ่ง 

เน้นกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างกันก่อนจะตัดสินใจด�าเนินการ หลักการ 

ดังกล่าวจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทูตของผู้น�า มีความ

ส�าคัญต่อความร่วมมือในอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียน อ้างว่าการ

ปรึกษาหารือระหว่างการรับประทานอาหารค�่า หรือแม้แต่ในสนามกอล์ฟมี

ประสิทธิภาพมากกว่าการถกเถียงถึงนโยบายในห้องประชุม ส�าหรับกรณีการ

ประชุมร่วม พบว่าการประชุมแบบทวิภาคีระหว่างผู้น�าประเทศ โดยไม่ต้องมี

ประเด็นและล่าม กลับเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความเช่ือม่ันระหว่างกันได้ 

เป็นอย่างดี26 

 จากหลักการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งการที่อาเซียนให้ความส�าคัญ 

กบัการตดัสนิใจผ่านกระบวนการทีไ่ม่เป็นทางการ สามารถสะท้อนจากระบบการ

ท�างานของอาเซียน และการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารที่ไม่ชัดเจน 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการขับเคลื่อนหลักที่ท�าให้เกิดนโยบายต่างๆ ของ

อาเซียนนั้น เกิดจากการจัดประชุมในระดับต่างๆ (Conference Diplomacy)  

โดยมีการจัดประชุมของตัวแทนในระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงการประชุมในระดับ

ผู้น�าประเทศเพื่อท�าการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย โดยกระบวนการดังกล่าวองค์กร

บริหารในระดับภูมิภาคเป็นเพียงหน่วยอ�านวยการให้เกิดการประชุมขึ้น27  

25 ดู ธนพัฒน์ 
26 David & Paul, 46.
27 Sanae, 1. 
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 ในกรณทีีเ่กดิปัญหาในการปฏบิตัริะหว่างประเทศสมาชกิขึน้ อาเซยีน
ใช้การระงับความขดัแย้งผ่านการเจรจาและการต่อรองระหว่างรฐัทีม่ปัีญหา แทน
การใช้กระบวนการระดับภูมิภาคเข้ามาเก่ียวข้อง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าว 
แตกต่างจากสหภาพยุโรป ที่มีการก�าหนดระบบการท�างานขององค์กรบริหาร 
อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าโดยแบ่งอ�านาจการ
ด�าเนินงานเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านสภายุโรป (European 
Parliament) ฝ่ายบริหารผ่านคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)  
และฝ่ายตุลาการผ่านศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice)28 ซึ่ง 
ท�าให้ระบบการท�างานเป็นกระบวนการผ่านองค์กรในระดับภูมิภาคครบถ้วนทุก
มิติ โดยใช้การประชุมเป็นส่วนรับรองการตัดสินใจในประเด็นส�าคัญ เพื่อการ 
ขับเคลื่อนนโยบาย
 จากแนวทาง ASEAN Way 3 ประการหลัก ได้แก่ หลักการไม่
แทรกแซง หลักการฉันทามติ และหลักการปรึกษาหารือ ส่งผลให้การออกแบบ
องค์กรในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนมีลักษณะเฉพาะในการขับเคล่ือนองค์กร 
ทัง้ในเรือ่งของโครงสร้างอ�านาจขององค์กรบรหิารแบบหลวม  กระบวนการด�าเนนิ
งานแบบไม่เป็นทางการ และข้อตกลงทีไ่ม่ผกูพนั ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ
กับสหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นองค์กรในระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งห่างกันประมาณ 10 ปี 
กลับมีลักษณะการออกแบบองค์กรบริหารที่ชัดเจน และกระบวนการที่เป็น
ทางการ รวมทั้งมีข้อตกลงที่มีภาระผูกพัน 
 แนวทางอาเซยีนและการออกแบบองค์กรทีม่ลีกัษณะเฉพาะดงักล่าว 
ท�าให้เกิดค�าถามถึงแนวทางการด�าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดมีข้อขัดแย้ง 
หรือข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกข้ึน ซ่ึงองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization [WTO]) ได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า ข้อขัดแย้งไว้ว่า “A dispute 
arises when one country adopts a trade policy measure or takes some 
action that one or more fellow-WTO members considers to be breaking  
the WTO agreements, or to be a failure to live up to obligations.”29 หรือ 

28 Kripa, 46-48; ดู ธนพัฒน์ 
29 ความหมายของข้อพิพาททางเศรษฐกิจดูได้จากเว็บไซต์ขององค์การการค้าโลก คือ www.

wto.org.
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อาจกล่าวได้ว่า ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อประเทศสมาชิกใช้นโยบายทางการค้า หรือ

ด�าเนินการอย่างใด ในอันที่ประเทศสมาชิกอ่ืนเห็นว่าละเมิดข้อตกลงหรือไม่ด�าเนิน

การตามที่ได้ตกลงไว้

 ข้อขัดแย้งของประเทศสมาชิกท่ีเกิดขึ้น ท�าให้มีการตั้งค�าถามกลับ

ไปถึงการออกแบบโครงสร้างและการด�าเนินการของอาเซียนได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก

ในกรณีที่ข้อตกลงสามารถเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนนั้น อาเซียนไม่มีความ

จ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้วยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ 

เพื่อมาจัดการข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ รวมทั้งยังไม่มีความเร่งด่วนในการก�าหนด

กระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อก�าหนดบทลงโทษ หรือบทชดเชยให้ 

กับประเทศสมาชิกที่เสียประโยชน์ อาเซียนในบริบทที่ประเทศสมาชิกมีความ 

เห็นพ้องต้องกัน จึงยังสามารถรักษาแนวทาง ASEAN Way ที่ประเทศสมาชิก 

ไมเ่รียกร้องให้อาเซียนมีอ�านาจการตัดสินใจเหนือประเทศสมาชิกอืน่ที่ไม่ปฏิบัติ

ตาม รวมทั้งไม่เรียกร้องให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานแบบไม่เป็น

ทางการ ผ่านการเจรจาทางการทูต ซึ่งข้อตกลงไม่มีผลผูกพันและไม่มีบทลงโทษ

อย่างชัดเจนได้ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการพัฒนาความร่วมมือที่เข้มข้น

และเข้มแขง็ขึน้ของประเทศสมาชกิในอาเซยีนนัน้ ท�าให้อาเซยีนไม่อาจหลีกเล่ียง

ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อ 

ขัดแย้งในเรื่องพรมแดน ไปจนถึงรายละเอียดการเปิดเสรีทางการค้า ดังนั้น 

จึงท�าให้อาเซียนพิจารณาถึงการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

สมาชกิขึน้ โดยลงนามในพธิสีารว่าด้วยการระงบัข้อพพิาท (Protocol on Dispute 

Settlement Mechanism) ฉบบัปี ค.ศ. 199630 โดยในภายหลังได้มกีารลงนามพิธสีาร

ดังกล่าวด้วย พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน (ASEAN Protocol on 

Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism [EDSM])31 ฉบบัปี ค.ศ. 2004 

30 ASEAN Secretariat, “Protocol on Dispute Settlement Mechanism 1996,” www. 
aseansec.org (accessed April 28, 2013).

31 ASEAN Secretariat, “ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement 
Mechanism 2004,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013).
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ขึ้นบังคับใช้แทน ซึ่งมีบทบัญญัติในการจัดตั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคเข้ามามี

ส่วนในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก32 

 ความพยายามในการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทโดยให้อาเซียน 

เป็นตัวกลางในการช่วยพิจารณาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกนั้น แสดงให้

เห็นความพยายามของอาเซียนที่จะพัฒนาให้องค์กรบริหารในระดับภูมิภาค 

มีความชัดเจนและแข็งแกร่งในลักษณะเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป โดยมีความ

พยายามที่ให้อาเซียนมีอ�านาจในการตัดสินใจเหนือประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ความ

พยายามดังกล่าวกลับมีลักษณะที่แตกต่างจากแนวทาง ASEAN Way ที่อาเซียน

ยึดถือมาโดยตลอด

 จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี ้จะเหน็ได้ว่ามกีารศกึษาในเรือ่ง

ความสัมพันธ์ของแนวทาง ASEAN Way และกลไกการระงับข้อพิพาท โดยเน้น

ให้เห็นว่า การไม่มีกลไกการระงับข้อพิพาทท่ีให้อ�านาจองค์กรบริหารในระดับ

ภูมิภาคตัดสินข้อขัดแย้งนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ASEAN Way ซึ่งแนวคิด

ดังกล่าวถูกใช้เป็นส่วนหลักในการอธิบายความแตกต่างระหว่างอาเซียนและองค์กร

ในระดับภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรป33 

 อย่างไรกต็าม การศกึษาดงักล่าว ยงัมช่ีองว่างในการหาความสมัพนัธ์

ของการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่ส่งผลให้เกิดการถอยห่างจากแนวทาง ASEAN 

Way โดยเป็นกลไกที่พยายามปรับให้อาเซียนมีอ�านาจเหนือประเทศสมาชิก 

พร้อมกบัการก�าหนดกระบวนการและบทลงโทษประเทศทีล่ะเมดิข้อตกลงอย่าง

ชัดเจน นอกจากน้ัน วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นการศึกษาใน 

เรือ่งการพฒันากรอบกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการระงบัข้อพพิาท และการจดัตัง้หน่วย

งานภายใต้อาเซยีนเข้ามาก�ากบัดแูลในเชงิสถาบนั34 โดยยงัมีช่องว่างของการวจิยั

และวรรณกรรมในส่วนของการน�ากลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนไปใช้ในทาง

ปฏิบัติ เพื่อพิจารณาผลของกรอบกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน 

32 กระทรวงการต่างประเทศ, “กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน,” www.mfa.go.th (เข้าชม 
22 มีนาคม 2556).

33 Amitav, 319-346; David & Paul, 45-49.
34 ดู ธนพัฒน์
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ที่เกิดขึ้นแท้จริงว่า การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทมีความแตกต่างไปจาก

แนวทาง ASEAN Way หรือไม่ ซึ่งส่วนต่อไปจะศึกษาเพื่อเติมเต็มช่องว่างทาง

วรรณกรรมเหล่านี้

2. การระงับข้อพิพาทสินค้าข้าวและน�้าตาล
 ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

ด�าเนินมาอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีผลอย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การลงนามจัด

ตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา35 ขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ส่งผลให้ประเทศ

สมาชกิต้องทยอยลดภาษสีนิค้าน�าเข้าให้กบัประเทศสมาชกิอืน่ในทกุหมวดสนิค้า 

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม การลดภาษีสินค้าในทุกหมวด

ดังกล่าวท�าให้เกิดข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกขึ้น โดย

เฉพาะในกรณีของสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Products) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความ

สามารถในการแข่งขันต�่ากว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทั้งนี้ เมื่อมีข้อตกลงใน

การลดภาษสีนิค้าอ่อนไหวขึน้ จึงท�าให้เกดิปัญหาในเรือ่งการแย่งตลาดในประเทศ

ได้ โดยปัญหาข้อพพิาทเรือ่งสนิค้าอ่อนไหว ทีท่�าให้ประเทศไทยต้องการกลไกใน

การระงับข้อพิพาทกับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน คือ สินค้าข้าว และน�้าตาล 

 2.1 ข้อพิพาทส�าหรับสินค้าข้าว
 ข้าว เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย โดยในช่วงเวลาที่อาเซียนต้อง 

การที่จะรวมสินค้าเกษตรเข้าในรายการลดภาษี ไทยส่งออกข้าวเป็นรายใหญ่

อันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลากว่าศตวรรษและมีความสามารถในการแข่งขัน 

ในอาเซียนเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจรจาลดภาษีสินค้าข้าวของ 

อาฟตาในช่วงต้น (ปี ค.ศ. 1992-1999) ทั้งนี้ แตกต่างจากประเทศอินโดนีเซีย  

35 ASEAN Secretariat, “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff  
Scheme (CEPT) for the ASEAN Free Trade Area (AFTA),” www.aseansec.org  
(accessed April 28, 2013). 
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มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ที่ความสามารถในการส่งออกไม่ติด 1 ใน 20 ของโลก 

ในขณะเดียวกันบางประเทศอาจนับได้ว่าเป็นประเทศผู้น�าเข้าข้าวหลักของโลก 

โดยเฉพาะมาเลเซียเป็นผู้น�าเข้าข้าวใหญ่ประมาณอันดับที่ 13 ของโลก36 

 1) ประเด็นพิพาท

 จากความแตกต่างในเรือ่งความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าข้าว

ดังกล่าว จึงเป็นประเด็นให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น เมื่ออาเซียนตัดสินใจรวมสินค้า

เกษตรเข้าในรายการลดภาษี ตั้งแต่การประชุม AFTA Council ครั้งที่ 3 ในปี  

ค.ศ. 1992 และมีการยืนยันอย่างชัดเจนจากประเทศสมาชิกในการประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister Meetings [AEM]) ครั้งที่ 26 ใน

ปี ค.ศ. 1994 ว่าประเทศสมาชิกจะน�าสินค้าเกษตรไม่แปรรูปเข้าสู่กระบวนการ

ลดภาษี37

 ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกพยายามท่ีจะเสนอ

ให้ข้าวเข้าร่วมรายการลดภาษีด้วยตั้งแต่ต้น โดยในการประชุม AFTA Council 

ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1995 ได้มีมติให้น�าสินค้าเกษตรไม่แปรรูปเข้าสู่กระบวนการลด

ภาษีใน 3 รูปแบบเท่านั้น คือ

 - รายการสินค้าลดภาษีปกติ (Inclusion List) มีจ�านวนร้อยละ 68 

ของสินค้าเกษตรไม่แปรรูปทั้งหมด

 - รายการขอยกเว้นเป็นการชั่วคราว (Temporary Exclusion List)  

มีจ�านวนร้อยละ 21 ของสินค้าเกษตรไม่แปรรูป

 - รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) มีจ�านวนร้อยละ 11 ของ

สินค้าเกษตรไม่แปรรูปทั้งหมด

 ทั้งน้ี รายการสินค้าดังกล่าว ได้ก�าหนดค�านิยามเพียงคร่าวๆ ว่า 

สินค้า Temporary Exclusion List จะต้องทยอยเข้าสู่รายการสินค้าลดภาษีปกติ

36 สถิติการส่งออกข้าวของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศส่งออกข้าวอื่นหาได้จากเว็บไซต์
ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

37 ASEAN Secretariat, “Joint Press Statement of the 26th ASEAN Economic Ministers 
Meetings in 1994,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013). 
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ภายในปี ค.ศ. 2003 ส�าหรับสินค้า Sensitive List ตกลงเพียงว่าให้มีจ�านวนน้อย

ที่สุด38  

 จากการตกลงเพียงหลักการดังกล่าว ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง

ประเทศสมาชิกในกรณีของการรวมสินค้าข้าวเข้าในรายการลดภาษี โดยประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต้องการให้มีการก�าหนดการลดภาษีส�าหรับ

สินค้าข้าวขึ้นอีกประเภทแยกออกไปจากรายการทั้งสามหมวดนี้39

 2) การระงับข้อพิพาท

 ประเดน็ความต้องการทีแ่ตกต่างระหว่างประเทศสมาชกิในเรือ่งการ

ค้าสินค้าข้าว ท�าให้เกิดข้อขัดแย้งในเรื่องรูปแบบการลดภาษีขึ้น โดยประเทศไทย

ต้องการให้สินค้าข้าวเข้าไปอยู่ในรายการลดภาษี เพื่อเปิดตลาดข้าวในประเทศ

สมาชิกอาเซียน ในขณะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ พยายามปกป้อง

สินค้าข้าวผ่านก�าแพงภาษีน�าเข้า ความแตกต่างดังกล่าวส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้ง

ในเรื่องการลดภาษีสินค้าข้าว ซึ่งต้องการการเจรจาเพื่อระงับข้อขัดแย้ง โดยข้อ

พิพาทและการเจรจาเพื่อระงับข้อขัดแย้งสามารถแบ่งได้เป็น 3 รอบหลัก ดังนี้ 

(รายละเอียดตามตารางที่ 1)

38 ASEAN Secretariat, “Joint Press Statement of the 6th AFTA Council in 1995,”  
www.aseansec.org (accessed April 28, 2013).

39 สมเกยีรต ิตรรีตันพันธ์, เขตการค้าเสรอีาเซียน: ความส�าเรจ็ก้าวส�าคญัของอาเซยีน (กรงุเทพฯ: 
สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2540), 35-40.
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3 

ตารางที่ 1:  ข้อพิพาท ท่าทีการเจรจา และผลการเจรจาสินค้าข้าว

 รอบ ประเด็นพิพาท ท่าที ผลของการเจรจา

1 การแยกการลด
ภาษีสินค้าข้าว
ออกจากรูปแบบ
การลดภาษีสินค้า
เกษตรไม่แปรรูป 3 
หมวดหลัก 
(Inclusion List, 
Temporary 
Exclusion List 
และ Sensitive 
List) ที่ได้ตกลงไว้
แล้วในปี ค.ศ. 
1995 

ไทย: ให้สินค้าข้าวรวมอยู่
ในรายการลดภาษี 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์: ให้สินค้าข้าวมี
รูปแบบการลดภาษีพิเศษ 
ที่มีระยะเวลานานในการ
ลดภาษี รวมทั้งก�าหนด
อัตราภาษีสุดท้ายมากกว่า
ร้อยละ 0

อาเซียนเห็นชอบให้ข้าวเป็น
สินค้าที่มีการลดภาษีพิเศษซึ่ง
แตกต่างจาก 3 หมวดหลัก

2 รูปแบบการลด
ภาษีสินค้าข้าวที่
จัดอยู่ในหมวด
รายกร Highly 
Sensitive List ปี 
ค.ศ. 1998 

ไทย: ให้มีการลดภาษีสิ้น
สุดปี ค.ศ. 2010 และมี
อัตราภาษีสุดท้ายไม่เกิน
ร้อยละ 20
อินโดนีเซีย: อัตราภาษี
สุดท้าย ร้อยละ 0
มาเลเซีย: อัตราภาษี
สุดท้าย ร้อยละ 20
ฟิลิปปินส์: อัตราภาษี
สุดท้าย ร้อยละ 50

อาเซียนลงนามในพิธีสารว่า
ด้วยมาตรการพิเศษส�าหรับ
สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหว
สูง ปี ค.ศ. 1999 ซึ่งก�าหนด
ให้มีการลดภาษีเสร็จสิ้นปี 
ค.ศ. 2010 และมีอัตราภาษี
สุดท้าย ดังนี้
อินโดนีเซีย: ร้อยละ 20
มาเลเซีย: ร้อยละ 20
ฟิลิปปินส์: ยังไม่ก�าหนด

รูปแบบการลด
ภาษีภายใต้ความ
ตกลง ATIGA ปี 
ค.ศ. 2009 

ไทย: ให้มีการลดภาษีสิ้น
สุดปี ค.ศ. 2010 และมี
อัตราภาษีสุดท้ายไม่เกิน
ร้อยละ 20
อินโดนีเซีย: ขอคงภาษี
ร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2010 
และปรับลดเหลือร้อยละ 
25 ในปี ค.ศ. 2015
มาเลเซีย: ลดภาษีเป็น 
ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2010
ฟิลิปปินส์: ขอคงภาษี 
ร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2010  
และปรับลดเหลือร้อยละ 
35 ในปี ค.ศ. 2015  

ไทยลงนามและให้สัตยาบัน
ความตกลง ATIGA ในปี ค.ศ. 
2010 โดยมีรูปแบบการลด
ภาษี ดังนี้ 
อินโดนีเซีย: ลดเหลือร้อยละ 
25 ในปี ค.ศ. 2015
มาเลเซีย:  ลดภาษีเป็น 
ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2010
ฟิลิปปินส์: ลดเหลือร้อยละ 
35 ในปี ค.ศ. 2015 รวมทั้งให้
โควตาน�าเข้าข้าวปลอดภาษี
กับไทย 360,000 ตันต่อปี
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 จากตารางที่ 1 การเจรจารอบแรกเกิดขึ้นเม่ือการประชุม AFTA 

Council ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1995 โดยประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้น�าสินค้าเกษตร

ไม่แปรรูปทั้งหมดเข้าสู่ 3 หมวดหลัก ได้แก่ รายการ Inclusion List รายการ 

Temporary Exclusion List และ รายการ Sensitive List ต่อมาประเทศอนิโดนเีซยี 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กลับแสดงท่าทีให้แยกสินค้าข้าวออกเป็นสินค้าชนิด

พิเศษนอกเหนือจาก 3 รายการดังที่ได้ตกลงไว้แล้วในที่ประชุม AFTA Council 

ดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลให้รูปแบบการลดภาษีสินค้าข้าวมีระยะเวลานานขึ้นและ

อัตราสุดท้ายของการลดภาษีไม่จ�าเป็นจะต้องเหลือร้อยละ 040  

 ตั้งแต่การประชุม AFTA Council ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1995 ไทยได้

พยายามเจรจากับประเทศคู่ค้าทั้ง 3 ประเทศ ถึงรูปแบบการลดภาษีสินค้าข้าว

เรื่อยมา จนท�าให้เกิดข้อขัดแย้งเป็นรอบที่ 2 กับอินโดนีเซีย มาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ โดยไทยเสนอก�าหนดรูปแบบการลดภาษีแบบพิเศษส�าหรับสินค้าข้าว

ไว้ว่าให้มกีารน�าสนิค้าข้าวลดภาษใีนปี ค.ศ. 2001-2003 และให้การลดภาษเีสรจ็

สิ้นภายในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งอัตราการลดภาษีสุดท้ายของสินค้าข้าวอยู่ในอัตรา 

ไม่เกินร้อยละ 20 ซ่ึงรูปแบบที่ไทยเสนอต้องน�าไปเจรจากับประเทศคู่ค้าทั้ง 3 

ประเทศระหว่างการประชุม AFTA Council ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ. 199841  

 การเจรจายงัไม่สิน้สดุและด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งจนถงึการประชมุ 

AEM ครั้งที่ 31 ปี ค.ศ. 1999 ประเทศสมาชิกลงนามในพิธีสารว่าด้วยมาตรการ

พเิศษส�าหรบัสนิค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสงู (Protocol on Special Arrangement 

for Sensitive and Highly Sensitive Products)42 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้ประเทศ 

คู่ค้า 3 ประเทศสามารถน�าสินค้าข้าวเข้าไปรวมอยู่ในรายการลดภาษีชนิดพิเศษ

ที่เรียกว่า รายการสินค้าอ่อนไหวมาก (Highly Sensitive List) ได้ โดยรายการ

40 สมเกียรติ, 35-40.; ASEAN Secretariat, “Joint Press of the 6th AFTA Council”.
41 สมเกียรติ, 39–40.; กระทรวงการคลัง, “การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้ง

ที่ 12,” จดหมายข่าวกระทรวงการคลัง, 25 กันยายน 2541. “จี้สมาชิกอาเซียนเปิดกว้าง
สินค้าเกษตร,” ผู้จัดการรายวัน, 3 ตุลาคม 2541.

42 ASEAN Secretariat, “Protocol on Special Arrangements on Sensitive and Highly 
Sensitive Products 2004,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013).
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สินค้าในหมวดน้ีจะมีระยะเวลาการลดภาษีที่ช้ากว่าสินค้าชนิดอื่น รวมทั้งอัตรา 

สดุท้ายของการลดภาษไีม่ต้องเท่ากบัร้อยละ 0 นอกจากนัน้ มบีทบญัญตักิารลด

อัตราภาษีสุดท้ายเป็นรายประเทศที่แตกต่าง คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ยอม

ให้อัตราภาษีสิ้นสุดที่ร้อยละ 20 ตามที่ไทยเคยยื่นข้อเสนอไว้ ในขณะที่อาเซียน

ยอมให้ฟิลิปปินส์ไม่ต้องก�าหนดอัตราสุดท้ายการลดภาษีสินค้าข้าว43

 ถึงแม้จะมีพิธีสารก็ตาม ข้อขัดแย้งระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าทั้ง 

3 ประเทศยังไม่หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงยังไม่ได้

ก�าหนดอัตราสดุท้ายของการลดภาษไีว้ จงึท�าให้ไทยต้องเจรจาเพือ่หาข้อสรปุรปู

แบบการลดภาษีสินค้าข้าวต่อไป 

 ข้อขัดแย้งปรากฏอย่างชัดเจนเป็นรอบที่ 3 หลังจากอาเซียนต้อง 

การพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น ผ่านเป้าหมายการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ด้วยเหตุดังกล่าว 

ในปี ค.ศ. 2007 อาเซียนจึงมีแนวความคิดปรับปรุงข้อตกลงอาฟตา ให้มีความ

ทันสมัยและครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้ามากขึ้นโดยได้พัฒนา

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement 

[ATIGA]) มาทดแทนอาฟตา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการรวมตัวที่เข้มแข็ง

ขึ้นที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน44

 การพฒันาให้อาเซยีนมคีวามเข้มแขง็ผ่านการเจรจาลงนามในความ

ตกลง ATIGA ประกอบกับเป้าหมายการลดภาษีรายการสินค้า Highly Sensitive 

List ที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ลงนามไว้แล้วว่าจะลดภาษี

สินค้าข้าวให้เท่ากับอัตราภาษีสุดท้าย ในปี ค.ศ. 2010 นั้นใกล้เข้ามา จึงท�าให้

การเจรจาถึงรูปแบบการลดภาษีเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง

 ในปี ค.ศ. 2009 ประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

มีท่าทเีลือ่นการให้สตัยาบนัในความตกลง ATIGA หากไม่สามารถได้ข้อสรปุเรือ่ง

43 ASEAN Secretariat, “Joint Press Statement of the 31st ASEAN Economic Ministers 
Meetings in 1999,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013). 

44 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน,” จุลสาร
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2, ฉบับที่ 11 (2555), 3.
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อัตราการลดภาษีสินค้าข้าวได้ โดยเฉพาะกับประเทศจากฟิลิปปินส์ได้ ทั้งนี้ 

ประเทศที่ก�าหนดให้สินค้าข้าวอยู่ในหมวด Highly Sensitive List ได้มีท่าทีก่อน

การให้สัตยาบัน45 ดังนี้ 

 - มาเลเซีย ลดภาษีเป็นร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2010

 - อินโดนีเซีย ขอคงภาษีร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2010

   และปรับลดเหลือร้อยละ 25 ในปี ค.ศ. 2015

 - ฟิลิปปินส์ ขอคงภาษีร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2010 

   และปรับลดเหลือร้อยละ 35 ในปี ค.ศ. 2015

 ท่าทีของฝ่ายไทย ที่ชะลอการให้สัตยาบันซ่ึงส่งผลต่อการเล่ือน 

การบังคับใช้ความตกลง ATIGA ด้วยนั้น มีสาเหตุหลักมาจากท่าทีของประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นส�าคัญ โดยอัตราภาษีร้อยละ 40 ที่ฟิลิปปินส์เสนอภายใต้ ATIGA 

นัน้ เป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราภาษนี�าเข้าทีใ่ช้อยูเ่ป็นปกต ิประกอบกบัอตัราภาษี

สุดท้ายที่เสนอไว้ร้อยละ 35 นั้น เป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ไทยจึง

ต้องการให้ปรับลดอัตราภาษีลง ในกรณีของอินโดนีเซีย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดภาษี

ให้เหลือร้อยละ 20 ตามที่ได้ลงนามไว้ในพิธีสารว่าด้วยมาตรการพิเศษส�าหรับ

สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ปี ค.ศ. 1999 ก็ตาม แต่อินโดนีเซียได้สะท้อนให้

เห็นความพยายามในการลดอัตราภาษี เพื่อเปิดการค้าสินค้าข้าว46

 จากท่าทีของฟิลิปปินส์ที่ยืนกรานให้คงอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 40 

จนถึงปี ค.ศ. 2015 ดังกล่าว ท�าให้ไทยแสดงท่าทีเรียกร้องค่าชดเชยจากผลของ

การเลือ่นลดภาษข้ีาว ทัง้นี ้การเจรจาหาข้อยตุดิ�าเนนิการ ตามพธีิสารว่าด้วยการ

พิจารณาเป็นการพิเศษส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาล (Protocol to Provide Special 

Consideration for Rice and Sugar)47 ที่มีการลงนามในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 

2007 ซึง่เป็นพธิสีารทีจ่ดัท�าขึน้ส�าหรบัการให้ประเทศสมาชกิทีม่เีหตจุ�าเป็นท�าให้ 

45 “ไทยขู่เลื่อนลงนามให้สัตยาบัน ATIGA,” ผู้จัดการรายวัน, 19 ตุลาคม 2552.
46 “เสียค่าโง่เปิดเสรีข้าวไทย ปานปรีย์ห่วงพลาดท่าสมาชิกอาเซียน,” ไทยรัฐ, 1 กรกฎาคม 

2556.
47 ASEAN Secretariat, “Protocol to Provide Special Consideration for Rice and  

Sugar 2007,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013). 
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ไม่สามารถลดภาษีข้าวและน�้าตาล ด้วยเหตุความอ่อนไหวสูงทางการเมืองนั้น  

มีสิทธิยื่นค�าร้องขอละเว้นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีอาฟตาได้ชั่วคราว โดยไม่ต้อง

ชดเชยผลประโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิให้แก่ประเทศสมาชกิผูส่้งออกส�าคญั แต่ให้ขยาย

ความร่วมมือหรือร่วมลงทุนกันเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกเข้าสู่ตลาด 

ได้เป็นการทดแทน ถึงแม้ว่าจะมีการก�าหนดให้ AFTA Council มีอ�านาจในการ

พิจารณาทบทวนค�าร้องนั้นทุกๆ ปี และจะระงับการอนุญาตได้ หากเห็นว่าเหตุ

อันจ�าเป็นนั้นสิ้นสุดลง แต่กระบวนการเจรจาเพื่อหาข้อยุติและการหาค่าชดเชย

ได้ก�าหนดอย่างชัดเจนว่า ให้เป็นการปรึกษาหารือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศ

ที่มีข้อขัดแย้ง

 อย่างไรกต็าม แม้ว่าอาเซยีนจะมพีธิสีารว่าด้วยกลไกระงบัข้อพพิาท

ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute 

Settlement Mechanism [EDSM])48 ที่ลงนามในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งก�าหนดให้กลไก

การระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจผ่านหน่วยงานในระดับภูมิภาค แต่อาเซียน 

กลับลงนามและใช้พิธีสารที่มีกลไกพิเศษในการระงับข้อขัดแย้งเฉพาะสินค้าข้าว

และน�้าตาล ซึ่งเห็นชอบให้เกิดการเจรจาระหว่างประเทศที่มีข้อขัดแย้ง 

 จากการก�าหนดกระบวนการหาข้อยุติผ่านพิธีสารว่าด้วยการพิจารณา

เป็นการพิเศษส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาลดังกล่าว ไทยเสนอให้ฟิลิปปินส์เปิด

โควตาน�าเข้าข้าวจากไทยในอัตราภาษีร้อยละ 0 จ�านวน 360,000 ตันต่อปี ใน

ขณะที่ฟิลิปปินส์เสนอให้โควตาข้าวปลอดภาษีเพียง 50,000 ตันต่อปี49 การ 

เจรจาระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ได้ข้อสรุป เม่ือฟิลิปปินส์ยอมเปิดโควตาข้าว

ปลอดภาษีจ�านวน 360,000 ตันต่อปีให้ไทย ซึ่งผลการเจรจาท�าให้ไทยยินยอม

ลงสตัยาบนัความตกลง ATIGA ในการประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอย่างไม่

เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2010 และท�าให้

ความตกลง ATIGA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2010 เป็นต้นมา50

48 ASEAN Secretariat, “ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement 
Mechanism 2004,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013).

49 “ไทยขู่เลื่อนลงนามให้สัตยาบัน ATIGA,” ผู้จัดการรายวัน, 19 ตุลาคม 2552.
50 “ไทยพร้อมลงนามการค้าอาเซียนฟิลิปปินส์อ่อนข้อลดภาษีข้าว 0%”, โพสต์ทูเดย์, 25 

กุมภาพันธ์ 2553. 



160

51 สถิติการส่งออกน�้าตาลของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศส่งออกน�้าตาลอื่น หาได้จาก
เว็บไซต์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

52 ASEAN Secretariat, “Joint Press of the 6th AFTA Council in 1995”.

 2.2 ข้อพิพาทส�าหรับสินค้าน�้าตาล
 น�้าตาล เป็นสินค้าส่งออกส�าคัญของไทย และยังเป็นสินค้าที่ไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน โดยเมื่อเปรียบเทียบการส่งออกจากท่ัวโลก

จะเหน็ได้ว่า ไทยเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ของโลกโดยอยูอ่นัดบัที ่3 หรอื 4 ของโลก

มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงการเจรจาเพือ่น�าสนิค้าเกษตรไม่แปรรปูเข้าสูร่ายการ

ลดภาษีในอาฟตาช่วงต้น (ปี ค.ศ. 1992-1999) ซึ่งเป็นรองประเทศบราซิล คิวบา 

และออสเตรเลยี ทัง้นี ้แตกต่างจากประเทศอนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์ทีเ่ป็นตลาด

น�าเข้าน�้าตาลหลักจากประเทศไทย51  

 1) ประเด็นพิพาท

 สนิค้าน�า้ตาลเริม่เป็นส่วนหนึง่ของรายการลดภาษภีายใต้อาฟตาใน

ช่วงเวลาเดียวกับสินค้าข้าว ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่อาเซียนมีมติอย่างเป็นทางการ

ในการประชุม AEM ครั้งที่ 26 ในปี ค.ศ. 1994 ให้ขยายหมวดรายการลดภาษี 

ให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรแปรรูปและไม่แปรรูป และในปีต่อมา (ปี ค.ศ. 1995) 

การประชุม AFTA Council ครั้งที่ 6 มีมติให้ประเทศสมาชิกแบ่งรายการสินค้า

เกษตรเข้าสู่อาฟตาเป็น 3 หมวด คือ รายการ Inclusion List รายการ Temporary 

Exclusion List และรายการ Sensitive List

 จากการแบ่งประเภทดังกล่าว อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้ก�าหนด

ให้สินค้าน�้าตาลอยู่ในรายการ Temporary Exclusion List ซ่ึงมีรูปแบบการลด

ภาษีก�าหนดไว้ว่าสินค้าในหมวดน้ีจะต้องทยอยเข้าสู่รายการลดภาษี จนกระทั่ง

ภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ในปี ค.ศ. 200352 หลังจากที่อาเซียนลงนามใน Protocol 

on Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products ป ี

ค.ศ. 1999 ซึ่งอนุมัติให้แบ่งแยกการลดภาษีสินค้าข้าวเป็นกรณีพิเศษแล้วนั้น 

ข้อพพิาทสนิค้าน�า้ตาลจงึได้เกดิขึน้เมือ่ฟิลปิปินส์ได้แสดงความต้องการย้ายสนิค้า



161

น�้าตาลไปสู่หมวด Sensitive List ซ่ึงท�าให้สามารถชะลอการลดภาษีน�้าตาลให้

เหลือร้อยละ 0-5 ในปี ค.ศ. 2010 ในขณะที่การขอย้ายไปสู่หมวด Highly  

Sensitive List ของอินโดนีเซียท�าให้สามารถก�าหนดอัตราสุดท้ายของการ 

ลดภาษีที่มากกว่าร้อยละ 0-5 ได้ โดยจะทยอยลดภาษีให้เท่ากับอัตราสุดท้าย 

ภายในปี ค.ศ. 2010

 2) การระงับข้อพิพาท

 ความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกันท�าให้ประเทศสมาชิก

อาเซียนมีความต้องการในการเปิดการค้าสินค้าน�้าตาลในอาฟตาแตกต่างกัน 

โดยไทยซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันต้องการที่จะให้น�้าตาลรวมอยู่ในการ 

ลดภาษี ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต้องการชะลอการลดภาษี

น�า้ตาลภายใต้อาฟตา ซึง่นบัได้ว่าเป็นท่าททีีต้่องการให้ยดืระยะเวลาการลดภาษี

สนิค้าน�า้ตาลออกไป และส่งผลให้ไทยเสยีโอกาสในการส่งออกน�า้ตาลเข้าสูต่ลาด

ทั้งสอง53 โดยข้อพิพาทและการเจรจาเพื่อระงับข้อขัดแย้งสามารถแบ่งได้เป็น 2 

รอบหลัก ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 2)

53 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, “สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน 
ครั้งที่ 1/33 (SEOM 1/33),” วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์ 291, (2002): 73.
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ตารางที่ 2: ข้อพิพาท ท่าทีการเจรจา และผลการเจรจาสินค้าน�้าตาล

 รอบ ประเด็นพิพาท ท่าที ผลของการเจรจา

1 การขอย้ายหมวด
การลดภาษีที่ได้
ตกลงไว้แล้วในปี 
ค.ศ. 1999  

ไทย: - เรียกร้องให้ลดภาษี
น�าเข้าจากไทยในอัตราที่ต�่า
กว่าที่เรียกเก็บจากประเทศ
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน
ร้อยละ 50 รวมทั้ง เรียก
ร้องให้น�าเข้าน�้าตาลภายใต้
ระบบโควตาภาษี
- ถ้าไม่ยอมตามข้อเรียก
ร้อง จะไม่ยอมให้โอนย้าย
หมวดสินค้า
อินโดนีเซีย: ขอโอนย้าย
ไปสู่หมวด Highly 
Sensitive List (อัตราภาษี
สุดท้ายสูงกว่าร้อยละ 0-5 
ในปี ค.ศ. 2010)
ฟิลิปปินส์: ขอโอนย้ายไป
สู่หมวด Sensitive List 
(อัตราภาษีสุดท้ายร้อยละ 
0-5 ในปี ค.ศ. 2010)

- อาเซียนรวมทั้งไทย ลงนาม
ในพิธีสารเพื่อแก้ไขพิธีสารว่า
ด้วยการด�าเนินการพิเศษ
ส�าหรับสินค้าอ่อนไหวและ
อ่อนไหวสูง ซึ่งเห็นชอบให้มี
การโอนย้ายตามท่าทีของ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
- ฟิลิปปินส์ลงนามซื้อข้าว
จากไทยเพื่อเป็นการชดเชย
ความเสียหาย

2 การชดเชยค่าเสีย
หายและการยืด
เวลาการลดภาษี 
ประมาณปี 
ค.ศ. 2007 

ไทย: - เรียกร้องให้
อินโดนีเซียชดเชยผล
ประโยชน์ผ่านการเปิด
โควตาน�้าตาล ก่อนจะลง
นามในพิธีสารที่เปิดโอกาส
ให้มีการยืดเวลาการลด
ภาษี
- ใช้ข้อเสนอการขอเลื่อน
ลดภาษีของฟิลิปปินส์ใน
การต่อรองเรื่องการลด
ภาษีข้าว 
อินโดนีเซีย: ขอเลื่อนการ
ลดภาษีเหลือร้อยละ 5-10 
ในปี ค.ศ. 2015
ฟิลิปปินส์: ขอเลื่อนการ
ลดภาษีเหลือร้อยละ 5 ใน
ปี ค.ศ. 2015 

- อาเซียนรวมทั้งไทย ลงนาม
ในพิธีสารว่าด้วยการพิจารณา
เป็นการพิเศษส�าหรับสินค้า
ข้าวและน�้าตาล ซึ่งเห็นชอบ
ให้มีการมีการยืดเวลาการลด
ภาษีตามข้อเสนอของ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
โดยไม่ต้องชดเชยผล
ประโยชน์เป็นตัวเงิน แต่ให้
ท�าในรูปแบบความร่วมมือ
ด้านอื่นแทน
- อินโดนีเซียรับประกันว่าจะ
ซื้อน�้าตาลจากไทย 550,000 
ตันต่อปี ภายใต้อัตราภาษีไม่
เกินร้อยละ 30
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 จากตารางที่ 2 การเจรจารอบแรกเกิดขึ้นจากท่าทีของอินโดนีเซีย 

ทีต้่องการย้ายสนิค้าน�้าตาลจากทีเ่คยก�าหนดให้อยูใ่นรายการ Temporary Exclusion 

List มาสูร่ายการ Highly Sensitive List ซึง่ท�าให้อนิโดนเีซยีทีเ่รยีกเกบ็ภาษนี�าเข้า

ร้อยละ 27-32 นั้น สามารถชะลอการลดภาษีออกไปจนถึงปี ค.ศ. 2010 พร้อม

ทั้งสามารถเจรจาเพื่อก�าหนดอัตราภาษีสุดท้ายได้มากกว่าร้อยละ 0-5 ในขณะ

เดียวกัน ฟิลิปปินส์ขอย้ายสินค้าน�้าตาลไปสู่รายการ Sensitive List ซึ่งท�าให้

ฟิลิปปินส์ที่เรียกเก็บภาษีน�าเข้าร้อยละ 50-55 นั้น สามารถชะลอการลดภาษีให้

เหลือร้อยละ 0-5 จนถึงปี ค.ศ. 2010 จากเดิมที่มีก�าหนดจะต้องลดภาษีภายใน

ปี ค.ศ. 200354   

 ท่าทีของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ต้องการโอนย้ายสินค้าน�้าตาล

ให้ไปสู่หมวดรายการลดภาษีที่นานขึ้นนั้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม AFTA 

Council ครัง้ที ่15 ในปี ค.ศ. 2001 จึงท�าให้ไทยในฐานะผูส่้งออกน�า้ตาลรายใหญ่

ของอาเซียนสูญเสียโอกาสการส่งออกโดยได้สิทธิพิเศษไปยังประเทศดังกล่าว55 

 อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลาดงักล่าวอาเซยีนไม่มพีธิสีารหรอืข้อปฏบิตัิ

ส�าหรับการระงับข้อพิพาทในลักษณะข้างต้น ถึงแม้อาเซียนจะมีพิธีสารที่มีบท 

บัญญัติเรื่องการเลื่อนระยะเวลาการลดภาษีของสินค้าหมวด Temporary  

Exclusion List ภายใต้พิธีสารว่าด้วยการด�าเนินการตามแผนงานการใช้มาตรการ

ก�าหนดอตัราอากรร่วมเพือ่จัดตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีนส�าหรบับญัชยีกเว้นลดภาษี

ชั่วคราว (Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme 

Temporary Exclusion List) ที่ลงนามในปี ค.ศ. 2000 แต่พิธีสารดังกล่าวเป็น 

กระบวนการที่มีไว้ส�าหรับสินค้าอุตสาหกรรมเท่านั้น56

 นอกจากน้ัน ถึงแม้ว่าอาเซียนจะได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยการระงับ

ข้อพิพาท (Protocol on Dispute Settlement Mechanism) ฉบับปี ค.ศ. 1996 

54 “ไทยรุกอิเหนา-ปินส์ชดเชย กรณีขอชะลอลดภาษีน�้าตาล”, ผู้จัดการรายวัน, 6 กันยายน 
2545.

55 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, “SEOM 1/33”.
56 ASEAN Secretariat, “Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme 

Temporary Exclusion List 2000,” www.aseansec.org (accessed April 28, 2013).
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57 “ลุ้นลดภาษีน�้าตาลส่อเค้าวุ่น,” ประชาชาติธุรกิจ, 5 กันยายน 2545.
58 “สามชาติอาเซียนหมดสิทธิเบี้ยวอาฟตา อดิศัยกล่อมให้ชดเชยไทยอยู่หมัด,” ผู้จัดการ 

รายวัน, 14 กันยายน 2545.
59 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2546.

ก็ตาม แต่การระงับข้อพิพาทในกรณีสินค้าน�้าตาล เพื่อคิดค่าชดเชยจากการขอ

เลื่อนการลดภาษี กลับไม่ได้ด�าเนินการตามพิธีสารดังกล่าว แต่เป็นการเจรจา

ระหว่างประเทศที่มีกรณีพิพาท โดยอาเซียนเป็นเพียงตัวกลางในการจัดประชุม 

ทั้งนี้ ท่าทีของฝ่ายไทยต้องการให้ทั้งสองประเทศชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

กับไทย ด้วยการเรียกร้องให้มีการลดภาษีน�าเข้าจากไทยในอัตราที่ต�่ากว่าที่เรียก

เก็บจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนร้อยละ 50 รวมทั้งเรียกร้องให้น�าเข้า

น�้าตาลภายใต้ระบบโควตาภาษี โดยให้พิจารณาน�าเข้าจากไทยก่อนเป็นอันดับ

แรก ในกรณีที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไม่ยอมด�าเนินการตามที่ไทยเสนอนั้น 

ไทยจะไม่ยอมลงนามให้ทั้งสองประเทศโอนย้ายสินค้าน�้าตาล57      

 ถึงแม้ไทยจะมีท่าทีเชิงรุกในการเจรจา ที่จะไม่ยอมลงนามหากทั้ง

สองประเทศไม่ยอมด�าเนินการตามข้อเสนอของไทยในการประชุม AEM ครั้งที่ 

34 ในปี ค.ศ. 2002 แต่ผลของการประชุมเป็นเพียงที่ทั้งสองประเทศยอมรับข้อ

เสนอของไทยและแจ้งว่าน�าไปหารือในระดับประเทศต่อไป58 โดยการเจรจาและ

การด�าเนนิการเพือ่ชดเชยความเสยีหายได้เกดิขึน้ภายหลงัในระหว่างปี 2003 โดย

ไทยได้รับการชดเชยบางส่วน เช่น ฟิลิปปินส์ ลงนามซื้อข้าวจากไทย 200,000 

ตัน เพื่อชดเชยการไม่ด�าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้59  

 การเจรจาเพ่ือระงับข้อพิพาทที่ด�าเนินการผ่านประเทศที่มีกรณีพิพาท

นั้น ท�าให้การยุติข้อพิพาทเป็นการเจรจาแบบทวิภาคี ซึ่งไม่มีรูปแบบการชดเชย

ความเสียหายหรือลงโทษที่ชัดเจน โดยในกรณีของน�้าตาลแสดงให้เห็นว่าไทย

ยนิยอมให้อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์โอนย้ายน�า้ตาลได้ ผ่านการลงนามในพธิสีาร

เพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการด�าเนินการพิเศษส�าหรับสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง 

(Protocol to Amend the Protocol on Special Arrangements on Sensitive and 

Highly Sensitive Products) ในปี ค.ศ. 2004 
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 การยอมตกลงของไทยดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าการเจรจาในเรื่องการ

ชดเชยค่าเสยีหายจะยงัไม่เสรจ็สิน้ รายละเอยีดในพธีิสารดงักล่าว บญัญตัไิว้อย่าง

กว้างเพียงว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สามารถโอนย้ายน�้าตาลไปอยู่ในหมวด 

Highly Sensitive List และ Sensitive List ได้ โดยพึงค�านึงว่าไทยเป็นผู้ส่งออกราย

ใหญ่ของอาเซยีน อย่างไรกต็ามกลบัไม่มกีารกล่าวถงึการชดเชยความเสียหายใน

พิธีสารดังกล่าวแต่อย่างใด60 

 การเจรจาข้อพิพาทส�าหรับสินค้าน�้าตาลยังไม่ส้ินสุดลง จนเกิด 

การเจรจาหลักรอบสองในปี ค.ศ. 2007 ส�าหรับประเด็นการชดเชยค่าเสียหายที่

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ต้องชดเชยให้กับไทย ซึ่งอาเซียนมีความเห็นให้กระบวน 

การเจรจาดังกล่าวจัดท�าขึ้นในรูปแบบพิธีสารเฉพาะ เรียกว่า พิธีสารว่าด้วยการ

พิจารณาเป็นการพิเศษส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาล (Protocol to Provide Special 

Consideration for Rice and Sugar) ซึง่มสีาระส�าคญัในการเปิดโอกาสให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่มีเหตุจ�าเป็น ท�าให้ไม่สามารถลดภาษีข้าวและน�้าตาลได้ด้วย

เหตุความอ่อนไหวทางการเมืองนั้น มีสิทธิยื่นค�าร้องขอละเว้นไม่ปฏิบัติตาม 

พันธกรณีอาฟตาได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องชดเชยผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินให้แก่

ประเทศสมาชกิทีเ่ป็นผูส่้งออกส�าคญั แต่จะให้ชดเชยผลประโยชน์ผ่านการขยาย

ความร่วมมอืหรอืร่วมลงทนุ เพือ่ส่งเสรมิให้ประเทศสมาชกิผูส่้งออกหลกัสามารถ

เข้าสู่ตลาดในด้านอื่นเป็นการทดแทน61

 จากการเจรจาเพือ่ลงนามในพธิสีารดงักล่าว ไทยมีท่าทใีห้อนิโดนเีซยี

ชดเชยผลประโยชน์กับไทยก่อนที่ไทยจะลงนามในพิธีสาร เนื่องจากการขอย้าย

น�้าตาลจากรายการ Temporary Exclusion List ไปสู่รายการ Highly Sensitive 

List ในปี ค.ศ. 1999 นั้น ไทยได้เสนอให้อินโดนีเซียเปิดตลาดสินค้าประมงและ

ทุเรียน เป็นการชดเชยผลประโยชน์ แต่อินโดนีเซียได้ปฏิเสธมาโดยตลอด62   

60 ASEAN Secretariat, “Protocol to Amend the Protocol on Special Arrangements on 
Sensitive and Highly Sensitive Products 2004,” www.aseansec.org (accessed April 
28, 2013).

61 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2550.
62 “พิธีสารใหม่ยกเว้นลดภาษีข้าว-น�้าตาล AEM หาทางออกสินค้าอ่อนไหวอาเซียน”, ประชาชาติ

ธุรกิจ, 23 สิงหาคม 2550.



166

 ต่อมา ไทยได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นการพิเศษ

ส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาลดังกล่าว ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  

ในเดอืนสงิหาคมปี ค.ศ. 2007 พร้อมกบัการเจรจาชดเชยความเสียหายทีก่�าหนด

ให้มีการเจรจาทวิภาคีระหว่างประเทศที่มีกรณีพิพาทผ่านพิธีสารดังกล่าว  

จนกระทั่งปี ค.ศ. 2008 ไทยและอินโดนีเซียได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กัน ส�าหรับค่าชดเชยที่อินโดนีเซียไม่สามารถลดภาษีได้ตามที่ตกลงไว้ โดย

อินโดนีเซียจะรับประกันว่าจะซื้อน�้าตาลทรายขาว น�้าตาลทรายดิบ และน�้าตาล

ทรายขาวบริสุทธิ์จากประเทศไทยในปริมาณเฉลี่ยเท่ากับที่เคยซื้อ 3 ปีย้อนหลัง 

หรือประมาณ 550,000 ตัน ภายใต้อัตราภาษีน�าเข้าไม่เกินร้อยละ 3063   

 เมื่อไทยและอินโดนีเซียสามารถตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กันในประเด็นการชดเชยค่าเสียหายได้แล้วนั้น อินโดนีเซียจึงสามารถใช้สิทธิขอ

เลื่อนการลดภาษีสินค้าน�้าตาลได้ โดยไม่ต้องชดเชยเป็นตัวเงินอีกต่อไป โดยใน

ปี ค.ศ. 2009 ได้ขอชะลอการลดภาษีออกไปจากปี 2010 อีกครั้ง โดยใน 

ครั้งนี้เสนอขอให้คงภาษีน�าเข้าในอัตราร้อยละ 30-40 ในปี ค.ศ. 2010 และ 

ปรับลดเหลือร้อยละ 5-10 ในปี ค.ศ. 201564

 ส�าหรับฟิลปิปนิส ์มท่ีาทชีะลอการลดภาษอีอกไปจากเดมิทีก่�าหนด

ไว้ในปี ค.ศ. 2010 เช่นกัน โดยในการเจรจาเพื่อยืดเวลาครั้งนี้ ฟิลิปปินส์ขอปรับ

ลดภาษีน�าเข้าน�้าตาลลงเหลือร้อยละ 5-10 ในปี ค.ศ. 201565

 ถงึแม้ทางฝ่ายไทยสามารถรบัข้อเสนอของฟิลิปปินส์ได้ แต่รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นคือ นางพรทิวา นาคาศัย ยังไม่ยอมรับท่าที

ของฟิลิปปินส์โดยง่าย เน่ืองจากต้องการใช้สินค้าน�้าตาลเป็นเครื่องมือต่อรอง 

รูปแบบการลดภาษีข้าวและการชดเชยความเสียหายโดยการเปิดโควตาน�าเข้า 

63 “ลุ้น MOU แก้ปัญหาน�้าตาลอินโดฯ ขอชดเชยภาษีช่วยการันตีโควตาน�าเข้า 5.5 แสนตัน”, 
ประชาชาติธุรกิจ, 27 พฤศจิกายน 2551.

64 “ฟิลิปปินส์เสนอหั่นภาษีน�้าตาล แลกคงภาษีข้าว”, โพสต์ทูเดย์, 22 ธันวาคม 2552.;  
“บีบ ปท. อาเซียนลดภาษีข้าว น�้าตาล”, ผู้จัดการออนไลน์ 15 สิงหาคม 2552.

65 เรื่องเดียวกัน
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ปลอดภาษีที่ไทยก�าลังมีปัญหากับฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนั้น66 ภายหลังเม่ือการ

เจรจาสินค้าข้าวยุติลง และไทยได้ให้สัตยาบันความตกลง ATIGA ปี ค.ศ. 2010 

การเจรจารูปแบบการลดภาษีสินค้าน�้าตาลจึงได้เป็นไปอย่างที่อินโดนีเซียและ

ฟิลิปปินส์ต้องการ67  

3.  กลไกระงบัข้อพพิาททางเศรษฐกจิและแนวทาง ASEAN Way
 ข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

รวมไปถงึกลไกการระงบัข้อพพิาททางเศรษฐกจิต่างๆ ทีอ่าเซยีนได้พฒันาขึน้นัน้ 

เป็นส่วนส�าคัญหนึ่งที่ช่วยแสดงถึงกระบวนการด�าเนินงานของอาเซียนท่ีมีลักษณะ

เฉพาะได้ โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นแนวทาง ASEAN Way 

 การศึกษากรณีตัวอย่างข้อพิพาทสินค้าเกษตร และกระบวนการ  

ระงับข้อพิพาทนั้น จะเห็นได้ว่าการพิจารณากลไกระงับข้อพิพาทผ่านการจัดท�า

พธิสีารทีเ่กีย่วข้องอาจไม่เพยีงพอในการหาค�าตอบว่าอาเซยีนได้พฒันาให้องค์กร

ในระดบัภูมภิาคมอี�านาจเหนอืประเทศสมาชกิแล้วหรอืไม่ เนือ่งจากการมพีธิสีาร

ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าน�าไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

 จากการพิจารณากรณีพิพาททางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติผ่านสินค้า

ข้าวและน�้าตาลแล้ว จะได้น�าไปเปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะตามแนวทาง ASEAN 

Way รวมท้ังน�าไปเปรียบเทียบกับการออกแบบองค์กรอาเซียน เพื่อวิเคราะห์

หาความเช่ือมโยงระหว่างกลไกระงับข้อพิพาทและลักษณะเฉพาะของอาเซียน 

ดังกล่าว ดังนี้ (รายละเอียดตามตารางที่ 3)

66 “พาณิชย์รับข้อเสนอฟิลิปปินส์ลดภาษีน�้าตาลอาฟตา”, กรุงเทพธุรกิจ 22 ธันวาคม 2552.
67 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน”.
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ตารางที่ 3: ความสอดคล้องของแนวทาง ASEAN Way  
การออกแบบองค์กร และกลไกระงับข้อพิพาท

  แนวทาง ASEAN Way        การออกแบบองค์กร           กลไกระงับข้อพิพาท

หลักการไม่แทรกแซง
(Non-Interference)

โครงสร้างองค์กรแบบหลวม
(Loose Institutional 

Structure)

ไม่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค
ที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
(Without a Special Unit)

 

หลักการปรึกษาหารือ
(Consultation)

กระบวนการไม่เป็น
ทางการ

(Informal Process)

การเจรจาแบบทวิภาคี
(Bilateral Negotiation)

หลักการฉันทามติ
(Consensus)

ข้อตกลงที่ไม่ผูกพัน
(Non-binding Commitment)

ข้อตกลงในหลักการก่อน
เจรจาในรายละเอียด
(Broad Commitment)

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของแนวทาง ASEAN 

Way ที่ส่งผลให้การออกแบบองค์กรอาเซียนมีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งส่งผล 

เชื่อมโยงกับกลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เกิดขึ้นในทาง

ปฏิบัติด้วย

 3.1 ความเชื่อมโยงกับหลักการไม่แทรกแซง 
 หลกัการไม่แทรกแซงกจิการภายในของประเทศสมาชกิอืน่ สะท้อน

ให้เหน็ว่าประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงให้ความส�าคัญกบัอ�านาจการตดัสินใจและ

อ�านาจอธิปไตยของประเทศตนเป็นหลัก 

 ผลของหลักการดังกล่าวส่งผลให้การออกแบบโครงสร้างองค์กร

อาเซียนมีลักษณะหลวม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหน่วยงานในระดับภูมิภาคยัง

ไม่มีอ�านาจการตัดสินใจเหนือประเทศสมาชิก ไม่มีอ�านาจที่แข็งแกร่งในการตั้ง

เรือ่งเจรจา ไม่มส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดผลการเจรจา หรอืแม้กระทัง่การก�าหนด

บทลงโทษในกรณีที่ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ 
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 กลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจโดยศึกษาผ่านสินค้าข้าวและ

น�้าตาลได้สะท้อนให้เห็นลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการไม่แทรกแซงและการ

ออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบหลวม ทีห่น่วยงานในระดบัภมูภิาคยงัไม่มอี�านาจ

ในการตัดสินใจเห็นได้จากการเจรจาขอต้ังหมวดรายการลดภาษีพิเศษส�าหรับ

สินค้าข้าวที่ท�าให้ไทยมีข้อพิพาทกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้ง

การขอโอนย้ายสินค้าน�้าตาลจากหมวด Temporary Exclusion List ไปสู่รายการ

ลดภาษีแบบ Highly Sensitive List ส�าหรับอินโดนีเซีย และรายการ Sensitive List 

ส�าหรับประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งการเจรจาเพื่อขอชดเชยผลประโยชน์ ไม่ว่า

จะเป็นการให้โควตาน�าเข้าข้าวปลอดภาษี หรือบันทึกความเข้าใจเพื่อซื้อน�้าตาล

จากไทยนั้น อาเซียนมีบทบาทเพียงอ�านวยความสะดวกให้เกิดการประชุม รับเร่ือง

ข้อพิพาท และรับผลการเจรจาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยอาเซียนไม่ได้มีการ

ตัง้หน่วยงานพเิศษขึน้มาเพือ่ตดิตามและมอี�านาจในการสัง่ฟ้อง หรอืมอี�านาจใน

การลงโทษในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด

 ในขณะที ่ภาระการตดัสนิใจว่าจะตัง้เรือ่งเรยีกร้องประเทศสมาชิกที่

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องรูปแบบการลดภาษีทั้งในส่วนของอัตราภาษีและ

ระยะเวลาการลดภาษ ีรวมไปจนถงึรปูแบบการชดเชยผลประโยชน์นัน้ ได้เกดิขึน้

และด�าเนนิการหาข้อยตุ ิโดยประเทศสมาชกิเป็นส�าคญั  จากข้อพพิาทสนิค้าข้าว

และน�้าตาลแสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่ประเทศผู้เสียโอกาสไม่ได้เรียกร้องและไม่

ตดิใจเอาความประเทศคูก่รณ ีอาเซยีนไม่มหีน่วยงานหรอืมอี�านาจในการสัง่การ 

รวมทั้งไม่มีอ�านาจการก�าหนดค่าชดเชยหรือการก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้ไม่

ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ด�าเนินการไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด

 3.2 ความเชื่อมโยงกับหลักการปรึกษาหารือ
 หลักการปรึกษาหารือของอาเซียน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวน 

การเจรจาเพื่อประสานประโยชน์ระหว่างกันก่อนตัดสินใจด�าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่ง การเน้นการปรึกษาหารือได้เชื่อมโยงสู่การออกแบบองค์กรอาเซียน 

โดยจะเหน็ได้ว่าอาเซยีนให้ความส�าคญักบักระบวนการตดัสนิใจทีไ่ม่เป็นทางการ 

และการก�าหนดอ�านาจขององค์กรบริหารไม่ชัดเจน โดยกระบวนการขับเคล่ือน

หลักให้เกิดผลลัพธ์ขององค์กรเกิดจากการจัดประชุมในระดับต่างๆ
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 กลไกระงบัข้อพพิาททางเศรษฐกจิโดยศกึษาผ่านสนิค้าข้าวและน�า้ตาล

ได้แสดงให้เห็นลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการปรึกษาหารือและกระบวนการ

แบบไม่เป็นทางการ ซึง่เชือ่มโยงกบักลไกระงบัข้อพิพาทแบบทวิภาคีระหว่างประเทศ

สมาชกิได้ ทัง้นี ้การเจรจาแบบทวภิาคเีพือ่หาข้อยตุใินกรณข้ีอพพิาทในเรือ่งข้าว

และน�้าตาล ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการขอยืดเวลาการลดภาษี รูปแบบการลดภาษี 

หรอืการชดเชยผลประโยชน์ ได้เปิดโอกาสให้ผูน้�าและคณะรฐัมนตรขีองประเทศ

คู่กรณีปรึกษาหารือระหว่างกัน และมีโอกาสที่การเจรจาหาข้อยุติไม่จ�าเป็นต้อง

ด�าเนนิการผ่านกระบวนการทีเ่ป็นทางการแต่อย่างใด ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

ผ่านความสมัพนัธ์ระหว่างผูน้�าในประเทศสมาชกิอาเซยีน จงึมบีทบาทมากขึน้ใน

การเจรจาแบบทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่อาเซียนไม่ได้ก�าหนดบท

ลงโทษจากการยืดเวลาลดภาษี และอัตราการชดเชยค่าเสียหายไว้อย่างชัดเจน    

 ถึงแม้ว่าอาเซียนได้พัฒนาพิธีสารที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทเพื่อ

ให้หน่วยงานในระดบัภมูภิาคมอี�านาจในการพจิารณามากขึน้และมกีระบวนการ

ในการเจรจาที่เป็นทางการมากขึ้น แต่การระงับข้อพิพาทส�าหรับสินค้าข้าวและ

น�้าตาลกลับไม่ได้ใช้พิธีสารดังกล่าวแต่อย่างใด 

 พธิสีารทีอ่าเซยีนได้จัดท�าขึน้เพือ่ใช้ระงบัข้อพพิาทมขีึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1996 เรียกว่า พิธีสารว่าด้วยการระงับข้อพิพาท (Protocol on Dispute Settlement 

Mechanism) และได้ถกูทดแทนโดยพธิสีารว่าด้วยกลไกระงบัข้อพพิาทด้านเศรษฐกจิ

ของอาเซียน (EDSM) ปี ค.ศ. 2004 ซึ่งให้โอกาสประเทศคู่กรณีหาทางระงับข้อ

พพิาทระหว่างกนั ผ่านวธิปีรกึษาหารอื การใช้คนกลางทีน่่าเชือ่ถอื การประนปีระนอม 

และการไกล่เกลี่ยก่อนในเบื้องต้น ก่อนที่จะเลือกใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท

อย่างเป็นทางการ ผ่านการจัดต้ังคณะพิจารณา (Panels) และองค์กรอุทธรณ์ 

(Appellate Body) ภายใต้การด�าเนนิงานจากองค์กรบรหิารส่วนกลางในระดบัภมูภิาค 

ทั้งนี้ เมื่อคณะพิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์มีข้อตัดสินและข้อเสนอแนะแล้ว 

ประเทศคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนั้น โดยหากไม่ปฏิบัติตาม ประเทศที่เป็นฝ่าย

เสียหายอาจขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือขอที่จะระงับการให้สิทธิพิเศษทาง  

การค้ากับประเทศคู่กรณีของตนได้68 

68 กระทรวงการต่างประเทศ, “กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน”.



171

อย่างไรก็ตาม การระงับข้อพิพาทส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาลกลับไม่ได้ด�าเนิน

การผ่านพิธีสารว่าด้วยการระงับข้อพิพาทดังกล่าว แต่กลับจัดท�าพิธีสารเฉพาะ

ขึ้นมา เรียกว่า พิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นการพิเศษส�าหรับสินค้าข้าวและ

น�้าตาล (Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar) 

ในปี ค.ศ. 2007 โดยให้สิทธิการยืดเวลาลดภาษีกับประเทศสมาชิก และให้มี

กระบวนการระงับข้อพิพาทผ่านการปรึกษาหารือแบบทวิภาคี การด�าเนินการ 

ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงบทบาทของหลักการปรึกษาหารือ และ

การออกแบบองค์กรที่เน้นกระบวนการแบบไม่เป็นทางการได้เป็นอย่างดี

 3.3 ความเชื่อมโยงกับหลักการฉันทามติ
 หลักการฉันทามติเป็นอีกหน่ึงแนวทางที่สร้างลักษณะเฉพาะให้กับ

อาเซียน โดยเป็นเคร่ืองก�าหนดว่าการตัดสินใจของอาเซียนในเรื่องต่างๆ นั้น 

จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากประเทศสมาชิกทกุประเทศอย่างพร้อมเพรยีงกนั 

หลักการดังกล่าวได้น�าไปสู่การออกแบบองค์กรที่ผลของข้อตกลงเป็นไปในลักษณะ  

ที่ไม่ผูกพันทางกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้อตกลงมีความยืดหยุ่นให้

ประเทศสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงรายละเอียด โดยไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย

จากอาเซียนอย่างชัดเจน69   

 นอกจากหลักการฉันทามติได้เชื่อมโยงกับการออกแบบองค์กรแล้ว 

ยงัได้เชือ่มโยงกบักลไกระงบัข้อพพิาททางเศรษฐกจิ เมือ่พจิารณาจากกรณศีกึษา

สินค้าข้าวและน�้าตาลด้วย โดยข้อสรุปจากการเจรจาเป็นไปในลักษณะข้อตกลง

ในหลักการกว้างๆ แล้วค่อยไปเจรจาในเรื่องรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเหล่านี้ จึง

เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศคูก่รณสีามารถปรบัเปลีย่นบทบญัญตัจิากข้อตกลง

ในหลักการที่กว้างและยืดหยุ่น หรือไม่ด�าเนินการตามข้อตกลงในภายหลังได ้

เช่นกัน 

 จากการขอเลื่อนการลดภาษีสินค้าข้าวและน�้าตาลจากที่ได้มีการ

ตกลงไว้แล้ว ประกอบกับการมีพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นการพิเศษส�าหรับ

69 Helen, 158-162.
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สินค้าข้าวและน�้าตาล (Protocol to Provide Special Consideration for Rice 

and Sugar) ฉบับปี ค.ศ. 2007 ขึ้นมานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก

สามารถขอยืดเวลาการลดภาษีส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาลได้ต่อไป ดังนั้น จึง

ไม่มีหลักประกันได้ว่าเมื่อถึงก�าหนดการลดภาษีลงให้เท่ากับอัตราภาษีสุดท้าย 

ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะสามารถด�าเนินการลด 

ภาษีสินค้าข้าวและน�้าตาลตามที่ได้ตกลงไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การชดเชยผล

ประโยชน์ที่ได้ตกลงไว้ในหลักการผ่านการเปิดโควตาน�าเข้าปลอดภาษีส�าหรับ

สินค้าข้าว หรือบันทึกความเข้าใจร่วมในการซื้อน�้าตาลในอัตราภาษีพิเศษนั้น 

ยงัคงไม่มีบทบญัญตัทิีร่บัประกนัได้ว่าประเทศทัง้สองจะต้องชดเชยผลประโยชน์

ในจ�านวนและระยะเวลาที่ก�าหนด ประกอบกับอาเซียนไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน

ในกรณีต่อเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการชดเชยค่าเสียหาย

 โดยสรุป จากปัญหาการขยายตัวการค้าภายในอาเซียนของไทย 

โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนการค้าของไทยกบัประเทศในเอเชยีตะวนัออก

ที่มีมากกว่านั้น ได้สะท้อนปัญหาการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่าง

มีนัยส�าคัญ ทั้งน้ี ปัญหากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียน  

นับเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีส่วนสัมพันธ์กับปัญหาการขยายตัว

ทางการค้าของอาเซียน โดยกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนที่ไม่ถูกก�าหนด 

ไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามข้อ 

ตกลงเขตการค้าเสรี และส่งผลให้การเปิดเสรีทางการค้าต้องถูกเลื่อนออกไปอีก

ทั้งปริมาณการค้าระหว่างประเทศสมาชิกไม่สามารถขยายตัวได้ตามแผนที่ได้

ก�าหนดไว้ 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามของอาเซียนในการพัฒนากลไกระงับ

ข้อพิพาทให้มีความชัดเจนข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมการค้าในภูมิภาค พร้อมทั้งให้

องค์กรในระดับภูมิภาคมีอ�านาจในการตดัสนิใจเหนือประเทศสมาชกิในกรณีทีม่ี

ข้อพิพาทนั้น กลับก่อให้เกิดค�าถามตามมาว่าการให้อ�านาจอาเซียนผ่านกลไก

ระงับข้อพพิาททีเ่ข้มแขง็ขึน้นัน้ เป็นความพยายามทีอ่าเซยีนต้องการเปลีย่นแปลง

การด�าเนินการให้แตกต่างไปจากแนวทาง ASEAN Way หรือไม่
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 การศึกษากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัต ิ

โดยพิจารณาจากกรณีศึกษาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญของไทย ได้แก่ สินค้าข้าว 

และน�้าตาลนั้น ได้แสดงให้เห็นว่า กลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของสินค้า

ดังกล่าว มีลักษณะเชื่อมโยงกับแนวทาง ASEAN Way และการออกแบบองค์กร

ที่มีลักษณะเฉพาะของอาเซียน ซึ่งกล่าวได้ว่า ถึงแม้อาเซียนมีความพยายามใน

การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์กรบรหิารในระดบัภมิูภาค ผ่านการพฒันากลไก

การระงบัข้อพพิาททีใ่ห้อ�านาจอาเซยีนในการตดัสนิใจในลกัษณะทีส่อดคล้องกบั

แนวทางของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวเป็นเพียงในรูปตัว

บทกฎหมายผ่านพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทเป็นหลักเท่านั้น หาก

แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาเซียนไม่ได้พัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ

ที่ถอยห่างจากแนวทาง ASEAN Way แต่อย่างใด
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บทคัดย่อ

	 ความเป็นไทย/ความเป็นฝรัง่	เป็นปัญหาและข้อถกเถยีงเสมอมาใน

ฐานะปรัชญาและความรู้	มักเกิดค�าถามว่ามันควรจะมีต�าแหน่งแห่งที่อย่างไรใน

สังคมไทยสมัยใหม่	 ความเป็นไทย/ความเป็นฝรั่งยังสัมพันธ์อยู่กับปมจักรวรรดินิยม 

การตกเป็นเมืองข้ึนหรือดินแดนในอาณานิคมที่สังคมไทยถือกันว่า	 หลังจาก 

เสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าแล้ว	 ไทยก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครตราบถึง 

ปัจจุบัน	อาจกล่าวได้ว่าในปริมณฑลอื่นๆ	แล้ว	อ�านาจน�าของสถาบันชั้นสูงมีผล	

อย่างมากในการสถาปนาอ�านาจความเป็นเจ้าเหนือสาขาวิชาต่างๆ	 เราจึงพบ 

ว่า	ชนชั้นสูงได้กลายเป็นหมุดหมายอ้างอิงในฐานะบิดาของศาสตร์ต่างๆ	อย่าง

มากมาย	 กระทั่งการสถาปนาชุดความรู้ที่กล่าวถึงขั้นเรียกกันว่าเป็น	 “ปรัชญา”	

อย่างไรกต็ามในวงการศลิปะและการเรยีนการสอนศลิปะร่วมสมยัเรากลบัพบว่า	

แทบไม่มีที่ว่างให้กับชนช้ันน�าในฐานะที่เป็นผู้ครองความเป็นเจ้า	 เนื่องจากรากฐาน

ที่วางไว้อย่างเข้มแข็งในนามของศิลป์	พีระศรี	และมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 ศลิป์	พรีะศรแีละกลุม่ลกูศษิย์สถาปนาอ�านาจน�าและความรูท้างด้าน

ศิลปะ	ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันผ่านโลกศิลปะและโลกสังคมการเมืองในสังคมไทย

มาอย่างยาวนานต้ังแต่ทศวรรษ	 2480	 เป็นอย่างช้า	 อาจกล่าวได้ว่า	 อ�านาจ 

น�าด้านความรู้ทางศิลปะของศิลป์นั้นมีอยู่	2	ส่วน	คือ	ศิลปะสมัยใหม่	กับ	ศิลปะ

แบบจารีต	 ทั้งคู่มีบทบาทส�าคัญในการเสริมแรงให้กับความเป็นไทยในสังคมที่

ก�าลังเปลี่ยนผ่านหลังปฏิวัติสยาม	 2475	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะปฏิวัติ	 หรือฝ่าย

อนุรักษนิยมก็ตาม	 ด้วยความเป็นสถาบันศิลปะหลัก	 และความสัมพันธ์ส่วนตัว

ของศิลป์	 ท�าให้ส�านักศิลปากรกลายเป็นกลไกส�าคัญของรัฐที่กุมอ�านาจความรู้	

ความจริง	และความงามจนสามารถสร้างบุคลากรและเครือข่ายอันเข้มแข็ง	รวม

ไปถงึการมอีทิธพิลอย่างสงูต่องานประกวดศลิปกรรมแห่งชาต	ิตลอดจนการสร้าง

ความน่าเชือ่ถอืในนามสถาบนัการศกึษาด้านศลิปะชัน้แนวหน้าของเมอืงไทย	เมือ่

ผนวกกับส�านึกอุปถัมภ์ในสังคมไทย	 ศิลป์จึงเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ

ด้านทฤษฎี-ปฏิบัติในอุดมคติของเจ้าส�านักวิชาการสมัยใหม่ไปพร้อมๆ	 กับเป็น	

ปรมาจารย์ที่เป็นเป็นต้นสายธารของความรู้	 อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครู 
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และศิษย์ที่แข็งแรงและแนบแน่น	 โดยเฉพาะเมื่อเขาเสียชีวิตลง	 การตีความ 

ค�าสอน	งานเขียนและผลงานก็มีฐานะที่สูงส่งมากขึ้นทุกที	ดังนั้นเมื่อ	ศิลป์	พีระศรี

ถูกวิพากษ์วิจารณ์	 จึงน�าไปสู่การต่อสู้ทางความคิดกันอย่างเอาจริงเอาจัง	 ไม่ 

เพียงเท่านั้น	 ศิลป์ยังถูกท�าให้กลายเป็นบุรุษศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ	 จนท�าให้ 

ศิลป์	 พีระศรี	 กลายเป็นบุคคลที่ยากที่จะถูกแตะต้องเพื่อท�าการวิพากษ์วิจารณ์

ในวงการศิลปะ	ทั้งที่เขามีบทบาทอย่างมหาศาลในเชิงประวัติศาสตร์

	 อย่างไรกต็ามความเป็นฝรัง่ของศลิป์เอง	กม็ปัีญหาไม่น้อยทีบ่างครัง้

ไม่ลงรอยกับค�าอธิบายแบบชาตินิยม-เชื้อชาตินิยม	 การเป็นฝรั่งในด้านหนึ่งก็

ท�าให้ศิลป์มีความเป็นอื่น	 ขณะที่ความเป็นฝรั่งเอง	 ก็มีด้านของความน่าเชื่อถือ

ทางวชิาการและวชิาชพีในสงัคมสมยัใหม่ไปในตวั	ในด้านความเป็นฝรัง่ความเป็น

นานาชาตนิีเ้อง	ทีท่�าให้ศลิป์มคีวามหมายในฐานะทีเ่ป็นจดุเชือ่มกบัโลกตะวนัตก

ที่เขาจากมา	งานเขียนนี้จึงเห็นว่า	ศิลป์	พีระศรี	เป็นทั้งบุคคลและเป็นทั้งร่างทรง

ของอาการลงแดงอาณานิคมที่คนไทยแก้ไม่ตกตลอดมา	 พร้อมๆ	 ไปกับการ

สถาปนาอ�านาจน�าเหนือวงการศิลปะไทยพร้อมทั้งสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐ

โดยทีค่วามบรสิทุธิข์องศลิปะไม่ต้องแปดเป้ือนกบัสงัคมการเมอืงทีเ่ป็นโลกยีวสิยั

ได้อย่างแนบเนียนอีกด้วย
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1	 ผู้เขียนท�าความเข้าใจแนวคิดการสถาปนาอ�านาจน�าของแอนโตนิโอ	กรัมชี่	 ผ่าน	Antonio	
Gramsci.	Selections form the prison notebooks, translated	by	Quintin	Hoare	and	
Geoffery	Nowell	Smith	(London:	Lawrence	and	Wishsrt),	1971	ซึ่งพบว่า	งานของเขา
เกิดจากการรวบรวมงานท่ีกระจัดกระจาย	 และน�ามาจัดระเบียบขึ้นมาใหม่	 ได้ถูกต่อยอด
และตคีวามออกไปอย่างมาก	ผูเ้ขยีนอาศยังานอธบิายเพิม่เตมิในโลกภาษาไทยเพือ่ท�าความ
เข้าใจอย่าง	 วนัส	 ปิยะกุลชัยเดช.	ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่  
และอุดมการณ์ของกรัมชี่ วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการปกครอง	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2548	ซึ่งได้น�ามาขยายความต่อใน	วนัส	ปิยะ-
กุลชัยเดช.	“อุดมการณ์แบบกรัมชี่:	เมื่ออุดมการณ์ต้องถูกวิพากษ์หลายมิติของอุดมการณ์
และความสัมพันธ์กับการครองความเป็นใหญ่”		ใน รัฐศาสตร์สาร,	27:	2	(2549)	และงานที่ใช้
กรอบคิด	hegemony	ท�าการศึกษาผ่านตัวแบบบุคคลส�าคัญของไทยอย่าง	ชนิดา	ชิตบัณฑิตย์. 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ: การสถาปนาพระราชอ�านาจน�าในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโครงการต�ารามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์),	2550.	

2	 วนัส	ปิยะกุลชัยเดช.	ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่และอุดมการณ์
ของกรัมชี่, น.	176-177.

กรอบการศึกษา
	 งานศึกษานี้	 พิจารณาบทบาทขอ	 ศิลป์	 พีระศรี	 และกลุ่มลูกศิษย ์
ในการสถาปนาอ�านาจน�าและความรู้ทางด้านศิลปะ	 ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันผ่าน
โลกศลิปะและโลกสงัคมการเมอืงในสงัคมไทย	โดยหยบิยมืแนวคดิเกีย่วกบั	“การ
ครองอ�านาจน�า”	(Hegemony)	ของ	อันโตนิโอ	กรัมชี่1 มาสนทนา	เพื่อท�าความ
เข้าใจอ�านาจครอบง�าของศิลป์และเครือข่ายที่มีต่อวงการศิลปะไทยและสังคม
การเมืองไทย	เราพบว่าเขามีบทบาทอย่างมากช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ของรัฐใน
ยุคต่างๆ	จนในที่สุดก็คือ	อุดมการณ์อนุรักษนิยมจนกลายเป็นอุดมการณ์หลักที่
มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งในสังคมไทย	ที่ท�าให้เกิดความยินยอมพร้อมใจยอมรับ	
(consent)2	 โดยไม่ได้มาจากการบีบบังคับแบบเดียวกับรัฐนิยม	หรือกฎหมายใน
ยุคสมัยต่างๆ			
	 ผู้เขียนเห็นว่า	 การศึกษานี้จะท�าความเข้าใจผ่านปฏิบัติการทาง
อดุมการณ์ในรปูแบบการแสดงของความคดิ	และปฏบิตักิารทีม่ลีกัษณะประสาน
และการรวมกลุ่มทางสังคมจนเกิดเป็นเอกภาพและสามารถสร้างอ�านาจน�า 
โดยมีฐานท่ีมั่นจากร้ัวศิลปากรและลูกศิษย์ของเขาที่สัมพันธ์อยู่ในฐานะการ 
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของโครงสร้างส่วนบนคืออุดมการณ์	 ภูมิปัญญา	 
ศลีธรรม	และโครงสร้างพืน้ฐานนัน่คอื	สภาพทางเศรษฐกจิ	ในนาม	“แนวร่วมทาง
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ประวัติศาสตร์”	 (Historical	Bloc)3 จนน�ามาซึ่งชัยชนะจากการยึดพื้นที่ความคิด
ในวงการศิลปะไทยด้วยศีลธรรมและภูมิปัญญา	ตามสิ่งที่เรียกว่า	“สงครามแบบ
ตรึงพื้นที่”	(war	of	position)4	ไม่เพียงเท่านั้นการครองอ�านาจน�านั้นยังมีการตอบโต้
และท้าทายการครองอ�านาจจากฝ่ายต่างๆ	 อยู่ตลอดมา	 แต่ฝ่ายชนชั้นน�าทาง
ศลิปะกส็ามารถรกัษาสถานะอนัสงูส่งของพืน้ทีน่ัน้ไว้ได้	และยงัตัง้ตระหง่านอย่าง
เข้มแข็ง	โดยเฉพาะเมื่อครบรอบ	100	ปี	ชาตกาลของเขาในปี	2535	ที่อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นช่วงที่ความแข็งแกร่งของเขาได้พุ่งข้ึนสูงจนเริ่มเกิดค�าถามและท้าทาย
สถานะดงักล่าวทีเ่ป็นงานในเชงิวชิาการดงัทีก่ล่าวมาแล้ว	แม้จดุมุง่หมายของการ
ครองอ�านาจน�าจะมีอยู่	 2	 ประการแต่ในที่นี้ต้องการจะเน้นให้เห็นถึงจุดหมาย 
ที่กลุ่มทางสังคมหลักหรือชนชั้นที่มีอ�านาจต้องการรักษาอ�านาจในการจัดการ
ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ	โดยจัดการกับกลุ่มทางสังคมหลักหรือ
ชนชั้นตรงข้ามไม่ให้ท�าลายการครองความเป็นใหญ่ของกลุ่มหรือชนชั้นตน5 
 นอกจากนั้นยังอาศัยแนวความคิด	 “Siamese	 Occidentalism”6	ของ 
พัฒนา	 กิตติอาษา	 ที่มองว่าความเป็นตะวันตกนั้นมีส่วนในการสร้างสยามหรือ

3	 วนัส	ปิยะกุลชัยเดช.	ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่และอุดมการณ์
ของกรัมชี่,	น.	240-241.

4	 วนัส	ปิยะกุลชัยเดช. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่และอุดมการณ์
ของกรัมชี่, น.	178-181.

5	 วนัส	ปิยะกุลชัยเดช. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่และอุดมการณ์
ของกรัมชี่, น.	259	ขณะที่อีกประเภทหนึ่งคือ	 เพื่อตั้งรัฐใหม่	การครองความเป็นใหญ่จึง
เป็นวธิกีารทีจ่ะท�าให้กลุม่ทางสงัคมหลกัหรอืชนชัน้มอี�านาจในการจดัความสมัพนัธ์ทางการ
เมืองใหม่หรือรัฐใหม่

6	 Pattana	 Kittiarsa.	 Farang as Siamese Occidentalism.	 Asia	 Research	 Institute	 
working	paper	No.	49,	Asia	Research	Institute,	Singapore,	September	2005,	pp.	6-7	
ขณะทีง่านของ	ธงชยั	วนิจิจะกลู	จะมุง่เน้นจะชีว่้าการปรบัอตัลกัษณ์ของชนช้ันน�าสยามยคุ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์	เพื่อบรรลุสถานะที่สูงส่งใต้ระเบียบโลกใหม่ที่มียุโรปเป็นศูนย์กลาง	
เพือ่ไม่ให้ตนเป็นชาตแิละเผ่าพนัธุช์ัน้รองอย่างไรกต็ามความศวิไิลซ์กไ็ม่ตายตวัหยดุนิง่	การ
สร้างความเป็นอื่นในชาวบ้าน	 ชาวป่า	 และความศิวิไลซ์ของความเป็นเมืองของชนชั้นน�า
สยาม	ซึ่งการจัดความเป็นอื่นนั้นโชว์ตัวตนผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในประเทศและต่าง
ประเทศ	ดูใน	ธงชัย	วินจิจะกูล.	“ภาวะอย่างไรหนอทีเ่รยีกว่าศวิไิลซ์เมือ่ชนชัน้น�าสยามสมยั
รัชกาลที่	 5	 แสวงหาสถานะของตนเอง	 ผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ทั้งในและนอก
ประเทศ”	ใน	รัฐศาสตร์สาร,	24:	2	(2546).	
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ความเป็นไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่างยาวนานมาจนถึงสังคมไทยร่วมสมัย 

ในความคิดของปัญญาชนไทยร่วมสมัยและความคิดอันเป็นที่นิยมเห็นว่าการ

สร้างความเป็น	 “ฝรั่ง”	 ให้กับชาวตะวันตกน้ัน	 มีอิทธิพลต่อการสร้างชาติไทย 

และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 ชื่อของ	 Occidentalism	นั้นก็เป็นการสนทนากับ	

Orientalism	ของ	เอ็ดเวิร์ด	ซาอิด	ที่เสนอมุมมองคนละด้านจากที่	ซาอิด	มอง

การสร้างทีต่ะวนัตกสร้างความเป็นตะวนัออกขึน้มา	แต่พฒันาเสนอมองกลบัมา

ด้วยการมองในเชิงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ว่า	ชนชั้นน�าและปัญญาชนสยาม

นั่นเองที่ใช้การสร้างความเป็นตะวันตกเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมือง	ดังนั้นการ

ให้ความส�าคัญกับ	 “ฝรั่ง”	 ในสยามจึงเป็นระบบการผลิตเกี่ยวกับอ�านาจ/ความรู้

อันจะน�าไปสู่ความทันสมัยและศิวิไลซ์	 ในบทความนี้	 เห็นว่าความเป็นฝรั่งของ

ศิลป์	 พีระศรี	 ก็ถือว่าเขาเป็น	 “ฝร่ัง”	 ที่สร้างความเป็นไทยและอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่ง	 การจะเข้าใจบทบาทและอ�านาจของศิลป์จึง

ไม่อาจจะแยกขาดกับความเป็น	Siamese	Occidentalism	ได้ด้วย

	 ดงันัน้	การทดลองน�าเสนอของบทความนีก้ค็อื	ทัง้สองแนวคดิไม่ว่า

จะเป็นการครองอ�านาจน�าและความเป็น	 “ฝรั่ง”	 ของศิลป์	 พีระศรี	 จะท�าให้เรา

เข้าใจอ�านาจการครอบง�าวงการศิลปะไทยของเขาได้กระจ่างมากขึ้น	 ขอบเขต 

ของการศึกษาจะนับเป็น	 2	 ช่วงใหญ่	 นั่นคือ	 ช่วงท่ีศิลป์	 พีระศรี	 มีบทบาทแล้วใน

ทศวรรษ	2480	ไปจนถึงทศวรรษสุดท้ายในชีวิต	2500	ที่ปรากฏเอกสารผลงาน

ของศิลป์จ�านวนมาก	 กับอีกส่วนหนึ่งคือ	 หลังจากมรณกรรมของเขาท่ีศิลป์	 พีระศรี	

ได้กลายเป็นรปูปฏมิาหนึง่และมพีลงัในตวัเอง	ในท่ีน้ีจะกล่าวไปจนถงึการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ	100	ปีชาตกาล	ปี	2535	
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วิพากษ์ศิลป์ พีระศรี

	 “ข้าพเจ้าคดิว่าคงไม่เคยมงีานศลิปะชิน้ใดทีส่ร้าง

ขึ้นในประเทศไทยจะประสบการวิพากษ์วิจารณ์

มากมายเหมือนอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน”7 

ศิลป์ พีระศรี (2497)

	 การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลป์	 พีระศรี	 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน

กรณีม้าทรงพระเจ้าตากสินในช่วงปี	2497	นับเป็นการเปิดฉากการให้คุณค่าของ

ศิลปะและศิลปินอย่างเป็นรูปธรรมจากสาธารณชน	 ข้อถกเถียงส�าคัญอยู่ที่	

อากัปกิริยาของม้าทรงที่มีปัญหาอยู่ที่หางม้าที่แทนจะห้อยต�่าลง	 แต่กลับพุ่งชี ้

ไปข้างหลัง	 รวมถึงลักษณะของขาม้าที่ไม่ควรจะตรึงอยู่กับที่หากต้องการที่จะ

แสดงออกของลักษณะที่พุ่งทยานออกไป	 ที่น่าสังเกตก็คือ	 ก่อนหน้าน้ีมีพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่	5	ที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า	“พระบรมรูปทรงม้า”	

ตัวม้าและหางม้าเองมีท่าที่แตกต่างกันไปนั่นคือ	 สงบนิ่งสัมพันธ์กับความสุขุม

คัมภีรภาพของผู้ทรง	 ภาพจ�าของรูปอนุสาวรีย์ดังกล่าว	 เมื่อมาเปรียบเทียบกับ

พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินที่ศิลปินมุ่งออกแบบให้มีลักษณะของ

การเคลื่อนไหวมากกว่า	 ก็อาจท�าให้คนเข้าใจผิดได้โดยง่าย	 ข้อถกเถียงดังกล่าว

ของศิลป์จึงมีความขัดกันเอง	แต่กระนั้นความเห็นต่างจากศิลป์	พีระศรี	นั้น	ได้

รับการพิทักษ์จากบรรดาลูกศิษย์ของเขาที่ท�าหน้าที่องครักษ์อย่างแข็งขัน	 โดย

เฉพาะจากศิลปินลายครามและขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยศิลปากร	 บทความก่อน

สมัยกึง่พทุธกาลยงัได้กลบัมาตพีมิพ์อกีครัง้ในช่วงทีศิ่ลป์กลับมาอยูใ่นสถานะใหม่

7	 ศิลป์	พีระศรี.	“ลักษณะม้าทรงของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	โดย	ศาสตราจารย์
ศิลป์	พีระศรี”	ใน	วารสารศิลปากร, 8:	4	(กันยายน	2497)	และ	ศิลป์	พีระศรี.	“ลักษณะ 
ม้าทรงของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 โดยศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี”	 ใน	
โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	อักษรศิลป์ พีระศรี (กรุงเทพฯ:	ส�านักหอสมุด
กลาง	มหาวิทยาลัยศิลปากร),	2537,	น.	230.
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หลังจากมรณกรรมของเขาไปแล้ว	 ได้แก่	 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ 

พิเศษ	 100	 ปี	 ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 กันยายน	 2535-กุมภาพันธ์	 2536	 

หรือ	อักษรศิลป์	พีระศรี	(2537)

	 เป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ	 อภินันท์	 โปษยานนท์	 ได้วิจารณ ์

ไว้ในปี	2535	อันเป็นช่วงครบรอบ	100	ปี	ชาตกาลของศิลป์	พีระศรี	อันกล่าว 

ได้ว่า	 เกียรติภูมิของเขาได้อยู่ในฐานะสูงส่งเป็นอย่างยิ่งแล้ว	 อภินันท์	 ช้ีให้เห็น	

ถึงบทบาทความสัมพันธ์ของศิลป์กับรัฐและอิทธิพลจากลัทธิฟาสซิสต์-ชาตินิยม

อาจกล่าวได้ว่า	 เป็นงานเขียนที่ให้ภาพบริบททางสังคมการเมืองอันน่าสนใจ	

นอกจากนั้น	 เขายังวิพากษ์ม้าทรงของพระเจ้าตากว่า	 มันก่อให้เกิดความรู้สึก	

“ละล้าละลัง”	 มากกว่าจะสื่อถึง	 “ความองอาจและกล้าหาญ”	 ไม่เพียงเท่านั้น

ประติมากรรมดังกล่าวประสบความล้มเหลวถึง	2	ชั้น	นั่นคือ	ชั้นแรกในมุมมอง

แบบธรรมชาตินิยม	 กรณีของหางม้านับเป็นความพลั้งพลาดไม่สมจริงตามแบบ

ฉบับวิสัยทัศน์วิชาการ	 อันเป็นหัวใจของระบบการศึกษาศิลปะที่เฟโรจีสถาปนา

ขึ้น	 ในชั้นที่สองคือ	 ความไม่เด็ดขาดของตัวศิลปินเองที่ขัดแย้งกับเอกลักษณ์ 

ของพระเจ้าตากอันเป็นที่ร�่าลือในแง่ความเด็ดขาดในต�านาน8	 ในปีเดียวกันก็มี 

ผู้วิจารณ์ศิลป์ในแง่มุมที่ต่างกันไป	 นั่นคือ	 การชี้ให้เห็นเชื้อฟาสซิสต์ในผลงาน 

ของเขา	 ก็คือ	 ไมเคิล	 ไรท์	 เขามองว่างานของศิลป์ที่เคยสร้างอนุสาวรีย์แบบ 

รักชาติให้กับมุโสลินีนั้นเต็มไปด้วยลักษณะฟาสซิสต์คือ	 ความดุ,	 การบิดเบือน

อดีต,	ความอัปลักษณ์	และความหลอกลวง	ซึ่งก็คือ	อนุสาวรีย์	To Their Heroes 

Who Died fo the Country	 (2465)9	การศึกษาเกี่ยวกับศิลป์แม้จะไม่ใช่ทางตรง 

8	 Apinan	 Poshyananda.	 Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth  
Centuries	(Singapore:	Oxford	University	Press),	1992,	p.	47	อ้างใน	เกษรา	ศรีนาคา.	
ศิลป์ พีระศรี กับการสถาปนา “ศิลปะแห่งชาติ” (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2505) แบบน�าเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์	 สาขาวิชาประวัติศาสตร์	 ภาควิชามนุษยศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2556,	น.	16-18	และ	เดวิด	เทห์,	วริศา	กิตติคุณเสรี,	แปล.	“และ
แล้วความเคลื่อนไหวไม่ปรากฏ”	ใน	อ่าน,	3:	2	(มกราคม-มีนาคม	2554):	142.

9	 ไมเคิล	 ไรท์.	 “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 ‘อนุสาวรีย์โกหก’	 ที่ถูกดัดแปลงให้พูดความจริง”	 ใน	 
ศิลปวัฒนธรรม, 14:	12	(ธันวาคม	2535):	178	อ้างใน	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	เรื่องเดียวกัน:	40.
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ก็ยังมีพื้นที่เปิดกว้างมากขึ้น	 ปีต่อมาพบว่า	 Helen	Michaelsen10	 (1993/2536)	 

ศึกษาการสร้าง	 “รัฐชาติไทย”	 ของชนชั้นน�าที่ได้น�าเอาศิลปะสมัยใหม่เข้ามาใช้

เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมและเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและความ

ศิวิไลซ์ของชาติไทย	แสดงให้เห็นว่าศิลป์	พีระศรี	มีบทบาทที่โดดเด่นในการสร้าง	

“ศิลปะสมัยใหม่”	 ให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจในความหมายตามแบบแผน	

ที่รัฐก�าหนดไว้อีกเกือบ	10	ปีต่อมา	งานของ	Ka Fai Wong11	(2000/2543)	ได้

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสาวรีย์และการเมืองภายใต้บริบททาง

ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่างๆ	 เห็นว่าอนุสาวรีย์มีส่วนในการก�าหนดรูปแบบ

ศิลปะสมัยใหม่ของไทยโดยให้ความส�าคัญกับศิลป์	พีระศรี	ในฐานะที่เป็นบุคคล

ส�าคัญในการให้ความหมาย	 “อนุสาวรีย์”	 ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่	 คือ	 

“การเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย”	 และจากการจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม	

เพือ่เตรยีมคนรุน่ใหม่ให้เป็น	“ศลิปิน”	และ	“ครสูอนศิลปะ”	ขณะที	่ชาตร	ีประกติ-

นนทการ	 เสนอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณะราษฎรรัฐบาลใหม่กับศิลปะ 

และศิลป์	พีระศรี	ในปี	254612 

	 เดวิด	 เทห์13	 (2554)	 ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับม้าทรงอีกครั้ง	 เขามองว่า

หางม้าที่เคลื่อนไหวกับตัวม้าที่มีลักษณะขัดกันคือตรึงอยู่กับท่ี	 นับเป็นสัญลักษณ์

ความเคลื่อนไหวที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	 โดยไม่ลงรอยกับปัจจุบันที่แน่นิ่ง	 โดยเขา 

เทียบตัวงานศิลปะกับพาหนะที่น�าไปสู่ความก้าวหน้า	 และงานของศิลป์ก็อาจ 

นับว่าก้าวหน้าจริงในบริบทที่เปรียบเทียบกับงานศิลปะแบบจารีตประเพณีท่ีผ่านมา 

10	Michaelsen,	Helen,	“State	Building	and	Thai	Painting	and	Sculpture	in	the	1930s	and	
1940s.”	In	Clark,	Modernity in Asian Art,	1993,	pp.	60-74	อ้างใน	เกษรา	ศรีนาคา.	
เรื่องเดียวกัน,	น.18-19.

11	Ka	 Fai	 Wong,	 “Visions of a nation: public monuments in twentieth-century  
Thailand”,	Thesis	for	Master	of	Thai	Studies,	Chulalongkorn	University,	2000	อ้างใน	
เกษรา	ศรีนาคา.	เรื่องเดียวกัน,	น.	19-20.

12	ชาตรี	ประกิตนนทการ.	จาก	สยามเก่า สู่ ไทยใหม่: ความหมายทางสังคมและการเมืองใน
งานสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2394-2500	 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2546	และ	ชาตรี	ประกิตนนทการ.	สยามการเมืองและสังคมใน
ศิลป์สถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม	(กรุงเทพฯ:	มติชน),	2547.

13	เดวิด	เทห์,	วริศา	กิตติคุณเสรี,	แปล.	เรื่องเดียวกัน:	146-148.
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แต่หากมองตามบริบทโลกแล้ว	 ศิลปะแบบเฟโรจีกับ	 จอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 

นับเป็นศิลปะในรสนิยมฟาสซิสต์แบบเดียวกับ	 เบนิโต	 มุสโสลินี	 และ	 อดอล์ฟ	 

ฮิตเลอร์	ที่มีรสนิยมต่อต้านความคิดแบบก้าวหน้าในยุโรปสมัยนั้น	เขาพยายาม

สื่อถึงแนวคิดศิลปะรับใช้ชาติที่มีอิทธิพลจากลัทธิฟาสซิสต์ที่รัฐรวมอ�านาจอธิปไตย

ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน

	 ต่อมา	 ธนาวิ	 โชติประดิษฐ	 ได้ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับอิทธิพล

ฟาสซิสต์ท่ีผ่านมาการศึกษาความเป็นฟาสซิสต์ของศิลปะไทย	 มักจะมองว่า 

เป็นเพียง	“ใบสั่ง”	จากรัฐบาลเผด็จการ	ซึ่งเป็นการกันศิลป์ออกไปจากการเมือง

สู่อาณาเขตนักบุญศักดิ์สิทธิ์	แม้เธอจะไม่ได้สรุปว่าศิลป์เป็นฟาสซิสต์หรือไม่	แต่

ก็ได้คลี่คลายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลป์	 กับอิตาลีบ้านเกิดในบริบทที่

รัฐบาลฟาสซิสต์ครองอ�านาจ	 ความเชื่อมโยงของงานศิลปกรรมที่รับใช้คณะ

ราษฎร	 ที่สอดพ้องกับงานศิลปกรรมแบบฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมัน14	 

การศึกษาดังกล่าวมีท่าทีที่ตระหนักถึงปัญหาของการท�าให้ศิลป์	 พีระศรี	 กลาย 

เป็นเทวดา-ปูชนียบุคคลผ่านงานเขียนแนวอาเศียรวาท	สดุดี	แม้แต่การล้อเลียน

พฤตกิรรมน่าขนัต่อศลิป์กย็งัเป็นไปด้วยความเคารพทีส่ือ่ให้เหน็ความเป็นกนัเอง	

หรือการเปลี่ยนเร่ืองส่วนตัวให้เป็นเร่ืองส่วนรวมผ่านงานวันศิลป์	 พีระศรี	 ที่เริ่ม

จากการเลีย้งฉลองเลก็ๆ	น้อยๆ	ระหว่างครกูบัลกูศษิย์	จนกลายมาเป็นพธิกีรรม

ประจ�าปีของมหาวิทยาลัย	 การสร้างพิพิธภัณฑ์	 ธนาวิ	 ยังช้ีว่า	 เม่ือองค์ความรู้

เกีย่วกบัศลิปะสมยัใหม่อยูใ่นสภาวะขาดแคลน	กลายเป็นว่าเราต้องท�าการศกึษา

ประวตัศิาสตร์ศลิปะไทยร่วมสมยัผ่านชวีประวัตขิองศิลป์นัน่เอง	ซึง่ภาวะแตะต้อง

ไม่ได้นี้เองส่งผลต่อการปิดก้ันการศึกษาประเด็นส�าคัญอันส่งผลต่อศิลปะ 

สมัยใหม่15 

	 อย่างไรก็ตามการวิจารณ์ศิลป์	พีระศรีนั้น	ยังปรากฏอยู่ในแหล่งต่างๆ 

อกี	ในที่นีจ้ะแสดงให้เห็นผา่นบรบิทของการทา้ทายอ�านาจน�าในวงการของศิลป์

เป็นระยะๆ	 ขณะที่ปฏิบัติการลอกทองความศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลสาธารณะใน

14	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	“มองไปทางไหนก็เห็นแต่เทวดา”	ใน	อ่าน, 4:	2	(กรกฎาคม-ธันวาคม	
2555):	46-47.

15	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	เรื่องเดียวกัน:	33-36.
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สงัคมไทยนบัวนัจะขยายวงออกไปเรือ่ยๆ	บทความนีจ้ะพุง่เป้าไปทีพ่ลงัและการ

มีอ�านาจของศิลป์	 พีระศรี	 ว่าครองอ�านาจน�าอยู่ในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย

อย่างไร	ทั้งในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่	และหลังจากที่เขาตายไปแล้ว

ความเป็นไทย/ฝรั่ง ความเหนือกว่าของตะวันตก
 ตั้งแต่รัฐสยามขยับสู่ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่	 24 

แนวคิดและการแสดงออกจากภูมิปัญญาตะวันตกมีผลอย่างมากต่อสังคมไทย	

ทัง้ในด้านการเมอืง	สงัคม	เศรษฐกจิ	กระทัง่พทุธศาสนา	อนัมผีลต่อการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการเมือง	การทูต	เศรษฐกิจ	แสนยานุภาพทางการทหาร	และทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนภูมิความรู้ความเข้าใจโลกของชนชั้นน�าสยามสมัยนั้น16 ค�าอธิบายใน

เชิงประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่ขึ้นสนิมไปแล้วนั่นคือ	 การรุกรานของประเทศ

จักรวรรดินิยมตะวันตกท�าให้สยามตกอยู่ในฐานะลูกแกะเป็นการตอกย�้าความ

ด้อยกว่าทางแสนยานภุาพ	ซึง่เหน็ได้เป็นรปูธรรมทีส่ดุกค็อื	วกิฤตการณ์	ร.ศ.112	

ที่ฝรั่งเศสใช้เรือปืนปิดปากน�้า	จนต้องสูญเสียดินแดนอย่างน่าเจ็บปวด	อารมณ์

ความรู้สึกดังกล่าวไม่ได้อธิบายผ่านประชาชนแต่มีศูนย์กลางอยู่ที่กษัตริย์	 ส่ิง 

เหล่านีจ้งึน�าไปสูก่ารให้ความหมายว่าเป็นจดุก�าเนดิของ	“ประวตัศิาสตร์ไทยแบบ

ราชาชาตินิยม”	โดย	ธงชัย	วินิจจะกูล17	อันน�าไปสู่การที่สยามสร้างอาณานิคม

อ�าพรางขึ้นมากับเหล่าหัวเมืองต่างๆ	 ที่เคยเป็นหัวเมืองประเทศราช	 ซึ่งต้อง	

อาศัยพลังทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 รวมไปถึงความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมเข้า

ครอบง�าดินแดนเหล่านั้นด้วย18 

	 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน�าสยามกับตะวันตกก็นับว่า

กระอักกระอ่วนย่ิง	 พัฒนา	 กิตติอาษา	 เรียกความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันน�า 

สยาม/ไทย	กบัชาวตะวนัตกผ่านสิง่ทีเ่รยีกว่า	Siamese	Occidentalism	ทีใ่ห้ความ

16	อรรถจกัร์	สตัยานรุกัษ์.	การเปลีย่นแปลงโลกทศัน์ของชนชัน้ผูน้�าไทยตัง้แต่รชักาลที ่4 - พ.ศ. 
2475	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),	2541.

17	ธงชยั	วนิจิจะกลู.	“ประวตัศิาสตร์ไทยแบบราชาชาตนิยิม:	จากยคุอาณานคิมอ�าพรางสูร่าชา
ชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุุุมพีไทยในปัจจุบัน”	 ใน ศิลป์วัฒนธรรม, 23:	 
1	(พฤศจิกายน),	2544.

18	ธงชัย	วินิจจะกูล.	“ภาวะอย่างไรหนอที่เรียกว่าศิวิไลซ์...”
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ส�าคัญกับ	 “ฝร่ัง”	 และความเป็นอ่ืนในฐานะวัตถุแห่งความปรารถนาอันก�ากวม

ที่จะน�าไปสู่ความทันสมัยและความศิวิไลซ์19	 ซึ่งไม่ได้มองว่าตะวันตกนั้นเป็นผู้

กระท�าแต่เพียงอย่างเดียว	แต่ความเป็นตะวันตกนั้นมีบทบาทในการสร้างความ

เป็นไทยสมัยใหม่ขึ้นมา	 ผ่านชนชั้นน�าทั้งด้านโลกทัศน์และการแสดงออกโดย

เฉพาะตั้งแต่รัชกาลที่	4	เป็นต้นมา	ขณะที่	Peleggi	มองว่าการที่ชนชั้นน�าสยาม

ตามรอยตะวันตก	ผ่านการบริโภค	Western	material	culture	นั้นเป็นการสร้าง

หมุดหมายในการสร้างความศิวิไลซ์ผ่านกระบวนการสร้างอ�านาจทางพิธีกรรม

เพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ใหม่ของราชส�านัก20 

 เช่นเดียวกับความต้องการน�าเข้าวิชาการ	ความรู้	และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	 ราชส�านักได้มีการว่าจ้างชาวตะวันตกหลายแขนงเข้ามาท�างานใน

19	Pattana	Kittiarsa.	Farang as Siamese Occidentalism.	Asia	Research	Institute	working	
paper	No.	49,	Asia	Research	Institute,	Singapore,	September	2005,	pp.	6-7.

20	Peleggi,	 Maurizio.	 Lords of things: the fashioning of the Siamese monarchy’s 
modern image	(Honolulu:	University	of	Hawai’i	Press),	2002.	

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช 
ณ วงเวียนใหญ่

ที่มา: http://www.manager.co.th/CelebOnline/
ViewNews.aspx?NewsID=9560000003475 

&TabID=3&

ศิลป์กับการปันม้า
ทรงพระเจ้าตากสิน

ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, 
น.175
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ราชส�านัก	 การว่าจ้างชาวตะวันตกที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะ	 สถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม	 เกิดขึ้นเพ่ือสนองนโยบายการท�าให้สยามทันสมัยผ่านสถาปัตยกรรม

ทีจ่ะปรากฏเป็นหน้าฉากแรกในทีส่าธารณะซึง่ฉายอยูใ่นสถาปัตยกรรมอย่างเช่น	

สถานที่ราชการ	 พระราชวัง	 สิ่งก่อสร้างสาธารณะต่างๆ	 เช่น	 สะพาน	 สถานี 

รถไฟ	ฯลฯ	ซึ่งได้แก่	โจอาคิม	แกรซี	(Joachim	หรือ	Gioachino	Grassi)	สถาปนิก

ชาวอิตาเลียน	 (เข้ามาปี	 2413)	 จอห์น	คลูนิส	 (John	Clunis)	 สถาปนิกอังกฤษ	 

มีผลงานสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	ปี	2419	สเตฟาโน	คาร์ดู	(Stefano	Cardu) 

เป็นช่างเขียนแบบหลวง	มีผลงานส�าคัญคือ	พระราชวังสราญรมย์	(2424)21	โดย

เฉพาะตัง้แต่ทศวรรษ	2530	เป็นต้นไปทีเ่ข้าสูช่่วงการปฏริปูการเมอืงทีร่วมอ�านาจ

เข้าสู่ศูนย์กลาง	ยิ่งเกิดงานก่อสร้างแบบตะวันตกขึ้นมากตามตัวขึ้นไปอีก	กล่าว

กันว่า	 “ฝรั่ง”	ยุคหลังนี้มีความแตกต่างนั่นคือ	 เป็นผู้ได้รับการศึกษาจากสถาบัน

ชัน้สงู	หากเป็นสถาปนกิอติาเลยีนกจ็ะจบจากสถาบนัศิลปะอลัแบร์ตนิาแห่งเมือง

ตูริน	 วิศวกรก็จะส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโพลีเทคนิค	 สถาปนิกเยอรมัน 

จะมาจากสถาบันเทคโนโลยีหลวงแห่งเบอร์ลิน	 นับได้ว่ามีพื้นฐานการออกแบบ

สถาปัตยกรรมและการค�านวณทางวิศวกรรม	 โดยมีสถาปนิก-วิศวกรชาวต่าง

ประเทศที่ส�าคัญดังนี้	 คาร์โล	อัลเลอกรี	 (Carlo	Allergri)	 วิศวรกรชาวอิตาเลียน

สงักดักรมโยธาธกิาร,	มารโิอ	ตามานโย	(Mario	Tamagno)	สถาปนกิชาวอติาเลยีน	

สังกัดกรมโยธาธิการทั้งสองมีบทบาทในการออกแบบก่อสร้าง	พระที่นั่งอนันต-

สมาคม	(2451-2458)	และ	คาร์ล	ดือห์ริ่ง	(Karl	Dohring)	สถาปนิกชาวเยอรมัน

สังกัดกรมรถไฟ	 ฉากอันศิวิไลซ์เหล่าน้ีจึงถูกสร้างขึ้นโดยนักวิชาชีพอิมพอร์ต 

ดังกล่าว	

	 ในทางกลับกัน	 ผลงานศิลปกรรมที่ถูกน�ามาใช้ในยุคสมัยดังกล่าว 

ถูกวิจารณ์จากศิลป์เมื่อช่วงปลายทศวรรษที่	 2480-ต้นทศวรรษ	 2490	 ที่แสดง 

ให้เห็นว่าไม่ได้บุคลากรที่ท�างานศิลปะขึ้นในยุคดังกล่าวอย่างจริงจัง	 แต่อาศัย

ศิลปกรรมที่น�าเข้ามาที่มีลักษณะเป็นศิลปะครึ่งพาณิชย์	ดังที่เขากล่าวว่า

21	สมชาติ	จึงศิริอารักษ์.	สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 5 - พ.ศ. 2480 
(กรุงเทพฯ:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร),	2553,	น.	91-98.
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 “ในรชักาลที ่5 ได้มผีูส้ัง่ประตมิากรรมของยโุรปเข้ามาในประเทศไทย
เป็นจ�านวนมากมาย แต่น่าเสยีดายทีร่ปูประตมิากรรมเหล่านีเ้ป็นศลิป์สมยัหวัต่อ 
ซึ่งไม่เป็นศิลปะเก่าหรือใหม่ และมีรูปประติมากรรมเหล่านี้หลายรูป ซ่ึงเป็น 
เรื่องชีวิตสามัญของคน (Genre Subject) กล่าวคือ เป็นศิลปะครึ่งพาณิชย์  
ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกอันเป็นสามัญของสามัญชน เพราะฉะนั้นศิลปะอย่างนี้ 
จึงเป็นที่เสื่อมเสียแก่ชาวไทยในเรื่องรู้รสที่ดีแห่งศิลปะ”22 
	 แม้ในรัชสมัยรัชกาลที่	 6	 ที่ได้กลับไปฟื ้นฟูและพัฒนาศิลปะ
สถาปัตยกรรมแบบไทยขึ้น23	 ตามพระราโชบายการสร้างโมเดลชาตินิยมที่
ดัดแปลงมาจากตะวันตก	 แต่การสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	 ก็ยัง 
ไม่ได้ยุติ	 เรายังพบงานสร้างสรรค์ของสถาปัตยกรรมในพระราชนิยมที่สัมพันธ์ 
กับงานวรรณกรรมที่พระองค์ทรงเอาใจใส่	 เช่น	บ้านนรสิงห์	 (2463-2469)	และ
บ้านบรรทมศิลป์	 (2464-2466)	ที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมแปลเรื่อง	 เวนิสวานิส	ฯลฯ 
กล่าวได้ว่าในงานสถาปัตยกรรม	 2	 หลังถือเป็นฝีมือสถาปนิกอิตาเลียนนาม 
ตามันโย	 ช่วงเวลาก่อสร้างเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการเข้ามาถึงของ	 คอร์ราโด	 
เฟโรจี	 (Corrado	 Feroci)	 ศิลปินอิตาเลียนนายหนึ่งที่พึ่งได้รับรางวัลจากรัฐบาล	
มุโสลินีหมาดๆ	 เรายังไม่พบหลักฐานที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างเขากับ
สถาปนิกอิตาเลียน	ตามันโย	มีเพียงแค่ความสอดพ้องกันในช่วงเวลาที่ตามันโย
สร้างสถาปัตยกรรมที่มีสไตล์แบบวานิส	กับการเข้ามายังสยามของ	เฟโรจี	กลาง
ทศวรรษ	2460

จดุเริม่ต้นของ คอร์ราโด เฟโรจ ีศลิปินฝรัง่ อมิพอร์ตจากเมอืงนอก
 คอร์ราโด	เฟโรจี	(ซี.	เฟโรจี)	เรียนจบราชวิทยาลัยศิลปะ	La	Accadamia 

di	 Belle	 Arti	 แห่งนครฟลอเรนซ์24 ในหลักสูตรวิชาช่าง	 ได้รับประกาศนียบัตร 

ช่างปั้นช่างเขียน	 กล่าวกันว่า	 เขาสอบคัดเลือกรับปริญญาบัตรจนได้ต�าแหน่ง 

22	ศิลป์	พีระศรี.	“ประติมากรรมสมัยปัจจุบัน”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	
อักษรศิลป์ พีระศรี (กรุงเทพฯ:	ส�านักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยศิลปากร),	2537,	น.	176.

23	ชาตรี	 ประกิตนนทการ.	 สยามการเมืองและสังคมในศิลป์สถาปัตยกรรม สยามสมัย  
ไทยประยุกต์ ชาตินิยม	(กรุงเทพฯ:	มติชน),	2547.

24	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	เรื่องเดียวกัน:	41.
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เป็นศาสตราจารย์25 ไม่เพยีงเท่านัน้	เขายงัได้รางวลัจากรฐับาลการประกวดแบบ

อนุสาวรีย์ของรัฐบาลอิตาลี	ที่รู้จักกันดีก็คือ	อนุสาวรีย์ผู้กล้า	To Their Heroes 

Who Died fo the Country	ในปี	2465	ในสมัยที่ตรงกับนายกรัฐมนตรีเผด็จการ

ฟาสซิสต์	นาม	 เบนิโต	มุสโสลินี	 เฟโรจี	 เข้ามารับราชการในสยามเมื่อปี	 2466	

จากการคัดเลือกของรัฐบาลอิตาลี26	 เฟโรจีมีชีวิตที่ผิดกับช่างวิศวกรรม	 ศิลปิน

หรือสถาปนิกต่างชาติคนอื่นในช่วงเดียวกัน	 เนื่องจากว่าเขามีชีวิตงานอยู่ใน 

เมืองไทยอย่างยาวนานตราบจนหมดอายุขัย	 กระท่ังเขาถูกยกย่องให้เป็นคนส�าคัญ

หรอืบดิาในวงการศลิปะสมยัใหม่ของไทย	เท่าทีท่ราบยงัไม่มีบดิาแห่งวงการใดๆ		

ในประเทศไทยที่เป็นชาวตะวันตกที่ได้รับการยกย่องและเกียรติภูมิมากมายเช่น

เดียวกับตัวเขา

	 ศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้เริ่มต้นด้วยต�าแหน่งช่างปั้น	 กรมศิลปากร	

กระทรวงวัง	ระยะสัญญา	3	ปี	เงินเดือน	800	บาท27 เมื่อครบ	3	ปีแล้วก็ได้รับ

การต่อสัญญาและรับต�าแหน่งอาจารย์ช่างปั้นหล่อ	 สังกัดแผนกศิลปากรสถาน-	

ราชบัณฑิตยสภา	 เงินเดือน	 900	บาท	 สัญญาครั้งนี้ต่อโดยไม่มีก�าหนดวาระ28 

ในเวลาต่อมาได้ย้ายมาเป็นช่างปั้น	 สังกัดกองประณีตศิลปกรรม	 กรมศิลปากร	

กระทรวงธรรมการ	 ว่ากันว่าในช่วงนี้เขาเริ่มชีวิตครูโดยการสอนแก่ผู้สนใจวิชา

ประติมากรรมอย่างไม่เป็นทางการ	 ผู้ที่มาเรียนด้วยส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียน 

เพาะช่าง	สถาบันการศึกษาทางช่างและศิลปะอันเก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการอุปถัมภ์

โดยเจ้านายสมัยน้ัน	 การเรียนการสอนเฉพาะทางในการปั้นมีผลท�าให้พวกเขา

บางคนได้รบับรรจใุนต�าแหน่งผูช่้วยช่างในอตัราชัน้ต้น	เงนิเดอืนเดอืนละ	20-25	

25	เขียน	ยิ้มศิริ.	 “ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี”	 ใน	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศรี (กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง	จ�ากัด),	2536,	น.	11.	

26	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	เรื่องเดียวกัน:	41.
27 บทความเรื่องศิลป์ ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	

ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 ณ	 เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัดเทพศิรินทราวาส	 เมื่อ 
วันที่	17	มกรคม	2506,	น.	[1].

28	“ผลงานศลิปกรรมและวิชาการของศาสตราจารย์ศลิป์	พรีะศร	ีเท่าทีร่วบรวมได้”	ในนทิรรศการ
เชดิชเูกยีรตศิาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร ี(กรงุเทพฯ:	อมรนิทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบับลชิช่ิง	จ�ากดั),	
2536,	น.134.
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บาท29	ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีในเวลาต่อมาจะกลายเป็นลูกมือและลูกศิษย์ที่มีส่วน 

ในผลงานประตมิากรรมอนัเป็นใบสัง่จากรฐับาล	เป็นเวลาถงึเกอืบ	10	ปีทีเ่ขาพึง่

ได้โอกาสแสดงฝีมือในผลงานชิ้นส�าคัญ	 น่ันคือ	 พระปฐมบรมราชานุสรณ์	 ณ	

สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 ที่เปิดใช้ในปี	 2475	 เห็นได้ว่า	 ในระบอบเก่านั้น	 

โอกาสที่เฟโรจีจะได้แสดงฝีมือนั้นมีไม่มากนัก	 ต�านานที่ว่าด้วยการลองฝีมือ 

ของเขา	ยิ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่า	การเริ่มต้นนั้นยากเย็นเพียงใด	ต�านานที่ว่าก็คือ	

การที่กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงทดสอบหลังจากที่ผลงานเฟโรจีไม่เป็นที่

ยอมรบัจนต้องให้เจ้านายรบัรองด้วยตนเอง	เรือ่งเกดิขึน้จากการทีเ่ฟโรจต้ีองการ

ห้องท�างานที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม	จนถูก	“นายใหญ่หัวหน้ากรมศิลปากร”	

สมัยนั้นหาว่าเป็น	 “ฝร่ังหัวด้ือ	 จองหอง”	 เม่ือเฟโรจีทราบเรื่องก็น้อยใจถึงกับ 

จะกลับประเทศ	จนสมเด็จฯ	กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ต้องทรงช่วยเหลือ

	 “เมื่อความนี้ทราบถึงสมเด็จฯ	 กรมพระยานริศฯ	

ท่านมาหาอาจารย์ศิลป์	ตรัสว่า	เอาละ	ไหนๆ	นายก็จะ

กลับแล้ว	 ก็ช่วยปั้นรูปฉันสักรูปเถอะ	 ขอให้ปั ้นรูป

อาจารย์ศิลป์ก็ปั้นรูปสมเด็จฯ	กรมพระยานริศฯ	ขณะที่

ปั้นจวนจะเสร็จ	 สมเด็จฯ	 กรมพระยานริศฯ	 ก็ไปเชิญ 

ผูท้ีว่่าอาจารย์ศลิป์หวัดือ้	จองหอง	อะไรนีม่าดกูป็รากฏ

ว่าเป็นทีพ่อใจในฝีมอืของท่านผูน้ัน้...นีก่เ็พราะสมเดจ็ฯ	

กรมพระยา	นรศิฯ	ท่านทรงมคีวามเฉลยีวฉลาดพอทีจ่ะ

เหนี่ยวรั้งให้อาจารย์ศิลป์อยู่เมืองไทยด้วยวิธีให้ปั้นรูป

พระองค์ท่าน...พอมาเหน็ผลงานเข้ากเ็ลยเกดิความศรทัธา

เชื่อถือ	มีความเข้าอกเข้าใจอาจารย์ศิลป์”30

29	เขียน	ยิ้มศิริ.	 “ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี”	 ใน	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศรี (กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง	จ�ากัด),	2536,	น.	15.

30	ไพฑูรย์	 เมืองสมบูรณ์	 เขียนถึงศิลป์ใน	นิพนธ์	ข�าวิไล,	บรรณาธิการ.	อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ 
(พิมพ์ครั้งที่	3,	กรุงเทพฯ:	ส�านักวิจัยศิลป์	พีระศรี),	2551,	น.	71-72.
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	 ซึ่งการปั้นรูปเหมือน	คนสมัยก่อนนั้นถือกันมาก	จนในความทรงจ�า

ของลูกศิษย์เฟโรจี	 ได้บันทึกค�ากล่าวไว้ว่า	 “ฉันไม่รู้จักเข้าใจ	 คนไทยท�าไมกลัว	

ตาย”	ไม่มีใครยอมให้ปั้นภาพเหมือน	“ปรินซ์นริศนาย	ท่านเข้าใจฉันดี	ท่านเป็น

แบบให้ฉันพั่ม”31

31	สุกิจ	ลายเดช	เขียนถึงศิลป์ใน	อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 189.
32	“ประวัติย่อโรงเรียนเพาะช่าง	 พ.ศ.	 2448-2516”	 ใน	อนุสรณ์ครบรอบปีที่ 60 โรงเรียน

เพาะช่าง	7	มกราคม	2516,	น.	7-11.

คอร์ราโด เฟโรจี กับ 

สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 657 

สถาบันทางด้านศิลปะ 2 แห่งแรก โรงเรียนเพาะช่าง และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
	 โรงเรียนเพาะช่างที่รัชกาลที่	6	เสด็จมาเปิดในปี	2456	อาจนับได้ว่า

เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะสมัยใหม่แห่งแรก32	 แต่เดิมนั้นพัฒนามาจากกอง

ช่างแกะไม้	(wood	cut)	เพื่อใช้ในการท�าภาพประกอบแทรกในแบบเรียน	ตั้งแต่

ปี	 2448	ที่ค่อยพัฒนาตัวเองกลายเป็นโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะในปี	 2454	

จนถงึช่วงทศวรรษ	2460	โรงเรยีนเพาะช่างประกอบด้วยแผนกช่างต่างๆ	จ�านวน

มากที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพป้อนตลาดแรงงาน	ไม่ว่าจะเป็นแผนกปั้น	แผนกกลึง	
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และแผนกเครื่องรัก	 (ประดับมุข)	 งานหัตถกรรมเครื่องโลหะ	และการเขียนแบบ

การก่อสร้าง	วิชาเกษตรกรรม,	วิชาพาณิชยกรรม	และวิชาศิลป์หัตถกรรมที่เน้น

การฝีมือ	สถาปัตยกรรม	แผนกช่างทอง	แผนกเจียระไนเพชรพลอย	และแผนก

ท�าบล็อกสกรีน	โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาแบ่งเป็น	3	พวกนั่นคือ	ประกอบอาชีพอิสระ, 

รับราชการตามกรมกองต่างๆ	 รวมถึงรับราชการเป็นครูในกระทรวงศึกษาธิการ	

โรงเรียนแห่งนี้อาจนับได้ว่าเป็นรากฐานไปสู่การสร้างสถาบันการศึกษาอื่นๆ	 ได้แก่	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	(2475)	โรงเรยีนช่างก่อสร้าง

อุเทนถวาย	 (2477)	 เพียงแต่ว่าโรงเรียนเพาะช่างไม่ได้รับการยกระดับขึ้นมาใน

ระดับมหาวิทยาลัย33 

	 การปฏวิตัสิยามในปี	2475	ได้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงอดุมการณ์

ทางการเมืองอย่างถอนรากถอนโคน	นั่นคือ	การให้ความส�าคัญกับอ�านาจอธิปไตย

ที่ผูกมัดกับประชาชนแทนที่จะเป็นชนชั้นน�า	หลังจากนั้นเพียง	1-2	ปี	 ได้มีการ

ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นโดย	 พระสาโรชรัตนนิมมานก์	 หัวหน้ากอง

สถาปัตยกรรม	และคอร์ราโด	เฟโรจี34	อาจกล่าวได้ว่า	ทีเ่ฟโรจไีด้รบัโอกาสกเ็พราะ

ว่าเป็นบุคลากรในกรมศิลปากรอยู่แล้วด้วย	 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

ถูกเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนศิลปากรในปี	 2478	 สถาบันการศึกษานี้ถือว่ามีความ

ใกล้ชดิกบัรฐับาลคณะราษฎรเป็นอย่างยิง่	ดงัทีพ่บว่าในปี	2480	นกัเรยีนโรงเรยีน

ศิลปากรได้จัดแสดงผลงานของนักเรียนในงานฉลองรัฐธรรมนูญ	 การท�าให้

อุดมการณ์ทางการเมืองใหม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในความคิดของคณะ

ราษฎรแล้ว	 คงไม่มีอะไรท�าให้เข้าใจได้ง่ายไปกว่าปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์

และสถาปัตยกรรมทีจ่บัต้องได้	ในงานฉลองรฐัธรรมนญู	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม

ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนศิลปากรด้วย	 ความประทับใจดังกล่าว

พร้อมกบัการประสานงานท�าให้เกดิการก่อตัง้มหาวทิยาลัยศิลปากรขึน้ในปี	2486	

นับเป็นสถาบันทางการศิลปะแห่งแรกในระดับมหาวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัย

ล�าดับที่	 5	 ของประเทศต่อมาจาก	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 มหาวิทยาลัย

33 “ประวัติย่อโรงเรียนเพาะช่าง	พ.ศ.	2448-2516”,	น.	10-11.
34	เขียน	ยิ้มศิริ.	 “ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี”	 ใน	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์  

พีระศรี (กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง	จ�ากัด),	2536,	น.	16.
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ธรรมศาสตร์,	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร	์

(ปัจจุบันคือ	 มหิดล)	 เฟโรจีเองไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะตั้งสถาบันศิลปะให้เป็น

มหาวิทยาลัย	เขาเห็นว่าควรเรียกว่า	“ศิลป์ศึกษาสถาน”	(Academy)	“วิทยาลัย”	

(College)	 หรือ	 “สถาบันศิลปะ”	 (Institute	 of	 Art)	 แต่ส�าหรับเมืองไทยแล้วการ	

เป็นมหาวทิยาลยัจะได้รบัความน่าเชือ่ถอืมากกว่า35	อย่างไรกต็ามฐานทีม่ัน่ของ	

เฟโรจีได้ถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาได้มีผลงานรับใช้รัฐบาล 

คณะราษฎรอย่างแข็งขัน

จากคอร์ราโด เฟโรจี สู่ ศิลป์ พีระศรี
	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	เฟโรจีท�างานรับผิดชอบด้านสถาบันการศึกษา

ศิลปะแห่งใหม่ที่เกิดขึ้น	 ทั้งยังมีงานปั้นที่เขาถนัดในช่วงรัฐบาลคณะราษฎรนับ

เป็นโอกาสทองที่เขาได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่	ดังที่ปรากฏ	อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	

(2477)	หลงัเกดิกบฏบวรเดช	(2476)	ประตมิากรรมประดบัอนสุาวรย์ีประชาธปิไตย	

ถนนราชด�าเนิน	 (2483-2484),	 อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(2484)	ประตมิากรรมประดบัอนสุาวรย์ีชยัสมรภมู	ิ(2485)	แน่นอนว่าผลงานส่วน

ใหญ่รับใช้อุดมการณ์ของรัฐบาลคณะราษฎร	

	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในตัว	ก็คือ	สถานะของคนต่างชาติใน

ประเทศไทย	ในบริบทที่รัฐบาลเน้นอุดมการณ์ชาตินิยม	ลัทธิชูชาติ	การประกาศ

รฐันยิมฉบบัต่างๆ	ทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการสร้างชาต	ิการเปลีย่นชือ่จากประเทศ

สยามเป็นประเทศไทย	สภาวการณ์ดงักล่าวยิง่ขบัความเป็นอืน่ของเฟโรจอีอกมา

อย่างชัดเจน	 การที่ลูกศิษย์ของเขาเรียกว่า	 “อาจารย์ฝรั่ง”	 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อ 

ก็ยิ่งตอกย�้าความเป็นอื่นของเขามากขึ้นไปอีก	แต่จนถึงปัจจุบันเรายังไม่พบการ

โจมตีเฟโรจีในฐานะคนต่างชาติในยุคดังกล่าว	 อาจเป็นเพราะเขาเป็นศิลปินคู่

บารมีของรัฐบาลก็เป็นได้	แต่สิ่งที่คุกคามเฟโรจีอย่างจริงจัง	และอาจกล่าวได้ว่า

เป็นช่วงขาลงของชวีติเขานัน่คอื	ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที	่2	เฟโรจถีกูควบคมุ

ตัวโดยทหารญี่ปุ่น	 เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ฟาสซิสต์อิตาลีที่เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น 

35	ศิลป์	 พีระศรี.	 “มหาวิทยาลัยศิลปากร”	 ใน	 โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	 พ.ศ.	 2537.	 
อักษรศิลป์ พีระศรี,	เรื่องเดียวกัน,	น.	225-226.
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พ่ายแพ้แล้ว	 พบว่าหลวงวิจิตรวาทการได้ท�าการวิ่งเต้น	 หลังจากนั้นก็ได้มีการ

เปลีย่นสญัชาตใิห้เป็นคนไทย	และเปลีย่นชือ่-นามสกลุเป็น	ศลิป์	พรีะศร	ีลกัษณะ

เช่นนี้ดูคล้ายคลึงกับการบวชเพื่อหนีภัยทางการเมือง	 เปลี่ยนอัตลักษณ์หนึ่งไป 

สู่อีกอัตลักษณ์หน่ึง	 ค�าว่า	 “ศิลป์	 พีระศรี	 นี้”	 เข้าใจว่า	 พระยาอนุมานราชธน 

น่าจะแปลงมาจากเสียงที่ถอดเสียงออกมาจาก	C.	Feroci	(ซี.	เฟโรจี)	เลย	และที่

น่าสนใจก็คือ	 ค�าว่า	 “ศิลป์”	 มีความพ้องกันกับช่ือสถาบันอย่าง	 กรมศิลปากร	 

และมหาวิทยาลัยศิลปากร	 แน่นอนว่าการเปล่ียนอัตลักษณ์เช่นนี้เขาก็ยังครอง

อัตลกัษณ์เดมิไว้ได้ด้วย	โดยเฉพาะสถานะเดมิทีค่วามเป็น	“ฝรัง่”	ผกูกบัอตัลกัษณ์

พิเศษบางอย่างที่แสดงถึง	 ศิลปะสมัยใหม่	 และความเป็นมืออาชีพไว้	 อย่างไร

กต็าม	ในช่วงดงักล่าว	ในอตัลกัษณ์ใหม่นัน้	ศลิป์	ประสบความยากล�าบากในการ

ด�ารงชีวิต	 เนื่องจากไม่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนมานาน	 จึงท�าการร้องเรียน

เพื่อเงินเดือนที่สมเหตุสมผลมากกว่าที่เป็นอยู่	 จึงได้จดหมายไปถึงอธิบดีกรม

ศิลปากรในปี	2489	ซึ่งกว่าจะมีการตอบสนองมาจากทางการก็ใช้เวลากว่า	3	ปี	

ดังข้อความจดหมายเบื้องต้นว่า	

	 “ส�าหรบัการท�างานของข้าพเจ้าน้ัน	ข้าพเจ้าหวงั

ว่าท่านอธบิดจีะเหน็อยูแ่ล้วว่าข้าพเจ้าตัง้ใจและเจตนา

ต่อหน้าที่ราชการจริงๆ	 ข้าพเจ้าพยายามเสมอที่จะไม่
ให้มกีารลาหยดุ	ลาป่วย	และส่วนมากข้าพเจ้ามาท�างาน
ตั้งแต่เช้าจนถึงค�่า	 ตลอดวันข้าพเจ้าไม่ได้หยุดว่างเลย	
ท�าทัง้งานป้ันและการสอนนกัเรยีนช่าง	ข้าพเจ้าได้ทุม่เท
ก�าลังแรงก�าลังความคิดทั้งหมดให้แก่ราชการเพราะ
ข้าพเจ้ามคีวามรกัและมเีจตนาทีจ่ะให้ประเทศไทยผูซ้ึง่
มีพระคุณต่อข้าพเจ้าได้เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง”36

	 สิ่งเหล่าน้ีสอดคล้องกับการยกย่องศิลป์เรื่องความอุตสาหะและ
ทุม่เทโดยหมูล่กูศษิย์ของเขาในงานเขยีนแนวอาเศยีรวาททัง้หลาย	แต่คณุลกัษณะ

36	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. เรื่องเดียวกัน,	น.	21.
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เช่นนี้	 ในจดหมายของรักษาการอธิบดีกรมศิลปากร	 ไม่ถูกพูดถึงมากไปกว่า 
อัตลักษณ์ท่ีประนีประนอมกับความเป็นไทยได้	 การเขียนจดหมายของศิลป์อยู ่
ในช่วงที่เขาอ่อนแอ	และไร้อ�านาจการต่อรองอย่างถึงที่สุด	ไม่ว่าจะเป็นด้วยราย
ได้ที่ย�่าแย่ตามค่าเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเพราะสงคราม	 รัฐบาลที่เคยอุปถัมภ์กันมา
อย่างจอมพล	 ป.พิบูลสงครามและหลวงวิจิตรวาทการ	 ตกลงจากบัลลังก์แห่ง
อ�านาจ	 กระทั่งมีเรื่องเล่าถึงกับว่ารัฐบาลใหม่จะยุบมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย 
ซ�้าไป37	แต่สถานะทางอ�านาจอันตกต�่าดังกล่าวได้พลิกกลับ	 หลังจากการทิ้งไพ่
ของศิลป์ด้วยการลาไปพักผ่อนที่บ้านเกิด	9	 เดือน	 ในวันที่	 15	 เมษายน	2492	
เสมือนหนึ่งกับเป็นการยื่นใบลาออกไปด้วย	 เพื่อส่งสัญญาณแรงๆ	 ไปถึงผู้รับ 
ผิดชอบหลังจากที่ท�าเรื่องไปราว	3	ปี	นั่นหมายถึงการสูญเสียหัวเรี่ยวหัวแรงของ
กรมศลิปากรและมหาวทิยาลยัศลิปากรไปด้วย	จดหมายฉบบัของรกัษาการอธบิดี
กรมศิลปากรจึงเกิดขึ้นเพื่อยื่นเรื่องส�าคัญไปยังผู้มีอ�านาจในรัฐบาล

	 “...(ศิลป์	พีระศรี-ผู้เขียน)	มีความสามารถในเชิง
ศิลปะในอันดับหนึ่ง	 ทั้งในงานศิลปะสากลและศิลปะ
ไทย	เป็นผูท้ีส่ามารถเข้าใจคนไทยได้อย่างดี	จงึสามารถ
ท�างานร่วมมากับคนไทยได้อย่างสนิทสนมกลมเกลียว	
และเป็นท่ีรักใคร่ชอบพอไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา	
และผูใ้ต้บงัคบับญัชาทกุคน...สามารถพดูภาษาไทยและ
สอนเป็นภาษาไทยได้อย่างดี	 ตลอดจนสามารถเขียน
และแปลต�าราเป็นประโยชน์ต่อกรมศิลปากรแล้วเป็น
อันมาก”	และข้อกังวลส�าหรับฝรั่งที่จะมาแทนศิลป์นั้น

ก็คือ

	 “จะหาผู้ท่ีมีความสามารถในศิลปะวิจิตรกรรม

และประติมากรรมภายในประเทศไทยอันดับน้ีไม่ได้... 

ผู้ที่หามาใหม่นั้น...จะเข้าใจและถูกอัธยาศัยกับคนไทย

37	สงบ	แจ่มพัฒน์	เขียนถึงศิลป์ใน	อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์,	น.	129-130.
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เพียงไร	 ตลอดจนอีกกี่ปีจะพูดอ่านเขียนภาษาไทย 

และเข้าใจศิลปะไทยได้...จะต้องเสียเวลาอีกนานกว่า 

ท่ีเขาสามารถเข้าใจศิลป์ไทยได้เพียงพอที่จะเป็น

ประโยชน์ได้จริงๆ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล 

รักษาการต�าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร	

(หนังสือ	เสนอ	เลขาธิการรัฐมนตรี	2492)38 

	 ศิลป์ได้ลาพักผ่อนเดินทางกลับอิตาลีอย่างน้อย	4	ครั้ง	นั่นคือ	ในปี	

2473	 (ร่วมกับภารกิจหล่อพระบรมรูปพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ด้วย)	 2481,	

2490	และปี	2492	ที่น่าสังเกตก็คือ	การเดินทางกลับครั้งสุดท้าย	เกิดขึ้นหลังจาก

การจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ปี	249239	แล้ว	 ในที่สุดเขาก็สมหวังกับเงิน

เดือนใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ40 

การบ�าเพ็ญศีลบารมี หลังสงครามโลก
	 หลังจากที่ศิลป์	 พีระศรี	 ได้รับความไว้วางใจอย่างเป็นทางการด้วย

การต่อสญัญาพร้อมอตัราเงนิเดอืนใหม่ในปี	2492	แล้ว	เราพบว่า	เขาได้อทุศิตน

ต่อวงการศิลปะไทยทั้งในส่วนศิลปะจารีตประเพณีและศิลปะสมัยใหม่อย่าง

อุตสาหะยิ่ง	 การทุ่มเทต่อภารกิจดังกล่าวหากเป็นคนไทยโดยก�าเนิดก็น่าชื่นชม

อยู่แล้ว	 ความเป็นฝร่ังของศิลป์ย่ิงขับให้เขามีคุณค่ามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนัก	 

จึงแสดงให้เห็นถึงแนวคิด	Siamese	Occidentalism	ที่กล่าวถึงการอาศัยความรู้

38	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี.	เรื่องเดียวกัน,	น.	22.
39 “ผลงานศิลปกรรมและวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	เท่าที่รวบรวมได้,	น.	134-135.
40	เขียน	ยิ้มศิริ.	“ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี”,	น.19	และ	“ผลงานศิลปกรรมและวิชาการของ

ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	เท่าที่รวบรวมได้”	ใน	นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี,	น.	135.
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ฝรั่งในการสร้างความรู้แบบไทยขึ้นมา	 ศิลปะจารีตประเพณีที่เขาไปเกี่ยวข้อง 

มีลักษณะเดียวกับการที่ฝรั่งเจ้าอาณานิคมไปค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุ 

อันน่าตื่นตาต่ืนใจ	 บทบาทของศิลป์ที่แม้นว่ามาทีหลังการด�าเนินการของกรม

ศิลปากร	 หรือกระทั่งสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 มีความแตกต่างตรงที่

เขาเป็นชาวตะวันตกผิวขาวที่มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว	 มีภาพลักษณ์ความ 

เป็นมืออาชีพมากกว่าภาพลักษณ์ขององค์กรราชการ	 และขุนนางช้ันผู้ใหญ่อัน

น่าเกรงขามมากกว่าผูท้รงความรูเ้ชีย่วชาญพเิศษแบบฝรัง่ๆ	ทัง้ยงัมกีลุม่เครอืข่าย

ลูกศิษย์ลูกหาทั้งนอกและในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 งานด้านน้ีได้แก่	 การศึกษางานศิลปกรรมของประเทศช้ินส�าคัญ 

ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	จิตรกรรม	ประติมากรรม	งานประณีตศิลป์อื่นๆ	โดยเฉพาะ

งานทีส่อดคล้องกบัอดุมการณ์ของรฐัเป็นอย่างมากกค็อื	การค้นคว้าและงานเขยีน

เกี่ยวกับศิลปะสุโขทัย	อันนับเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แห่งอุดมคติในฐานะ

ที่สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของชาวไทย	งานส่วนนี้รับใช้อุดมการณ์รัฐที่

ย้อนกลับมาให้ความส�าคัญกับตัวตนรากเหง้า	 “ความเป็นไทย”	 อีกครั้งหลัง

สงครามโลกครัง้ที	่2	ในเวลาต่อมา	แนวความคิดนีไ้ด้น�าไปสู่การปรบัปรงุการเรยีน

การสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ผลิตบุคลากรป้อนกับภาระงานของกรม

ศิลปากร	นั่นคือ	คณะสถาปัตยกรรมไทย	และคณะโบราณคดี	พ.ศ.	2498	

	 ส่วนงานด้านศิลปะสมัยใหม่นั้นอิงอยู ่กับการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 กล่าวได้ว่าหลังสงครามโลกเป็นต้นมาไม่ได้เป็นยุคทอง

ของงานปั้นของเขาอีกต่อไปแล้ว	 การที่เขาถูกโจมตีกรณีม้าทรงพระเจ้าตากสิน 

ที่ปั้นขึ้นในทศวรรษ	 2490	 ก็เป็นตัวสะท้อนหนึ่ง	 ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ศิลป์มุ่งมั่น

พัฒนาการเรียนการสอนให้เข้าสู่มาตรฐาน	 มีการปรับปรุงหลักสูตร	 ผลิตต�ารา	

เพื่อตอบสนองกับการเรียนรู้	รวมถึงการเขียนบทความทางด้านศิลปะ	ควบคู่ไป

กับการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอันเป็นบ่อเกิดงานศิลปกรรมที่ได้รับตรา

รบัรองคณุภาพจากศลิป์	พรีะศร	ีอนัเป็นการวางรากฐานความคดิทีส่ามารถผลติ

ซ�้าความรู้และสถาปนาอ�านาจน�าเหนือวงการศิลปะไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ไม่ว่าจะด้วยผลงาน	ตัวบทต�ารา	กระทั่งเครือข่ายลูกศิษย์
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งานศิลปกรรมแห่งชาติ อ�านาจและต�าแหน่งแห่งที่ของผู้จัด และ

ศิลปินผู้แสดงงานศิลปะ
	 แม้ว่าจะเคยมี	“การประกวดประณีตศิลปกรรม”	ขึ้นมาก่อนปี	2480	
ในงานฉลองรัฐธรรมนูญก็ตาม41	แต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อิงการเมืองและรับใช้
รัฐบาลคณะราษฎรเป็นส�าคัญ	 ก่อนที่กิจกรรมนั้นจะซาลงไปตามอ�านาจของ
รัฐบาล	 ส่วนงานศิลปกรรมแห่งชาติน้ันเกิดขึ้นในช่วงที่ศิลป์กลับมามีบทบาท 
อีกครั้ง	 และพบว่าการจัดงานน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ	 ก่อนที่จะ 
ทิ้งไพ่ลาออกในเดือนต่อมา	 งานศิลปกรรมแห่งชาติ	 จัดแสดงช่วงวันที่	 11	
กุมภาพันธ์	-	10	มีนาคม	249242	เขากล่าวในสูจิบัตรว่า	ในเมืองใหญ่และเมืองที่
เป็นศนูย์กลางของประเทศอย่างต่างประเทศจะมีการจดัแสดงศิลปกรรมเช่นเดยีว
กบัการแสดงดนตรี	ปาฐกถา	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความบนัเทงิ	ส�าหรบั	“อบรม
อินทรีย์และขัดเกลาจิตใจให้เกิดความรู้สึกดีงามทางสุนทรียภาพประณีตยิ่งขึ้น”	
กิจกรรมดังกล่าวเน้นให้เป็น	“งานประจ�าปี”	เพื่อ	“เป็นเครื่องช่วยส�ารวจวิจารณ์
ถึงความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวแห่งศิลปินของเรา	 และทั้งเป็นเครื่อง
กระตุ้นให้มหาชนชาวไทยมีความสนใจศิลป์แบบปัจจุบันด้วย”	 อย่างไรก็ตาม	 
การลากลับบ้านในปี	2490	ของเขาเป็นเวลา	9	เดือนนั้นพบว่าเขาใช้เวลาอยู่ใน
ยุโรปและจัดงานแสดงศิลปะของศิลปินไทยในลอนดอนร่วมกับสถานทูตไทยใน
ลอนดอนอีกด้วย	ปี	249143 
	 พื้นที่การแสดงออกนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง	 กลายเป็นพื้นที่ที่
สัมพันธ์อยู่กับกลุ่มคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลส�าคัญทางการเมืองที่
ให้การอุปถมัภ์ไม่ว่าจะเป็น	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	นายเก่าตัง้แต่สมัยช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่	2	กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ก็เสด็จมา
เป็นประธานในพิธีเมื่อปี	 2505	 นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่การเติบโตของกลุ่ม 

41	ชาตรี	 ประกิตนนทการ.	 “ศิลปะคณะราษฎร	 2475-2490”	 ใน	 ศิลปะสถาปัตยกรรม 
คณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ (กรุงเทพฯ:	มติชน),	2552,	น.	138.

42	ศิลป์	พีระศรี.	“เก่ากับใหม่”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	33.

43 ธนาวิ	 โชติประดิษฐ.	 “The	Unknown	Story:	นักโทษการเมืองที่ไม่มีใครรู้จักของ	 เขียน	ยิ้มศิร ิ
กับการเมืองวัฒนธรรมสมัยสงครามเย็น”	 ใน	 อ่าน,	 4:	 4	 (เมษายน-มิถุนายน	 2556): 
193-194.
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ระดับศิลปินและนักศึกษาศิลปากร	 ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่จะมีบทบาทส�าคัญในการ
จรรโลงอุดมการณ์ที่กรัมชี่ใช้ว่า	 “กลุ่มทางประวัติศาสตร์”	 (Historical	 Bloc)44	ที่
ต่อมาจะกลายเป็นทั้งกรรมการตัดสิน	 กระทั่งผู้ตอบโต้ผู้วิจารณ์การจัดแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ	 อันได้แก่	 เขียน	 ยิ้มศิริ,	 ประยูร	 อุลชาฎะ	 (น.	ณ	ปากน�้า),	
พษิณ	ุศภุนมิติ	ฯลฯ	การรกัษาพืน้ทีน่ีจ้งึมคีวามส�าคญัในการยดึกมุอ�านาจน�าทาง
ด้านศิลปะของศิลป์และลูกศิษย์ตราบแม้ศิลป์จะถึงแก่กรรมไปแล้ว	
	 การจัดแสดงแต่ละคร้ังจะมีการจัดท�าสูจิบัตรประกอบโดยศิลป ์
จะเป็นผู้เขียนบทความ	นั่นหมายความว่า	การจัดแสดงงานศิลปะแต่ละครั้ง	ก็มี
ชุดความคิด	 และอุดมการณ์ของผู้จัดงานแฝงอยู่และท�าการเผยแพร่อยู่ทุกๆ	ปี	
กระทั่ง	 1	 ปี	 ก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต	 ศิลป์	 เขาก็ยังเขียนบทความประกอบ
สูจิบัตรอยู่	โดยเขาย�้าว่า	

	 “การเขียนบทความหรือการท�างานศิลปะก็เพื่อ
ปลุกให้ประชาชนมีความเข้าใจว่า	 ศิลปะไม่ใช่สิ่ง
ฟุ่มเฟือย	 หรือเป็นสิ่งสนุกสนานของ	 “คนบ้า”	 ซึ่ง
ท�างานจิตรกรรม	 ประติมากรรมหรืองานภาพพิมพ์...
จากศิลป์เท่านั้นที่เราอาจวินิจฉัยความเจริญทางจิตใจ
ของคนเราได้...ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับ
เงินเป็นส�าคัญ	 ใครที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจการเงินสูง	
ก็อาจสร้างสิ่งพิเศษขึ้นมาได้...ตรงกันข้ามกับศิลป์มิ 
อาจสร้างขึ้นจากการก�าหนดกฎเกณฑ์หรือจากสูตร 
ที่วางไว้แน่นอนได้	ศิลปะเป็นสิ่งที่ออกมาจากวิญญาณ
ของมนุษย์	ฉะนั้นเอง	ศิลปะจึงเป็นเรื่อง	“เฉพาะตน”	
อันสูงส่ง”45 (ขีดเส้นใต้โดยผู้เขียน)

44	วนัส	ปิยะกุลชัยเดช.	ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการครองความเป็นใหญ่และอุดมการณ์
ของกรัมชี่,	น.	240-241.

45	ศิลป์	 พีระศรี.	 “ข้อคิดเห็นในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 12”	 ใน	 โครงการข้อมูล
ศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	34-35.
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	 และเน้นว่าในการแสดงศลิปกรรมแห่งชาตนิี	้จะเป็นการคดัเลอืกงาน

ศิลปะที่เข้าแสดงอย่างเข้มงวด	 พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกเค่ียวกร�า	

อย่างสูงเพื่อให้ได้ผลงานศิลปกรรมที่ควรค่ากับสุนทรียภาพแบบศิลป์	พีระศรี

ศิลป์ พีระศรี กับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 116-117

อักษรศิลป์: ต�ารา หนังสือและบทความ
	 แม้ว่าศิลป์จะมีผลงานเขียนมากเพียงใด	 แต่ทว่างานทั้งหมด

ล้วนอยู่ในโลกภาษาอังกฤษ	 นั่นหมายความว่า	 การเข้าถึงงานของเขาโดยคน

ไทยทั่วไปนั้น	 จะต้องผ่านผู้แปลสารเสียก่อน	 ดังนั้นผู้ที่ท�าการสื่อความคิดของ

ผู้เขียนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญมาก	 กล่าวคือการท�างานแปลต้องสื่อความ

คิดระหว่างกันและยอมรับความหมายและการตีความของชุดค�า	 รูปประโยค

และองค์รวมของงานเขียนนั้นๆ	ได้เป็นที่น่าพอใจ	ในช่วงแรก	ผู้ที่มีบทบาทช่วย

แปลก็คือ	 พระยาอนุมานราชธน	 ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงอธิบดีกรมศิลปากรระหว่างปี	
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2485-249146 งานแปลของพระยาอนุมานราชธนที่เริ่มอย่างช้าก็คือ	 ปี	 2478 

จนกระทั่งประมาณปี	 2501	 ถึงมีลูกศิษย์อย่างเขียน	 ยิ้มศิริ	 มาช่วยแปล	 เป็น 

มือหลัก	 แต่ก็ยังพบรายชื่อผู้แปลคนอื่นๆ	อีก	 ได้แก่	 ธนิต	อยู่โพธิ์	 (อธิบดีกรม

ศิลปากร),	ม.จ.สุภัทรดิศ	ดิศกุล	(อาจารย์โรงเรียนศิลปากร	และคณะโบราณคดี	

มหาวิทยาลัยศิลปากรในเวลาต่อมา),	 สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 ส่ิงเหล่านี้ยังสะท้อน 

ความสมัพนัธ์เชงิสถาบนัและเครอืข่ายทางสงัคมอกีด้วย	ส�าหรบัพระยาอนมุาน-	

ราชธนนัน้มดีกีรเีป็นถงึอธบิดกีรมศลิปากรและมบีทบาทอย่างสงูในวงการวชิาการ

แบบไทยคดี47	 และมีผลงานการสร้างสรรค์ชุดความคิดอนุรักษนิยมและความ 

เป็นไทยทีอ่งิกบัรฐัอย่างแนบเนยีน	กระทัง่คนอืน่ๆ	ทีท่�าให้เหน็เครอืข่ายปัญญาชน

ทีอ่ยูข้่างเขาได้เสรมิความน่าเชือ่ถอืให้กบัเขาตัง้แต่คนรุน่เก่าไปสูค่นรุน่ใหม่อย่าง

สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	 และสุลักษณ์ได้บุกเบิกท�าวารสาร	 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 

ในปี	 2506	 ที่ต่อมาจะเป็นฐานที่มั่นในการเผยแพร่ความคิดทั้งหัวก้าวหน้าและ

หัวอนุรักษนิยมอันเป็นหมุดหมายความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในนามของส่ิงพิมพ์

ฉบับหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส�าคัญในทศวรรษ	2510

 ผลงานเขียนของศิลป์ถูกผลิตขึ้นอย่างสม�่าเสมอตั้งแต่ทศวรรษ	 

2490	 เป็นต้นมา	 สัมพันธ์กับการหันไปท�างานสอนในมหาวิทยาลัย	 แทนที่งาน

ปั้นประติมากรรมใบสั่งจากรัฐบาลแบบเดิม	 หนังสือที่รวบรวมผลงานของเขา 

ฉบับแรกๆ	 ก็คือ	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 อ�ามาตย์โท	 

พระสาโรชรัตนนิมมานก์	 (สาโรช	 ก.	 สุขยางค์)	 (2493)	 มีการรวบรวมบทความ	

ศิลป์	เรื่องศิลปะดังต่อไปนี้	พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้ว, เอกภาพศิลปะ, ศิลปะและราคะ

จริต, ความงามของเส้นนอกแห่งรูป, วิจารณ์ศิลปกรรมลางชิ้นในงานศิลปกรรม

แห่งชาต,ิ ส�ารวจวจิารณ์ศลิปะปัจจบุนัในยโุรปเกีย่วเนือ่งกบัศลิปะไทย, การประจกัษ์

แห่งศิลปะ 

46	ศิลป์	 พีระศรี.	ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปของตะวันตก)	 (พระนคร:	 โรงพิมพ์
รุ่งเรืองธรรม),	2500,	น.	ค�าน�าผู้แปล.

47	โปรดอ่าน	สายชล	สัตยานุรักษ์.	พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความ
เป็นไทย” (กรุงเทพฯ:	มติชน),	2556.
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	 นอกจากนั้นยังพบงานเขียนของเขาประกอบด้วยต�าราและความรู้

ศิลปะสมัยใหม่	 คือ	Theory of Composition/ทฤษฎีแห่งองค์ประกอบ	 (2487),	

จิตตวิทยาเกี่ยวกับสี/Meaning and Psychology of Colours	 (2502)	Nude- 

Art or Obscenity/ภาพเปลือย เป็นศิลป์หรืออนาจาร	(2504)	รวมไปถึงบทความ

ต่างๆ	ที่มีลกัษณะเป็นกระบอกเสียงใหก้ับกรมศิลปากรในแง่มุมของความหมาย

และศลิปะแบบประเพณทีีไ่ด้สถาปนาองค์ความรูเ้กีย่วกบัสโุขทยัขึน้มาอย่างมนียั

ส�าคัญ	 ได้แก่บทความบรรยายเร่ืองต่างๆ	 เช่น	 The Aesthetic of Buddhist 

Sculpture	(1949/2492-ไม่มแีปลไทย?) Thai Painting/ภาพจติรกรรมไทย	(2495)	

A New Discovery of Thai Painting/การค้นพบจิตรกรรมไทยครั้งใหม่ (2501),	

The Origin and Evolution of the Thai Murals/วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนัง

ของไทย (2502), Appreciation of Our Murals/คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง  

(2502),	จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยสุโขทัย	(2503),	A Visit to Khao Phra 

Viharn/ปราสาทพระวิหารในแง่ศิลปะ	 (2503),	Archaeological Excavations at 

Ban Koo Bua, Ratburi/การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี  

(2504),	ศลิปะสโุขทยั	(2505)	การกล่าวถงึกรมศลิปากรและมหาวทิยาลยัศลิปากร	

ได้แก่	Notes on the Establishment of the University of Fine Arts/มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	(2499),	คณะจิตรกรรมและประติมากรรม	(2502),	Aim of the Depart-

ment of Fine Arts/นโยบายของกรมศลิปากร	(2504)	และการให้ความส�าคญัของ

ศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทยที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในการอธิบายให้ความส�าคัญ

ในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติต้ังแต่ครั้งแรก	 (2492)	 จนถึงครั้งที่	 12	

(2504)

	 ส�าหรับเอกสารที่ถูกผลิตซ�้าบ่อยที่สุดและกว้างขวางที่สุด	 ก็คือ	

หนังสือ ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปของชาวตะวันตก)	 (2500)	ที่มา

ของงานชิ้นนี้เกิดมาจากการอธิบายศัพท์ทางศิลปะแลกเปล่ียนกันกับพระยา

อนุมานราชธนเป็นเวลาเกือบสองปี	 จนน�าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 

วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของกรมศิลปากร	 ก่อนจะน�ามาตีพิมพ์เป็น

เล่มในที่สุด48	ความส�าคัญของมันก็คือ	เป็นหนังสือเล่มแรกๆ	ที่เป็นการอธิบาย 

48	ศิลป์	พีระศรี.	ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปของตะวันตก),	น.	ค�าน�าผู้แปล.
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ชุดความรู้ทางศิลปะที่มีการจ�าแนกแจกแจงอย่างเป็นระบบ	 และสามารถสืบค้น

ค�าต่างๆ	ได้อย่างอิสระจากกัน	ดูมีความเป็นกลางทางวิชาการในตัวของมันเอง	

หนังสือชุดนี้ยังถูกผลิตซ�้าเรื่อยมาจนถึงปี	2553	อันเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่	449	แต่

ชื่อบทความที่เป็นที่รู้จักกันอย่างผิดเพี้ยนมากที่สุด	และความรับรู้ดังกล่าวไม่ได้

สัมพันธ์กับเน้ือความในบทความเลยก็คือ	 บทความที่ชื่อว่า	 “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสีย

แล้ว”	 (2493)50	แปลโดย	พระยาอนุมานราชธน	ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ที่ความต้องการ

ปลกุให้ผูอ่้านเหน็ปัญหาของความเสือ่มโทรมของมรดกศลิปะเก่า	ทีต้่องสญูหาย

ไปทุกวันๆ	โดยไม่มีการจัดการอย่างเป็นกิจจะลักษณะ	แต่ปัจจุบันรู้จักกันในวลี	

ที่ว่า	 “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว”	 อันเป็นความหมายใหม่ที่ไม่ได้ยึดกับมรดกของชาติ

อีกต่อไป

49	ศลิป์	พรีะศร.ี	ศลิปสงเคราะห์ พจนานกุรมศพัท์ศลิปของตะวนัตก	(พมิพ์ครัง้ที	่4,	ปทมุธาน:ี	
มูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรีอนุสรณ์),	2553.

50	ศิลป์	 พีระศรี,	 พระยาอนุมานราชธน,	 แปล.	 “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”	 ใน	 โครงการข้อมูล
ศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	187-194.

ศิลปสงเคราะห์	(พจนานุกรมศัพท์ศิลป์

ของชาวตะวันตก)	(2500)	

พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้ว	(2496)
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ศิลปะนอกร่มในวันที่ศิลป์ยังหายใจ

	 “เราขอขอบใจท่านผู้วิจารณ์เรื่องนี้	 เพราะการติ

ชมนี้เองจะช่วยให้ศิลปะของเราดีขึ้น”

ศิลป์ พีระศรี (2481)51

	 พบหลักฐานว่า	 ศิลป์	 เคยได้รับต�าแหน่งส�าคัญทางด้านศิลปะใน

ระดบัชาต	ิเขามบีทบาทในฐานะตวัแทนคนไทยในเวทศีลิปะโลก	ซึง่คณุสมบตัทิัง้

ในฐานะศลิปิน	นกัวชิาการและความเป็นฝรัง่ในตวัเองกย็ิง่ท�าให้เขาดโูดดเด่นและ

เหมาะสมอย่างยิ่ง	 เขาได้มีบทบาทดังนี้	 เป็นสมาชิกองค์กรศิลปินระหว่างชาติ	

International	Association	of	Plastic	Arts	 (IAPA)	ของยูเนสโกในปี	2496	เป็น

ประธานสมาคมศิลปกรรมแห่งชาติ	สมาคมศิลปกรรมนานาชาติ	 (2496)	ผู้แทน

ประเทศไทยในการร่วมประชุมทางวิชาการของ	IAPA	เวนิส	อิตาลี	(2497)52 ร่วม

ประชุมคณะกรรมการศิลปินแห่งชาติของประเทศต่างๆ	 ในภาคพื้นเอเชีย	 ณ	

ประเทศอินเดยี	(2502)	ในปีเดยีวกบัว่ามชีือ่เป็นประธานกรรมการศลิปินแห่งชาต	ิ

สาขาจิตรกรรม-ประติมากรรมอีกด้วย	 ในปีต่อมาก็เข้าร่วมประชุมใหญ่องค์การ

ศิลปินระหว่างชาติ	ครั้งที่	3	กรุงเวียนนา	(2503)	ปีเดียวกันก็ยังมีการแสดงงานของ

ศลิปินไทยที	่German	Council	of	Art	ทีเ่มอืงโคโลญจน์	อกีด้วย	ในเวลาทีน่กัเรยีน

นอกทางด้านศิลปะยังน้อยกว่าน้อย	 ศิลป์จึงท�าหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างภาคภูมิ	

และยังพ่วงภาพลักษณ์ของทูตทางวัฒนธรรมของไทยไปด้วย

51	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	การวิเคราะห์ความขัดแย้งทางความคิดที่ปรากฏในผลงานการ
วิจารณ์ของวงการทัศนศิลป์ ตั้งแต่หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2531 
ปริญญานิพนธ์	การศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	2533,	น.	29.

52	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	“The	Unknown	Storyฯ”:	187	และ	“ผลงานศิลปกรรมและวิชาการ
ของศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	 เท่าที่รวบรวมได้”,	น.	135	และ	ศิลป์	พีระศรี.	 “การแลก
เปลี่ยนกันนิยมชมชื่นศิลป์ตะวันออกและตะวันตก”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	
2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	19-21.	
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	 เขายงัได้วจิารณ์งานศลิปะไว้ต่างกรรมต่างวาระ	อนัได้แก่	งานศลิปะ

ประเพณีผลงานช่างฝีมือในปัจจุบัน	 เขากล่าวไว้ว่า	 “ถ้าเราพิเคราะห์ดูฝีมือการปั้น

พระพุทธรูปสมัยนี้จะเห็นได้ว่าทรามลงมาก	 หรือรูปเขียนเก่าๆ	 งามๆ	 ท่ีได้ถูกลบ 

และต่อเติมขึ้นใหม่	 โดยช่างฝีมือเลวๆ	 เราจะรู้สึกถึงความจ�าเป็นที่จะต้องท�านุ

บ�ารุงศลิป์การช่างให้ฟ้ืนฟขูึน้โดยเรว็”	(2481)53	การวจิารณ์การใช้สีทาเสาและผนงั

ซุ้มจระน�าพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์	 สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกด้วยสีชมพ	ู

และสีเหลืองตามล�าดับ	 กล่าวว่า	 “ผู้ที่มีรสนิยมทางศิลปะแม้แต่เพียงพื้นๆ	 เมื่อ

ได้เห็นสภาพเช่นน้ีก็จะถึงกับตกตะลึง	 น่าเสียใจที่พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์นี้

มิใช่สถานทีเ่พียงแห่งเดียวทีเ่ราจะพึงยกเป็นตวัอย่าง”	นอกจากนัน้เขายังเปรยีบเปรย

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม,	 พระอุโบสถ	 วัดสุวรรณดาราม	 กับ 

บริเวณระเบียงคด	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ว่าอย่างหลังนั้นมีข้อสังเกตถึง

ลักษณะพิเศษ	3	ประการที่ท�าให้ศิลปะเสื่อมทราม	คือ	“การใช้ทัศนียวิสัย	คุณค่า

ทางบรรยากาศ	และสเีคม”ี	ทีท่�าให้ความประสานกลมกลืนสูญเสียไป	เขาถงึขนาด

เสนอว่า	 ภาพจิตรกรรมที่เขียนต้องไม่เป็นแบบ	 3	 มิติด้วยซ�้า	 เนื่องจากเห็นว่า 

การเขียนแบบ	2	มิตินั้นจึงถือว่าเป็นแบบฉบับของจิตรกรรมไทย54

	 นอกจากการประกวดประณีตศิลปกรรม	 โดยกลุ่มของศิลป์	 พีระศร	ี 

แล้ว	พบว่าได้มกีารรวมกลุม่กนัของศลิปินนอกมหาวทิยาลัยศิลปากร	นัน่คือ	กลุ่ม

ที่เรียกว่า	 “จักรวรรดิศิลปิน”	 (The	 League	 of	 Artists)	 กลุ่มนี้เป็นแหล่งรวมผู้

สร้างสรรค์ศลิปะ	5	สาขา	ได้แก่	สาขาวรรณกรรม,	จติรกรรม,	นาฏกรรม,	ประตมิากรรม 

และสถาปัตยกรรม	 มีการจัดแสดง	 2	 ครั้ง	 ในปี	 2487	 และปี	 2488	 ในช่วง

สงครามโลกครั้งที่	 2	 อันเป็นบริบทที่ศิลป์ถูกควบคุมตัวและเปล่ียนสัญชาติ 

เป็นไทย	 นับเป็นช่วงที่เขาตกอยู่ในความยากล�าบากของชีวิต	 ในกลุ่มนี้ตัวตั้ง 

53	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	การวิเคราะห์ความขัดแย้งทางความคิดที่ปรากฏในผลงานการ
วิจารณ์ของวงการทัศนศิลป์ ตั้งแต่หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2531 
ปริญญานิพนธ์	การศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	2533,	น.	29.

54	ศิลป์	พีระศรี.	“คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	
อักษรศิลป พีระศรี, เรื่องเดียวกัน,	น.	71-72.
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ตัวตีส�าคัญก็คือ	สด	กูระมะโลหิต	 ในส่วนของศิลปินสาขาจิตรกรรมที่ส่งผลงาน

เข้าร่วมก็ได้แก่	 พนม	 สุวรรณบุณย์,	 วรรณสิทธ์ิ	 ปูคะวนัช,	 จ�ารัส	 เกียรติก้อง,	 

สนิท	 ดิษฐพันธ์,	 เฉลิม	 นาคีรักษ์	 ขณะที่มีศิลปินที่ท�างานในเชิงพาณิชย์ศิลป์ 

เข้าร่วมด้วย	เช่น	บุญยัง	แสนสมรส	และ	เหม	เวชกร	เป็นต้น	แสดงให้เห็นเวที

การจดัแสดงทีเ่ปิดกว้าง55	โดยมจุีดประสงค์เพือ่ต่อสูร้ะหว่าง	“แรงงานของศลิปิน

ผู้ยากจน”	 กับ	 “น�้าเงินของนายทุนผู้ร�่ารวย”	 ซึ่งสดได้อ้างว่าการต่อสู้นี้อาจไม่มี

หรอืมไีม่มากนกัในเมอืงไทย	แต่ได้มมีาแล้วมากมายในต่างประเทศ	เขามองเหน็

ปัญหาว่า	ตลาดของนักประพันธ์	นักเขียนภาพ	นักปั้นรูป	นักแสดงดนตรี	ฯลฯ	

ล้วนอยู่ในมือนายทุน	ซึ่งหวังว่า	อุดมการณ์ของจักรวรรดิศิลปินนี้จะช่วยปลุกใจ

ศิลปิน	 และเชื่อว่าการลุกสู้จะเตือนนายทุนผู้หากินบนหยาดเหงื่อได้สะดุดใจว่า

ได้เอาเปรียบกินแรงศิลปินอย่างไร56	แนวคิดดังกล่าวมีกลิ่นอายของการต่อสู้เชิง

สังคมนิยม	 อันเป็นแนวคิดที่เบ่งบานอย่างมากในทศวรรษ	 2490	 และเป็นการ

ปะทะกันทางความคิดอย่างจริงจังของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย	ที่มีศูนย์กลาง

ความขัดแย้งที่ส�านักมหาวิทยาลัยศิลปากร	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 การโต้แย้งทาง

ความคิดนี้ได้สร้างส�านักศิลปากรให้มีความแข็งแกร่งขึ้น	 โดยมีอ�านาจครอบง�า

วงการศิลปะผ่านแนวความคิดของศิลป์	พีระศรีอย่างต่อเนื่อง

ศลิปะเพือ่ศลิปะ กบั ศลิปะเพือ่ประชาชน: ภาคแรก ทศวรรษ 2490
	 ธนาว	ิได้ชีใ้ห้เหน็ถงึบทบาทการเมอืงวฒันธรรมสมยัหลงัสงครามโลก

คร้ังที	่2	การแบ่งขัว้อดุมการณ์ทางการเมอืงเป็นค่าย	“โลกเสรปีระชาธปิไตย”	และ	

“คอมมวินสิต์”	มผีลต่อการก�าหนดแนวทางศลิปะด้วย	กล่าวว่าในฝ่ายหลงัมฐีาน

ทีม่ัน่อยูใ่นการใช้รปูแบบสจันยิมแนวสงัคมนยิม	ขณะทีฝ่่ายโลกเสรปีระชาธปิไตย	

เน้นไปทีศ่ลิปะแบบนามธรรมทีถ่กูเชือ่มโยงเข้ากบัเสรภีาพของปัจเจกบคุคลซึง่นยั

55 น	ณ	ปากน�้า. บันไดเข้าถึงศิลปะ	(พระนคร:	โอเดียนสโตร์),	2508	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย. 
เรื่องเดียวกัน,	น.	34-35.

56	สด	กูรมะโรหิต.	“จักรวรรดิศิลปิน”	ใน วันเกิดเพาะช่าง (พระนคร:	โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน),	
2508	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	32-34.
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ต่อต้านฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์57	บทบาทของศิลป์ในเวทีนานาชาติพร้อมทั้ง

บทบาทของรัฐบาลไทยที่อิงเข้ากับโลกเสรีประชาธิปไตยยิ่งชัดเจนว่า	 ศิลปะ 

ภายใต้ความดูแลและอิทธิพลของศิลป์	 อย่างน้อยต้องไม่สนับสนุนศิลปะแบบ 

ฝ่ายซ้ายอย่างออกนอกหน้า

	 การถ่ายทอดเร่ืองศิลปะของศิลป์	 พีระศรี	 ในทศวรรษ	 2490	 อาจ 

มองผ่านการจดัแสดงศลิปกรรมแห่งชาต	ิในสจูบิตัรครัง้แรกเขาเน้นว่า	“ศลิปกรรม

ใดที่สร้างขึ้นด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ	ย่อมเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการศึกษา

เสมอ”	(ครั้งแรก	ปี	2492)58	ความบริสุทธิ์ของการสร้างสรรค์ศิลปะยังถูกเน้นในปี

ต่อมาก็คือ	 “...นี่คืออ�านาจแห่งอารมณ์สะเทือนใจของศิลปินผู้เนรมิตสร้าง	 ซึ่ง

ถอดเอาลงไปในศลิปกรรมของเขา	เหตนุีจ้งึเป็นศลิป์บรสิทุธิท์ีท่�าให้เกดิความรูส้กึ

ยิ่งกว่าเห็นเฉยๆ”	(ครั้งที่	2	ปี	2493)59	และยิ่งตอกย�้าอย่างชัดเจนในปี	2496	ว่า	

	 “ศิลปะบริสุทธิ์คือ	 ผลงานที่เกิดจากสภาพของ

จิตใจ	 อันมีลักษณะต้องกันกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ของศิลปิน	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ศิลปะก็คือการแสดงให้

ประจักษ์	 ซึ่งอารมณ์ความนึกคิดของคนในแต่ละสมัย

ของวัฒนธรรม	และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได้ชั่วระยะ

เวลาหนึ่ง...ศิลปินท่ีแท้จริงย่อมไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้อง

ลอกแบบแสดงอืน่ใด	ทีจ่รงิในขณะน้ีไม่มี	“แบบแสดง”	

(Styles)	 อย่างที่เข้าใจกันมาแต่ก่อนอีกแล้ว	 แต่เป็น

ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน”60

57	ธนาวิ	โชติประดิษฐ.	“The	Unknown	Story...”:	188-190.
58	ศิลป์	พีระศรี.	“เก่ากับใหม่”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	

น.	33.
59	ศิลป์	พีระศรี.	“การประจักษ์แห่งศิลป์”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่อง

เดียวกัน,	น.	17.
60	ศิลป์	 พีระศรี.	 “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่	 4”	 ใน	 โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	 

พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	28.
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	 ทีอ้่างองินีย่้อมแสดงให้เหน็ว่าศลิป์ให้ความส�าคัญกบัลักษณะปัจเจก

ของศลิปินทีส่ามารถแสดงออกมาได้อย่างไม่มข้ีอผกูมดั	ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจทาง	

การเงินผ่านพ่อค้าศลิปะแบบทีเ่ขาได้วจิารณ์ไว้อย่างช้าในปี	249361	หรอือ�านาจ

ของลัทธิการเมือง	 ซ่ึงก�าลังชูแนวความคิดศิลปะเพื่อประชาชนอย่างหนัก	 โดย

เฉพาะหากเราดูจาก ศิลปสงเคราะห์ (2500)	ที่ให้นิยาม	“ศิลป์บริสุทธิ์”	กับ	“ศิลป์

เพื่อ	ศิลป์”	เป็นสิ่งเดียวกันแล้วยิ่งท�าให้เห็นว่า	มันคือการต่อสู้กับอ�านาจศิลปะ

อีกขั้วหนึ่งที่มีอุดมการณ์ทางฝ่ายซ้ายหนุนหลังอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า	 “ศิลปะ	

เพื่อประชาชน”	ที่อิงหลักอยู่กับสัจนิยมแบบสังคมนิยม

	 ความอหงัการของ	“ศลิป์เพือ่ศลิป์”	อยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามกบั	“ศลิปะเพือ่

ประชาชน”	โดยแท้	ศิลป์	เห็นว่าศิลปินมี	“เสรีที่จะแสดงความสามารถทางศิลป์

และอ�าเภอใจของตนให้ประจกัษ์ออกมาได้”	และเป็นงานทีแ่ทบไม่สนใจต่อความ

นิยมของประชาชนก็ได้	 ดังที่กล่าวว่า62	 “มหาชนโดยทั่วไปจะรู้สึกนิยมยินดีกับศิลป์

นั้นไม่ได้ จนกว่ามหาชนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาอบรมเรื่องเกี่ยวกับสุนทรียภาพ

มาดีแล้ว”	 หากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิศิลปะร่วม 

สมัยของไทยแล้ว	นับได้ว่า	จิตร	ภูมิศักดิ์	ได้เข้าถ�้าเสือเพื่อปล่อยค�าถามตัวโตๆ			

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	มีบันทึกว่าเขาเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในช่วงเวลาสั้นๆ	จึงท�าให้เขาได้รับรู้ความเคลื่อนไหว

ในแวดวงศิลปากรพอสมควร	จนในที่สุดเขาก็ปล่อยบทความวิจารณ์	“ศิลป์เพื่อศิลป์” 

โจมตีหัวใจแนวคิดของศิลป์	 พีระศรี	 โดยตรง	พบว่าเขาเขียนบทความตีพิมพ์ใน

หนังสือรับน้องใหม่	ในนามปากกา	สมชาย	ปรีชาเจริญ	ที่เปิดฉากท้าทายว่า

	 “ถ้าหากเราจะย้อนกลับไปดูบทความในหนังสือ

รบัน้องใหม่ของมหาวทิยาลยัแห่งน้ีในครัง้ก่อนๆ	เราจะ

พบว่าบทความแต่ละชิ้นของเขาล้วนแต่ปรารถนาจะ

61	ศลิป์	พรีะศร.ี	“ส�ารวจวจิารณ์ศลิป์ปัจจบุนัในยโุรปเกีย่วเนือ่งกบัศลิป์ไทย”	ใน	โครงการข้อมลู
ศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	303	อ้างอิงปีที่ตีพิมพ์จาก	“ผลงานศิลปกรรม
และวิชาการของศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	เท่าที่รวบรวมได้”,	น.	140.

62	ศิลป์	พีระศรี.	ศิลปสงเคราะห์,	น.	30-31.
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เทิดทูนศิลปะบริสุทธิ์	 ศิลปะเพื่อศิลปะ	 ศิลปะทิพย ์

อันเหลวไหลเพ้อพกทั้งสิ้น”63  

	 การท้าทายดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ใช้นามปากกา	 ท.จ.	 เขียนโต้กลับผ่าน

หนงัสอืรับน้องใหม่มหาวทิยาลยัศลิปากรเช่นเดยีวกนัโดยกล่าวกระทบศิลปะเพือ่

ประชาชนว่า	

	 “ศิลปินนั้นควรจะถูกประณามกระนั้นหรือ?	และ

จะต้องท�าแต่ศลิปะเพือ่ประชาชนตะพดึตะพอืไป	จนไม่

ต้องนกึถงึความเป็นตวัเองเลยทเีดยีวหรอื?	มนัเป็นเรือ่ง

ของความโง่	 ของความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของความงาม

งายในอิทธิพลลัทธิการเมืองและพระเจ้าเงินตรา	ที่ท�า 

ให้ศิลปะต้องถูกกระทบกระเทือนเพราะปัญหาเลวๆ	 

เหล่านี้...การก�าหนดงานให้ศิลปินต้องมีอย่างโน้น 

อย่างนี้	 ถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้เป็นเร่ืองของการสอดแทรก

ก้าวก่ายอย่างป่าๆ”64  

	 แม้จิตรเถียงกับ	ท.จ.	แต่ก็เห็นพ้องกรณี	ศิลปะเชิงพาณิชย์	ล่อลวง

คนตามกิเลส	ดังนั้นวิวาทะนี้จึงมิได้เป็นคู่วิวาทะ	“ศิลป์เพื่อศิลป์”	กับ	“ศิลป์เพื่อ

ประชาชน”	 เท่านั้น	 แต่ยังรวม	 “ศิลปะเชิงพาณิชย์”	 รวมเป็นสามเส้าของวิวาท

ศิลปะด้วย	สังเกตได้จากข้อโต้เถียงของจิตรที่ว่า

	 “ศิลปะเพื่อประชาชนมิได้หมายถึงการผลิตของ

ต�า่ๆ	เลวๆ	สกุเอาเผากนิอย่างทีท่่าน	ท.จ.	ผูท้รงคณุวฒุิ

63	สมชาย	ปรีชาเจริญ,	นามแฝง.	ชีวิตและศิลปะ	(มปท.:	ชัยวัฒนาการพิมพ์),	2523	อ้างใน	
อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	89.

64	สมชาย	ปรีชาเจริญ,	นามแฝง.	เรื่องเดียวกัน,	น.	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	89-90.



213

วิทยาเข้าใจเลยแม้แต่น้อย	 เราเกลียดชังสิ่งเดียวกับ 

ที่ท่านเกลียดชัง	 ศิลปินของคติศิลปะเพื่อประชาชน

เกลียดชังและสาปแช่งพวกศิลปะที่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ของกามารมณ์ทุกชนิด...เรายังได้ท�าสิ่งที่ท่านไม่ได้ท�า

เลยเสียอีกด้วย	 นั้นคือได้รณรงค์ต่อต้านคัดค้านอย่าง

จริงจังและไม่หวาดไหวเสมอมา	 จงรับรู้ไว้ด้วยเถิดว่า	

เรามองเห็นศิลปินท่ีไม่ยอมรับรู้ในผลสะท้อนที่ศิลปะมี

ต่อชีวิตนั้นเลวทรามยิ่งกว่าสิ่งใดๆ	 ในโลก	ศิลปินที่สัก

แต่สร้างศิลปะออกมาโดยถือเอาความพึงพอใจของตน

เป็นใหญ่	 หรือโดยถือเอาการค้าหรือเงินตราเป็นใหญ่

โดยไม่ยอมรบัผดิชอบต่อผลสะท้อนทีม่นัจะมต่ีอมวลชน	

ก็คือ	สัตว์ที่เลวทรามที่สุดในสายตาของเรา”65 

	 การโจมตีถึงหัวใจที่สุดของจิตรนั่นคือ	การพุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัย

ศิลปะแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือ	 มหาวิทยาลัยศิลปากรที่กล่าวว่า	 แม้จะตั้ง 

มานานแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศอีก	 

4	 แห่งแล้ว	 นับว่าเป็นแห่ง	 “ที่อาภัพที่สุด”	 ก็เนื่องจากว่าเป็นมหาวิทยาลัยที ่
แยกตัวออกจากประชาชน	 โดยเฉพาะงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากที่นี้ล้วนเป็นงานศิลปะประเภทศิลปะเพ่ือศิลปะ	 หรือศิลปะเพื่อศิลปินเป็น
แนวปัจเจกนิยมคือเน้นตัวใครตัวมัน	 “เน้นผลิตกรรมทางเทคนิค”	 และงานฝีมือ
แสดงความช�านาญผู้ผลิตมากกว่าจะแสดงความรู้สึกของผู้ผลิตที่มีต่อชีวิตของ
มวลมนุษย์ในสังคมรอบตัวของเขา66  

	 ศิลป์	 พีระศรี	 ได้ท�าการอธิบายถึงศิลปะในความเข้าใจของเขาโดย

อ้างว่าเพือ่ตอบค�าถามจากเพือ่นในสจูบิตัรงานแสดงศลิปกรรมแห่งชาต	ิครัง้ที	่6	

ปี	 2498	ที่หมายถึง	 “ศิลป์เพื่อศิลป์”	 นั่นเอง	 เขายังตอกย�้าความสูงส่งของงาน

65	สมชาย	ปรีชาเจริญ,	นามแฝง.	เรื่องเดียวกัน,	น.	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	91.

66	สมชาย	ปรีชาเจริญ,	นามแฝง.	เรื่องเดียวกัน,	น.	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	92.
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ศลิปะ	ดงัค�ากล่าวทีว่่า	“ศลิปะคอือะไรนัน้ไม่ใช่ของง่ายทีจ่ะอธบิาย	เพราะเป็นการ

แสดงให้รู้ถึงอ�านาจเร้นลับชนิดหนึ่งที่บังคับให้มนุษย์ท�าศิลป์ขึ้น”	 และท�าให้เห็น

ววิฒันาการว่าศลิปะสมัพนัธ์มาตัง้แต่ไสยศาสตร์	มาจนศาสนาและปรชัญา	ทีส่ดุ

กน็�าไปสูค่วามสขุทาง	“สนุทรยีะบรสิทุธิ”์	ซึง่จะท�าให้มนษุย์เป็นมนษุย์สมบรูณ์ขึน้	

และยังไปไกลถึงขนาดว่า	 “โดยอาศัยศิลปะ	 มนุษย์จะเขยิบขึ้นสูงถึงขั้นเทียม

เทพเจ้า”67	 ดังน้ันหากตีความต่อไปก็จะเห็นได้ว่ายิ่งสถานะของศิลปะยิ่งสูงส่ง

เพียงใด	ศิลปินผู้รังสรรค์ก็ยิ่งอยู่ในฐานะผู้ก�าหนดความสูงนั้นเช่นกัน

	 ขณะที่	จิตร	ภูมิศักดิ์	ในนามปากกา	“ทีปกร”	เริ่มมีบทความวิพากษ์

ศิลปะเพื่อศิลปะต้ังแต่ปี	 2498	 ซ่ึงต่อมาได้รวมเล่มชื่อว่า	 ศิลป์เพื่อชีวิต ศิลป ์

เพือ่ประชาชน	(2500)	ได้ผลติความหมายเพือ่ตอบโต้ว่าศลิปะไม่ใช่สิง่ทีส่งูส่งราว

เทพเจ้า	แต่ศิลปะนั้นต้องเข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน

	 “ศิลปะ	 คือ	 ผลิตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ

สะท้อนถ่ายความจัดเจนในทางสร้างสรรค์ที่ได้รับจาก

การต่อสู ้ของชีวิตในทางธรรมชาติและทางสังคม	 

ทัง้นีโ้ดยการสะท้อนถ่ายออกมาในแง่งาม	แนบแน่นกบั

ความเป็นจริง	 มีความตรึงตราและง่าย	 ในระดับที่

ประชาชนส่วนมากสามารถชื่นชม	 และเข้าใจได้อย่าง

น้อยก็ในช่วงระยะเวลาที่มันถือก�าเนิดขึ้นมา”68 

	 โดยสรุปแล้วจิตรเห็นว่า	 ศิลป์เพื่อประชาชนนั้น	 ควรมีลักษณะ

สะท้อนภาพชีวิตจริงของประชาชนอย่าง	ชาวนา,	กรรมกร,	ผู้ไร้ความหวัง,	สตรี,	

เยาวชน	 และความขัดแย้งของสังคม	 ทั้งควรแสดงคุณค่าของประชาชนผ่าน 

คุณค่าในการท�างาน	 และคุณค่าแห่งโลกทรรศน์ที่แสดงให้เห็นว่า	 ประชาชนมี

67	ศิลป์	พีระศรี.	“ศิลป์คืออะไร”	ใน	โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	266-267.

68	ทปีกร,	นามแฝง.	ศลิปเพือ่ชวีติ ศลิปเพือ่ประชาชน	(พมิพ์ครัง้ที	่2,	กรงุเทพฯ:	อกัษรสมัพนัธ์),	
2515,	น.	57-58	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	96.
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ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน โดย ทีปกร
ที่มา: http://www.bloggang.com/mainblog.
php? id=dingtech& month=28-03-2012&
group=15&gblog=10

มนุษยธรรมมากกว่าผู้กดข่ีและชี้แนะโลกทรรศน์ให้แก่ประชาชนด้วย69 ซึ่งนั่น

ก็คือ	 การใช้ศิลปะชี้น�าตามอุดมการณ์ทางการเมืองนั่นเอง	 แต่ในที่สุดเส้าของ

ศิลปะเพื่อประชาชนก็ถูกยันตกเวทีการต่อสู้	 หลังจากที่เกิดการรัฐประหารจาก

เหล่ารฐับาลทหารทีอ้่างราชบลัลงัก์และความมัน่คงของประเทศอนัเนือ่งมาจาก

ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์	แม้แต่	จิตร	ภูมิศักดิ์	เองก็ถูกจับกุมในปี	2501	ส่งผล

ต่อการชะงักงันของการต่อสู้ของฝ่ายซ้าย	 ในเวลาต่อมาจึงน�าไปสู่มวยอีกหนึ่งคู่

นั่นคือ	“ศิลป์เพื่อศิลป์”	ที่กลับมาใช้ค�าว่า	“ศิลป์บริสุทธิ์”	กับ	“ศิลปะเชิงพาณิชย์”

ศลิปะบรสิทุธิ ์กบั ศลิปะเชิงพาณิชย์ ก้าวไปสูช่่วงรฐัเผดจ็การครอง

อ�านาจ
	 คู่ขัดแย้งดังกล่าวปรากฏตัวชัดเจนขึ้นเมื่อ	ค่ายศิลปะเพื่อประชาชน

ถูกตัดตอนด้วยการคุกคามจากรัฐ	 ที่จริงแล้วศิลปะเชิงพาณิชย์ถูกโจมตีมา

69	ทีปกร,	นามแฝง.	 เรื่องเดียวกัน,	น.	236-254	อ้างใน	อ�านาจ	 เย็นสบาย.	 เรื่องเดียวกัน,	
น.	100.
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โดยตลอด	 ศิลป์	 พีระศรี	 เองได้วิจารณ์ไว้ในหลายวาระ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้า

ศิลปะจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่	 5	 รวมถึงบทบาทของพ่อค้าศิลปะที่ทรง

อทิธพิลในยโุรปจนเขาเกรงว่าจะท�าให้เกดิผลร้ายแก่ศลิปะ	ขณะทีใ่นยคุเทคโนโลยี

การพมิพ์ขยายตวัอย่างมากหลงัสงครามโลกครัง้ที	่2	ยิง่ท�าให้ผลงานพาณชิย์ศิลป์

จ�านวนมากแพร่กระจายไปทัว่ตลาดในเมอืงไทย	แม้เขาจะตระหนกัดถีงึผูอ้ปุถมัภ์

ศิลปะในสมัยจารีตที่มีผลอย่างย่ิงต่อการสร้างวังและวัดขึ้น	 การอุปถัมภ์ศิลปะ

สมัยใหมโ่ดยรัฐ	แต่กลับวางต�าแหน่งไว้ตรงกันข้ามกับการอุปถัมภ์ของตลาดศิลปะที่

ก�าลังมีทีท่าว่าจะเติบโต	ดังที่เขาพยายามแยก	ศิลป์บริสุทธิ์	(Pure	art)	ออกจาก

ประยุกตศ์ิลป์	 (Applied	 art)	 อุตสาหกรรม	หรือพาณิชยศิลป์	 (Industrial	 or	Com-

mercial	art)	มัณฑนศิลป์	(Decorative	art)	อย่างช้าในพจนานุกรมศัพท์ศิลปะของ

ตะวันตกในปี	250070  

	 ศลิปะเชงิพาณชิย์ในเมอืงไทยนัน้ยงัผกูอยูก่บัการเตบิโตของ	“ศลิปะ

แนวประเพณีในลักษณะปัจเจกบุคคล”	 ที่ไม่ใช่ช่างเขียนอย่างในอดีตต่อไปแล้ว	

นั่นคือ	 ไม่ได้เป็นสกุลช่างที่ผูกอยู่กับระบบอุปถัมภ์จากวัดและวัง	 แต่ผูกอยู่กับ

ตลาด	ศลิป์ได้วจิารณ์สกลุช่างนีจ้ากภาพจติรกรรมระเบยีงคดวดัศรรีตันศาสดาราม

เรื่องของฝีมือช่างที่ไม่กลมกลืน	 กลุ่มบุคคลส�าคัญที่มีช่ือเสียงในกลุ่มนี้ก็คือ	 

“คณะช่าง”	ที่มี	เหม	เวชกร	เป็นหัวเรือใหญ่	ไม่เพียงเท่านั้น	เหม	เวชกรเคยไป

สอนที่โรงเรียนเพาะช่างในปี	 2486	 กลุ่มน้ีจึงมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ลูกหา 

ของเขาจากสถาบันช่าง-ศิลปะดังกล่าวอีกด้วย71	ที่น่าสนใจก็คือ	 เครือข่ายของ

คณะช่างเหล่านีป้รบัตวัไปกบัตลาดการพมิพ์และสภาพเศรษฐกจิได้อย่างน่าสนใจ	

กล่าวคือ	ปี	2490	เหม	เวชกร	กับคณะได้เปิดร้านท�าบล็อกขึ้นมา	ขยายตัวไปสู่

การรบังานบลอ็กสกรนีและลายเส้น,	ตรายาง,	กระจกโฆษณา	กระทัง่รบัถ่ายภาพ

ที่ระลึกในงานชุมนุม	 จนเริ่มตกต�่าลงในปี	 2496	 โดยอ้างว่าเครื่องไม้เครื่องมือ	

เริ่มล้าหลัง72	 การอ้างผลงานปริมาณมหาศาลของเหม	 เวชกร	 จ�านวนกว่า 

70	ศิลป์	 พีระศรี.	 ศิลปสงเคราะห์ (พจนานุกรมศัพท์ศิลปของตะวันตก),	 เรื่องเดียวกัน, 
น.	29-30.

71	เริงไชย	 พุทธาโร.	 เหม เวชกร จิตรกรมือเทวดา หลวงสารานุประพันธ์ ราชาเรื่องลึกลับ 
ผู้ประพันธ์เพลงชาติไทย	(กรุงเทพฯ:	ธานธิตรเพรส),	2531.	น.	80.
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สี่หมื่นภาพ	(ใช้วิธีนับรวมภาพช่องเล็กๆ	ที่เขียนในนิยายภาพ	ต่อเรื่องจึงตกอยู่

ประมาณ	 2-3	 พันภาพ)73	ย่อมแสดงให้เห็นผลิตภาพของ	 เหม	 และช่างศิลป์ 

ในรุ่นนี้ที่สามารถผลิตงานออกมาได้อย่างมากมาย	 และยังสามารถสร้างเป็น 

รายได้หาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยผิดกับศิลปินค่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ศิลปะเอง

ร�าพึงว่า	การแสดงศิลปกรรม	9	ครั้งแรกตั้งแต่ปี	2492	จนถึงปี	2501	ไม่มีหน่วย

ราชการใดเลยที่ซื้อผลงานไปติดตั้งในสถานที่ราชการ74 
	 เมื่อพิจารณางานของเหม	 จะเห็นได้ว่า	 ส่วนหนึ่งเป็นงานที่อิง
ประวตัศิาสตร์	ภาพจงึอยูใ่นประเภทงานแนวประเพณไีปด้วย	งานทีโ่ดดเด่นของ
เขาก็คือ	ภาพวิจิตรชุดศรีธนญชัย	(2481)	ขุนช้างขุนแผน	(2482)	กามนิต	(2486)	
ราชาธิราช	(2496)	และอื่นๆ	ที่ยังไม่ทราบปีเช่น	พุทธประวัติที่โด่งดังและน�าไปผลิต
ซ�า้เผยแพร่ไปทัว่ประเทศ,	สนุทรภู,่	ประวตัศิาสตร์ไทย,	พระเวสสนัดร,	พระอภยัมณ,ี 
สามก๊ก,	พระลอ	ฯลฯ	ไม่เพียงเท่านั้นงานแบบเหมได้จุดประเด็นโต้เถียงส�าคัญด้วย
การส�าแดงเนือ้หนงัมงัสาเรอืนร่างของสตรบีนหน้าปกหนงัสอื	ภาพประกอบ	ฯลฯ	
อนัน�าไปสูข้่อวจิารณ์อย่างรนุแรงของทัง้ฝ่ังศลิป์เพือ่ศลิป์และศลิปะเพือ่ประชาชน	
ที่น่าสังเกตก็คือ	ยุคนี้เกิดการตีพิมพ์ต�าราเกี่ยวกับลายไทย	ศิลปะไทยออกจ�าหน่าย 
นั่นหมายความว่า	 มันได้แพร่หลายไปสู่คนธรรมดาสามัญตามวิสัยของตลาด	
อย่างเช่น	ศิลปไทย	 (2494)75	แบบศิลปไทย	 (2495)76	หนังสือ “คู่มือลายไทย” 

(2496)77	ในช่วงเวลาดงักล่าว	ยงัพบว่ามกีารจัดตัง้องค์กร	2	แห่งทีอ่ยูค่นละส�านกั

นั่นก็คือ	 สมาคมศิลปกรรมไทย	 (2497)	 อันมีฐานที่ม่ันอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่าง	 

กับ	 ศิลปะสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย	 (2497)	 ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัย

ศลิปากร78	กน่็าจะสะท้อนให้เหน็ได้เป็นอย่างดถีงึความพยายามรวมตวัของกลุม่

72	เริงไชย	พุทธาโร.	เรื่องเดียวกัน.	น.	95.
73	เริงไชย	พุทธาโร.	เรื่องเดียวกัน.	น.	105.
74	ศิลป์	 พีระศรี.	 “วัฒนธรรมและศิลป์”	 ใน	 โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	 พ.ศ.	 2537.	 

เรื่องเดียวกัน,	น.	235.
75	ช่วง	สเลลานนท์.	ศิลปไทย	(พระนคร:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย),	2494.
76	นนทิรา.	แบบศิลปไทย	(พระนคร:	โอเดียนสโตร์),	2495.
77	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	246-247.
78	ศิลป์	 พีระศรี.	 “ศิลป์”	 ใน	 โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	 พ.ศ.	 2537.	 เรื่องเดียวกัน,	 

น.	259-260.
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ของศลิปินในยคุดงักล่าวทีผ่กูเครอืข่ายอยูก่บัสถาบนัการศึกษา	ความขัดแย้งดังกล่าว

ถือว่าซับซ้อน	 เพราะว่าศิษย์เพาะช่างเองก็ไม่ได้แยกขาดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนหนึ่งไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร	และส่วนหนึ่งของลูกศิษย์ศิลป์ก็เป็น

อาจารย์ที่โรงเรียนเพาะช่าง	

	 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว	งานแนวศิลป์เพื่อศิลป์ที่อยู่ไกลประชาชน	

หรอืศลิปะเพือ่ประชาชนนัน้ไม่อาจเข้าถงึมวลชนได้ดนีกั	ในส�านกัแรกเป็นเพราะ

ว่าไม่ได้คิดปรับตัวกับอ�านาจอุปถัมภ์ศิลปะที่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อ�านาจของตลาด

ของผู้บริโภค	 ขณะที่ฝ่ายหลังน้ัน	 มุ่งเน้นที่จะสร้างศิลป์เพื่อตลาดใหม่นั่นคือ

ประชาชนของพวกเขา	อย่างไรก็ตามศิลป์เองก็เคยร�าพึงเรียกร้องให้ผู้คนซื้องาน

ศิลปะในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่	7	ในปี	2499	ดังว่า79  

	 “เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณา 

และช่วยเหลือจากชนชั้นสูงด้วย	 เพราะโดยปกติเรา 

ใช้เงินให้หมดไปเพื่อความสนุกสนานได้	 หากเราจะใช้

เงินสักสองสามร้อยหรือสองสามพันบาทในปีหนึ่ง	เพื่อ

ตกแต่งอาคารบ้านเรือนของเราให้สวยงามด้วยศิลปะ

แล้ว	อย่างน้อยทีส่ดุแขกทีม่าเยีย่มจะได้ทราบถงึรสนิยม

อันดีและสูงซึ่งเรามีต่อศิลป์นั้นด้วย”80  

	 การเหน็บแนมของศิลป์ในสูจิบัตร	การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง

ที่	 10	พ.ศ.	 2502	ว่าศิลปะครั้งนี้เป็นศิลป์สร้างขึ้นเพื่อมนุษย์	 “แต่ทุกวันนี้ศิลป์

โดยทั่วไปได้ถูกสร้างขึ้นส�าหรับชาวโลกพระอังคาร	โดยเหตุนี้เราจึงต้องขอแสดง

ความขอบคุณต่อบรรดาศิลปินของเรา	ผู้ซึ่งยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวมนุษย์

อยู่”	ในช่วงที่ศิลปะเพื่อประชาชนไม่มีพื้นที่ต่อไปแล้ว	เป้าหมายที่ถูกกล่าวถึงจึง

79	ศิลป์	 พีระศรี.	 “ศิลป์”	 ใน	 โครงการข้อมูลศิลปกรรมไทย	 พ.ศ.	 2537.	 เรื่องเดียวกัน,	 
น.	259-260.

80	ศิลป์	พีระศรี.	“แง่ชวนคิดจากการชมงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	10”	ใน	โครงการ
ข้อมูลศิลปกรรมไทย	พ.ศ.	2537.	เรื่องเดียวกัน,	น.	90-91.
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ภาพเขียนแสดงอารมณ์ 
โดย เหม เวชกร
ที่มา: http://www.unclejobookshop.
com/product-th-707629-3780001-
%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%
B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%
B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4
%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%
B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%
B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
%E0%B8%A3+%E0%B9%80%E0%
B8%AB%E0%B8%A1+%E0%B9%
80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0
%B8%81%E0%B8%A3.html

ภาพประวัติศาสตร์ไทย
ตอนสมัยกรุงธนบุรีถึงรัชกาลปัจจุบัน 
โดย เหม เวชกร
ที่มา: http://www.digitalrarebook.
com/_m/article/content/content.
php?aid=538711065
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น่าจะเป็นศิลปะเชิงพาณิชย์	 อย่างไรก็ตามในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงงานศิลปะ

แบบประณีตของไทย	(Thai	Traditional	Art)	ประกอบด้วย	“ช่างเขียน”	“ช่างปั้น”	

และ	 “ช่างตกแต่ง”	 ที่เข้าใจว่าเป็นงานแบบประเพณีโบราณตามรอยครูอยู่แล้ว	

ไม่ใช่งานเชิงพาณิชย์	 ซ่ึงการโต้แย้งอย่างถึงพริกถึงขิงกับศิลปะเชิงพาณิชย ์

จะปรากฏขึ้นหลังจากมรณกรรมของศิลป์แล้ว

อวสานศิลป์ พีระศรี ความตายและการด�ารงอยู่
	 การมรณกรรมของศิลป์	พีระศรี	 ในคืนวันที่	 14	พฤษภาคม	2505	

นบัว่าเกิดขึน้อย่างฉกุละหุก	ทัง้ทีก่่อนหน้านีเ้ขายังพานกัศกึษาไปทัศนศกึษาท่ีอยุธยา

ในเดือนมกราคม	กระทั่งงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	13	ในเดือนกุมภาพันธ ์

งานใหญ่สุดท้ายในชีวิตของเขา	 หากไม่นับการตรวจข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 

ก็คือ	บทความเรื่อง	“The	Art	of	Sukhothai”	เป็นบทความที่เขียนให้	ธนิต	อยู่โพธิ์81	

อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น	ยิ่งขับความเป็นผู้อุทิศตนต่อชาติอย่างส�าคัญ

	 ไม่มีการบันทึกว่าระหว่างที่ศิลป์มีชีวิตอยู่ในวงการศิลปะลูกศิษย ์

ลูกหามีความขัดแย้งกันใหญ่โตรุนแรง	 แต่หลังมรณกรรมของเขา	 พบว่าได้เกิด

ความเคลื่อนไหวระลอกใหญ่ราวกับอาฟเตอร์ช็อกหลังส้ินศิลป์	 ในช่วงหนึ่งป	ี 

ของการจากไป	 อย่างน้อยมีการจัดการแสดงงานศิลปกรรมขึ้นหนึ่งครั้ง	 นั่นคือ	

“ศิลป์	พีระศรี	อนุสรณ์”	พฤหัสบดีที่	28	พฤศจิกายน-20	ธันวาคม	2506	ณ	ห้อง

แสดงขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย82	 โดยมีจุดประสงค	์ 

“เพื่อหารายได้สร้างอนุสรณ์ท่านศาสตราจารย์และสมทบสร้างหอศิลป์	พีระศรี”	

เข้าใจว่าเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกบักลุม่ทีจ่ดทะเบยีนมลูนธิหิอศลิป์ พรีะศร ีในเดอืน

มีนาคม	2507	มูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและด�าเนินงานหอศิลป์	

เพื่อแสดงผลงานจากกิจกรรมของศิลปะสาขาต่างๆ	ของไทย,	เผยแพร่	แลกเปลี่ยน

81	ศลิป์	พรีะศร.ี	บทความเรือ่งศลิป์ของศาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร ีจดัพมิพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ	ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	ณ	เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	วัดเทพศิรินทราวาส	
เมื่อวันที่	17	มกราคม	พ.ศ.	2506	(พระนคร:	โรงพิมพ์ศิวพร),	2506	[2]-[3].

82 การแสดงงานศิลปกรรม “ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์”	พฤหัสบดีที่	28	พฤศจิกายน-20	ธันวาคม	
2506	(พระนคร:	โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ),	2506.
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ศิลปะกับต่างประเทศ	และส่งเสริมศิลปะ	จิตรกรรม	และปฏิมากรรมไทย	โดยที่

มสี�านกังานอยูท่ีว่งัสวนผกักาด	อนัมคีณะกรรมการประกอบด้วย	ม.ร.ว.พนัทพิย์	

บริพัตร	เป็นประธานกรรมการ	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นรองประธาน	และประกอบ

ด้วยกรรมการอืน่	ได้แก่	ธนติ	อยูโ่พธิ,์	ม.จ.การะวกิ	จกัรพนัธุ,์	มเิซยีม	ยบิอนิซอย,	

แดน	 เจ.	 แซมมวลส์,	 สวัสดิ์	 ตันติสุข,	 ภุชงค์	 เพ่งศรี	 และพัทยา	 สายหูเป็น

เลขานกุาร83 กรณนีีไ้ด้มกีารบนัทกึย้อนหลงัว่า	ความสมัพนัธ์ระหว่าง	ป๋วย	อึง๊ภากรณ์ 

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 กับ	 ศิลป์	 พีระศรี	 เกิดขึ้นหลังจากที่ได้อ่านพบ

บทความทีเ่รยีกร้องให้รฐับาลสร้างหอศลิป์สมยัใหม่หรอืหอศลิป์แห่งชาต	ิจงึเชญิ

ให้เขาเข้าพบ	และให้เขียนโครงการโดยรฐับาลจะให้ท�าการสนบัสนนุงบประมาณ

ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทันที่จะได้เขียนก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน84	และนั่นอาจท�าให้เกิด

ความเชื่อมโยงกับมูลนิธิดังกล่าว	

 ขณะที่การร�าลึกถึงศิลปะยังสะท้อนผ่านการปั้นประติมากรรม	 

อันเป็นฝีมือการปั้นของสนั่น	 ศิลากรณ์85	 จนเกิดเป็นอนุสาวรีย์ศิลป์	 พีระศรี	 

ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ถูกสร้างขึ้นในราวปี	2510-2511	กล่าวกันว่า	เป็นการ

สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุญาต	แม้แต่จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเอง

ก็ตาม	ปรากฏว่าภายในอนุสาวรีย์ได้มีการบรรจุเถ้ากระดูกของเขาเอาไว้ด้วย86 

 

83	“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	ให้อ�านาจจดัตัง้มลูนธิ	ิ“หอศลิป์	พรีะศร”ี	เป็นนติบิคุคล”	
ใน	ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม	81	ตอนที่	73,	4	สิงหาคม	2507,	น.	2073-2074.

84 อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ (พิมพ์ครั้งท่ี	 3,	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักวิจัยศิลป์	 พีระศรี),	 2551,	 
น.	650-651.

85	สราญ	บริหารธนวุฒิ	เขียนถึงศิลป์	ใน อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น.134-135.
86	ชาตรี	ประกิตนนทการ,	สัมภาษณ์	14	พฤษภาคม	2556	อ้างอิงข้อมูลจาก	วิโชค	มุกดามณี	

อาจารย์คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลูกศิษย์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ศิลป์
ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 638-639

ฐานอนุสาวรีย์ ศิลป์ พีระศรี
ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 638
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ศิลปะนอกร่มศิลป์ ในวันที่เขาไม่อยู่
	 ช่วงหลังนี้กลับกลายเป็นการผลิตซ�้าความคิดแบบศิลป์	โดยมีความ

พยายามรักษาอ�านาจและครองอ�านาจเหนือวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย	 ที่มี

การน�า	 “ศิลป์	พีระศรี”	มาใช้ผ่านการอ้างอิงผลงาน	แนวความคิด	กระทั่งน�าตัวตน

ของ	ศิลป์	ในเชิงส่วนตัวมาสร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นในนามของสถาบันการศึกษา

จากคูข่ดัแย้ง ศลิปะบรสิทุธิ ์กบั ศลิปะเชิงพาณชิย์ สู่ ศิลปะตะวันตก 

กับ ศิลปะแนวขนบประเพณี
	 หลังจากมรณกรรมของศิลป์	 จากการค้นคว้าเบ้ืองต้นผู้เขียนยังไม่

ทราบได้ว่าใครเป็นผูร้บัผดิชอบแทนศลิปะในเรือ่งการจดัแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ	

ครั้งที่	 14	 แต่พบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก็คือ	 ในปี	 2506	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงร่วมจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ด้วยผลงานจ�านวน	 6	 ช้ิน87	

87 หออคัรศลิปน. “จติรกรรมฝีพระหตัถ์”. http://www.supremeartist.org/thai/painting/index.
html	(27	กรกฎาคม	2556)

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี เสด็จเมื่อปี 2505
ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 535
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หลงัจากทีเ่สดจ็มาพธิเีปิดในครัง้ที	่13	ปี	2505	อนัเป็นความรบัผดิชอบครัง้สดุท้าย

ของศิลป์ในปีที่ผ่านมา	

 จากการวิจัยเรื่อง	ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475	ได้ท�าให้เห็นว่า	ช่วง

พ.ศ.	 2504-2507	 เป็นยุคแห่งการเปิดแสดงผลงานศิลปะที่ดาษดื่นที่สุด	 กล่าว 

กันว่าในเดือนกรกฎาคม	2506	มีงานแสดงศิลปะถึง	7	งานในเดือนเดียว	มีการ

เปิด	5	งานในสัปดาห์เดียวกัน	 ในปี	 2507	ก็มีเปิด	5	 งานในหนึ่งสัปดาห์เช่นกัน	2  

งานในจ�านวนนี้เปิดในเย็นวันเดียวกัน	โดยพบว่า	ผู้ซื้องานศิลปะ	90%	หรือมากกว่า

นีเ้ป็นชาวตะวนัตก  ผูเ้ข้าร่วมงานเปิดการแสดงภาพกว่าครึง่กเ็ป็นชาวตะวนัตก88 

ความเฟ่ืองฟขูองงานแสดงศลิปะนีย่้อมมผีลต่อตลาดขายงานศลิปะในเมอืงไทย

อย่างเลี่ยงไม่ได้	 อันน�าไปสู่การตอบโต้อันร้อนแรง	พิชัย	 นิรันต์	 ได้วิจารณ์งาน 

เช่นนี้ไว้ในปี	2507	ว่า89 

	 “ศลิปินทีแ่อบแฝงท�ามาหากนิอย่างยดึเป็นอาชพี

การค้า	โดยเอาลกัษณะแบบไทยบงัหน้าอย่างเหน็แก่ได้

นี	้เป็นผลกระทบกระเทอืนต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้

ต่อองค์กรศิลปกรรมไทย...ผลงานที่แสดงกันออกมาใน

ปัจจุบันนี้นั้น	 ออกจะมีความเข้าใจศิลปกรรมของไทย

เราอย่างผวิเผนิเกนิไปและนกึจะลอกเลยีนลกัษณะแบบ

อย่างของบรรพบุรุษก็ลอกเลียนกันอย่างง่ายๆ	 โดยไม่

คิดศึกษาค้นคว้าให้รอบคอบเสียก่อน	ซึ่งจะเห็นได้จาก

ผลงานของศลิปินทีน่�าออกแสดงบ่อยครัง้ในปัจจบุนันี”้

	 อย่างไรกต็าม	ความขัดแย้งใหญ่โตเกดิขึน้ในงานศลิปกรรมแห่งชาต	ิ

ครั้งที่	15	ปี	2507	เนื่องจากการประท้วงของศิลปินต่อผลงานที่ได้รางวัลเหรียญทอง 

88	พิริยะ	 ไกรฤกษ์	 และคณะ.	ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475	 (กรุงเทพฯ:	สถาบันไทยคดีศึกษา	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	2525	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	246-247.

89	พิชัย	นิรันต์.	“ศิลปะของไทยวันนี้”	ใน	วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,	2507	อ้างใน	อ�านาจ	
เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	53-54.
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นั่นคือ	 ผลงานของ	 ประพัฒน์	 โยธาประเสริฐ	 ในภาพเขียนแนวประเพณีช่ือ 

“ชักกระดานหมายเลข	2”	กล่าวกันว่าศิลปินได้รวมตัวกันประท้วงการตัดสินเป็น

ครั้งแรก	พวกเขาได้แย้งการตั้งกฎของคณะกรรมการตัดสิน	และยังกล่าวหาว่ามี

ความล�าเอียงในการให้รางวัลเหรียญทอง	 อันเนื่องมาจากในหลวงทรงซื้อภาพ

ของเขาไป	 ในขณะที่มีงานสมัยใหม่หลายชิ้นของศิลปินหนุ่มสาวกลับถูกปฏิเสธ	

เมื่อคณะกรรมการชี้แจงถึงความเป็นกลาง	 ศิลปินที่ไม่เห็นด้วยจ�านวน	 14	 คน 

ได้ขอถอนงานออกจากการแสดง	ว่ากนัว่าในเวลาต่อมา	ในหลวงทรงเชิญทัง้สอง

ฝ่ายไปร่วมรับพระราชทานอาหารกลางวันที่พระต�าหนักสวนจิตรลดาเพื่อไกล่เกลี่ย

ความขัดแย้ง90	ปีรุ่งขึ้น	2508	มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญา-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาจิตรกรรม91	มิทราบว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

พึ่งพระบารมีเพื่อลดความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาหรือไม่

	 ปมเรือ่ง	“ความเป็นไทย”	นัน้	นบัว่าเป็นจดุศูนย์กลางหนึง่ของความ

ขัดแย้งที่แต่ละฝ่ายก็ตีความเพื่อไปถึงอุดมคติของตน	สมาคมศิลปกรรมไทย	ได้

เขยีนในสจูบิตัรการจัดแสดงศลิปกรรมครัง้ที	่27	ในปี	2507	ในท�านองเชดิชศูลิปิน

ไทยที่ให้ความสนใจกับ	 “วัฒนธรรมแห่งชาติ”	 เพื่อส่วนรวมของชาติที่ไม่ใช่เป็น

เพียงการสร้างงานด้วยตนเอง92	ทั้งยังเสียดสีชาวต่างชาติว่า	 “พอเห็นศิลปินที่ 

เป็นชาวต่างชาติเท่านั้น	 ต่างพากันยกย่องขนานใหญ่ทีเดียว	 ขนาดพากันอุ้มชู

ศิลปินต่างประเทศว่าเป็นหน่ึงหรือเหนือกว่าศิลปินของเราเสียอีก	 เพราะความ

เห่อเหิมเพื่อนชาวต่างประเทศมากไปกระมัง	 เลยลืมความส�าคัญของความเป็น

ศลิปินของตวัเอง”93	กรกฎ	หลกัเพชร	ได้ระบวุ่าศิลปกรรมร่วมสมัยมีปัญหาความ

90	พิริยะ	ไกรฤกษ์	และคณะ.	เรื่องเดียวกัน,	น.	35	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	
น.	54-55.

91 เครือข่ายกาญจนาภิเศก. “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์”. http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/
art/f_paintings_th.html	(27	กรกฎาคม	2556)

92	สมาคมศิลปกรรมไทย.	 “อัจฉริยศิลปินยุคปัจจุบัน	 ปัญหาที่่ยังแก้ไม่ตก”	 ใน	 การแสดง
ศิลปกรรมครั้งที่ 27	 (ม.ป.ท.:	 โรงพิมพ์แบบเรียน)	 2507อ้างใน	อ�านาจ	 เย็นสบาย.	 เรื่อง
เดียวกัน,	น.	55.

93	อุษณี,	นามแฝง.	“ศิลปินต่างชาติ”	ใน	สารประชาชน,	13	(30	กันยายน	2507):	30	อ้างใน	
อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	56.



226

ขัดแย้งระหว่าง	 “ศิลปะแบบชนนิยม”	 กับ	 “ศิลปะอิทธิพลตะวันตก”	 โดยเขาเห็นว่า 

วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามบีทบาท	“เต้นร่า	อยูใ่นความรูสึ้กนกึคิดชีวติประจ�า

วันของชาวตะวันออกอย่างทรงอิทธิพลมหาศาล	 เป็นผลให้หลายประเทศใน

เอเชยีอาคเนย์ทีเ่คยอยูใ่นความปกครองของฝรัง่มทีกุสิง่ทกุอย่าง	แทบว่าจะกลาย

เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของฝรั่งไปหมด...นอกจากที่ชาวตะวันออกยอมรับเอาความ

เจริญทั้งในทางวิทยาศาสตร์	 เทคนิคและวัตถุของชาวตะวันตกแล้ว	 ยังศรัทธา 

ลุ่มหลงระเริงในวัฒนธรรมอ่ืนๆ	 ของฝร่ังอีกด้วยนั้น	 คือความเส่ือมโทรมจิตใจ

อย่างแท้จริง”94 

 เรายังพบว่า	 ฝ่ายนี้เล่นการเมืองแบบอิงเจ้าด้วย	 มีการอ้างพระราช-

ปรารภในปี	2506	ว่า	“ปัจจุบันศิลปินของเราได้หันเหแนวนิยมมุ่งไปสู่แบบอย่าง

ศิลปะตะวันตก	 มากกว่าที่จะใส่ใจรักษาฟื้นฟูและพัฒนาศิลปะไทยให้รุ่งเรือง

เป็นการสืบเนื่องจากอดีตดังเช่นประเทศเพื่อนบ้าน”	ซึ่งพวกเขาอ้างว่าพระราช-	

ปรารภนี	้กลุม่ช่างเขียนไทยได้รบัพระราชทานในโอกาสทีไ่ด้เข้าเฝ้า	ณ	พระต�าหนกั

จิตรลดารโหฐาน	 เพื่อเตรียมงานแสดงภาพเขียนของ	 เหม	 เวชกร	 และเพื่อน95 

ในปี	 2507	 ยังมีการกล่าวถึงความตึงเครียดระหว่าง	 2	 สถาบัน	 ก็คือ	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนเพาะช่าง	 สอดคล้องกับขั้วความขัดแย้ง 

ดังกล่าว

	 “กล่าวได้ว่ามีสถาบันฝึกหัดฝีมือขนาดใหญ่อยู่

สองแห่งด้วยกนั	แห่งหนึง่วางท่าอย่างโก้เก๋	ส่วนอกีแห่ง

หนึ่งไม่มีความโก้เก๋เอาเลย...การแข่งดีและความอิจฉา

รษิยาระหว่างสถาบนัทัง้สองเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีใจและไร้

สาระมาก”96 

94	กรกฎ	หลักเพชร.	“จิตรกรรมของเฉลิม	นาคีรักษ์	1”	ใน	สารประชาชน,	26	(ธันวาคม	2507)	
อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	56-57.

95	กลุ่มจิตรกรภาพเขียนแบบไทย,	2507	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	56-57.
96	ฟินิแกน,	2507	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	78.
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	 ในทางตรงกันข้าม	 ด�ารง	 วงศ์อุปราช	 เห็นว่า	 “การพยายามเป็น 

ไทย	 โดยดัดแปลงของโบราณ	 เป็นการท�าได้อย่างมากก็แบบประยุกต์มากกว่า

งานสร้างสรรค์”97	ขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์ของ	ประยูร	อุลชาฎะ	หรือที่รู้จักกัน

ในนามปากกาว่า	น.	ณ	ปากน�้า	ปี	2508	นั้นมิได้ปฏิเสธศิลปะแบบขนบแต่เป็น 

การวิจารณ์ถึงความมือไม่ถึงของอีกฝ่าย	 เขากล่าววิจารณ์กลุ่มจิตรกรภาพเขียน

แบบไทยกลุ่มหนึ่งที่บางกะปิแกลอรี่อย่างไม่ไว้หน้าว่า	

	 “กลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า	 ศิลปะแบบไทย	 แต่เมื่อดู

กันทุกชิ้นแล้ว	 ท�าให้สะดุ้งชวนให้คิดไปว่า	 เป็นการ

ฆาตกรรมศิลปะไทย	หรืออย่างไรกันแน่	การใช้สีเห็นได้

ชดัว่าขาดความรู	้เป็นไทยกไ็ม่เชงิ	เทศกไ็ม่ใช่	ดไูม่ออก...

ผูท้ีค่ดิจะปฏริปูศลิปะไทยนัน้	ควรจะได้ศกึษาศลิปะไทย

ให้ถึงแก่นอย่างเช่น	อังคาร	กัลยาณพงศ์	เคยท�ามานั่น

แหละจงึจะไม่เป็นการพล่าเกยีรติศลิปะไทย	ดังทีจ่ติรกร

กลุ่มนี้กระท�ากันอยู่”

	 ขณะที่การวิจารณ์ของเขาในประเด็นศิลปะบริสุทธิ์	 กับ	 ศิลปะเชิง

พาณิชย์	เป็นการวิจารณ์ย้อนหลังไปในราวปี	2487-2488	ผ่านการจัดแสดงงาน

ศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน98	 เขากล่าววิจารณ์ว่า	 การจัดแสดงงานศิลปะ 

ดงักล่าวในเป็นเพยีงน�าภาพเขยีนของศลิปินมาแสดงร่วมกนั	ไม่มกีารแยกประเภท

งานศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะเชิงพาณิชย์	

	 “ระคนคละกันทั้งศิลปะแท้ๆ	 และศิลป์ตลาด	

บางทีงานศิลปะศิลปะประเภทสร้างสรรก็ติดต้ังอยู่ข้าง

เคียงกับภาพโฆษณาแบบตลาดนั่นเอง	 คนธรรมดา 

ก็อาจจะเหมาว่า	 ภาพโฆษณาเป็นงานที่ดีกว่าภาพ

97	ด�ารง	วงศ์อุปราช,	2508		อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	61.
98	น	ณ	ปากน�า้.	บนัไดเข้าถงึศลิปะ,	2508	อ้างใน	อ�านาจ	เยน็สบาย.	เรือ่งเดียวกัน,	น.	34-35.



228

ศิลปะแท้ๆ	 เป็นการท�าความเข้าใจผิดต่อการฝึกฝน

รสนิยมของประชาชน	 ซึ่งเป็นผลร้ายต่อความเจริญ

ก้าวหน้าของศิลปะบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง”

		 ในปี	 2508	 มูลนิธิหอศิลป์	 พีระศรี	 ได้มีการจัดการแสดงศิลปะ

นานาชาติ	ครั้งที่	1	ขึ้น	ณ	โรงละครแห่งชาติ	หลังจากตั้งมูลนิธิมาได้	1	ปี99	ยิ่ง

เป็นการตอกย�้าให้เห็นความสัมพันธ์ของศิลป์	 ลูกศิษย์และผู้เชื่อมั่นในเขา	 ต่อ

ความเป็นตะวันตก	ความเป็นสากลของศิลปะ	จะเห็นได้ว่า	นี่คือสภาพฝุ่นตลบ

ทีต่่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชงิอ�านาจน�าเหนอือกีฝ่าย	ซึง่เป็นการปรบัตวัหลงัจาก

ผู้มีบารมีในวงการศิลปะร่วมสมัยจากไป	 ไม่ว่าจะในส่วนของการยกตนของศิลป์

บริสุทธิ์ให้เผชิญกับศิลปะเชิงพาณิชย์	ขณะที่ศิลปะแบบหลังก็มีหลังที่อิงกับแนว

ศิลปะแบบประเพณีที่อ้างความเป็นไทยของตนโจมตีศิลปะแบบตะวันตก	

ศลิปะเพือ่ศลิปะ กบั ศลิปะเพือ่ประชาชน: ภาคสอง ทศวรรษ 2510
	 การต่อสู้ภาค	 2	 เกิดข้ึนมาราวกลางทศวรรษ	 2500	 แล้ว	 แต่สิ่งที่ 

เป็นหมุดหมายส�าคญัในวงการศลิปะกค็อื	การกลบัมาผลติซ�า้ผลงานปลายปากกา

ของ	จิตร	ภูมิศักดิ์	 นั่นคือ ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน	 (2515)	ด้วยนาม	

ปากกา	ทปีกร	ในช่วงนีแ้นวคดิของฝ่ายซ้ายกลายเป็นแรงขบัเคล่ือนอย่างยิง่ใหญ่	

แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกตีพิมพ์มาแล้วเกือบ	20	ปี	 แต่ก็กลายเป็นคัมภีร์ส�าคัญ

ของศิลปะอุดมการณ์แบบฝ่ายซ้าย	นอกจากนั้นในปี	2516	พบว่าเกิดกลุ่ม	“แนว

ร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”	นับได้ว่าเป็นองค์กรทางศิลปะแขนงทัศนศิลป์เพียง

องค์กรเดียวที่เคลื่อนไหวด้วยแนวคิดแบบศิลปะเพื่อชีวิต	 ศิลปะเพื่อประชาชน	

ค�าประกาศของกลุ่มดังกล่าวก็คือ	 เพื่อปฏิรูปศิลป์วัฒนธรรมขึ้นใหม่ให้เป็นของ

ประชาชน,	 เพ่ือสร้างค่านิยมใหม่ให้ศิลป์วัฒนธรรมให้เป็นของประชาชน,	 เพื่อ

เปลี่ยนทัศนคติในการสร้างศิลป์วัฒนธรรมจากรับใช้ปัจเจกชน	 นายทุนศักดินา	

จักรวรรดินิยม	มารับใช้ประชาชน	กล่าวได้ว่า	ในทศวรรษ	2490	เป็นการบุกเบิก

99	อ�านาจ	เย็นสบาย,	2518,	น.	218-219	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	136.
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ทางทฤษฎี	แต่ใน	2	ทศวรรษต่อมา	เป็นยุคแห่งการปฏิบัติและผลิตซ�้า	เหตุการณ์

หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ	 ความเคลื่อนไหวร่วมกับ	 20	 กลุ่ม	 ยื่นประท้วงต่อคณะ

กรรมการการจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ100	 อันเป็นฐานที่ม่ันของแนวคิด	

ของศิลปะเพื่อศิลปะ	 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวในที่สุดก็ถูกยุติลงด้วยอ�านาจ	

เถื่อนของรัฐในวันที่	6	ตุลาคม	2519

	 หลังจากเหตุการณ์นั้น	ก็มีเสียงวิจารณ์มาจาก	พิษณุ	ศุภ	ที่มีจุดยืน

อยู่กับแนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2516	นั้น	

	 “มีการโฆษณาชวนเชื่อ	 การปลุกระดมที่มีผล

ประโยชน์อยู่เบื้องหลัง	 โดยใช้ศิลปกรรมเป็นเครื่องมือ	

กลุม่ศลิปกรรมใหม่นีไ้ด้กล่าวประณามโจมตีกลุม่ศลิปิน

ที่สร้างงานศิลปะเพื่อศิลปะว่า	เป็นผู้ที่ไม่มีความจริงใจ

ต่อประชาชนมีการแสดงงานศิลปะเพื่อชีวิต	 เพื่อผู้ใช้

แรงงานทัง้ดนตร	ีวรรณกรรมและศลิปกรรมในลกัษณะ

ของการโฆษณาชวนเชื่อชี้ให้เห็นภัยจากประเทศ

มหาอ�านาจตะวันตก	 ...เกิดขึ้นทั่วไปตามสถาบันการ

ศกึษา	สถานศลิปะ	และแม้แต่ในทีส่าธารณะ	เช่น	สนาม

หลวงพร้อมกบัการโจมตศีลิปินทีอ่ยูต่รงข้าม	เป็นผลให้

เกิดความเบื่อหน่ายต่อศิลปินท่ีมีเจตนาต่อการสร้าง

ศิลปะ...การปฏิรูปการปกครองในปี	2519	มีส่วนท�าให้

ศลิปะเพือ่ชวีติแบบชวนเชือ่สญูหายไป	ภาพเขยีนทีเ่ปิด

แสดงในระยะการปฏริปู	ถกูปลดออกจากแผงแสดงงาน

อย่างรวดเร็ว	 ศิลปะเพื่อประชาชนหายหน้าไปจาก

ประชาชน”101 

100	วิรุณ	 ต้ังเจริญ.	 ศิลปะร่วมสมัย	 (ม.ป.ท.:	 โรงพิมพ์ภาพพิมพ์),	 2527	 อ้างใน	 อ�านาจ	 
เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	131.

101	พิษณุ	ศุภ,	2520,	น.	9	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	139-140.
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ผลงานศิลปะของแนวร่วมศิลปนแห่งประเทศไทย
ที่มา: http://www2.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&

artid=763

ผลงานศิลปะของแนวร่วมศิลปนแห่งประเทศไทย
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=499393

ผลต่อเนื่องของศิลปะเพื่อประชาชน สู่การปรับตัวของการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ
	 ที่น่าสนใจก็คือ	การจัดแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย	อันเป็นผล

พวงมาจากช่วง	14	ตุลาคม	2516	แม้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม	2519	

พร้อมกับการมาถึงของรัฐบาลเผด็จการพลเรือนอย่างธานินทร์	 กรัยวิเชียร

จะน�าบรรยากาศไร้เสรีภาพกลับมาอีกครั้ง	 แต่รัฐบาลนี้ก็อยู่ได้ไม่นาน	 ในที่สุดก็

ถูกรัฐประหารโค่นล้มลงในปี	2520	พร้อมกับรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบายผ่อนคลาย
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ลงกว่าเดิม	 น่ันเปิดทางให้เกิดการจัดแสดงศิลปกรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง	 นั่นคือ	

การจัดแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย	 โดยชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย	

(ต่อมาคือ	สมาคมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย)	 ในปี	2522	ความแตกต่างอย่าง

มากกับการจัดศิลปกรรมแห่งชาติก็คือ	 เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ร่วมแสดงความ

สามารถทางศิลปกรรมโดยไม่จ�ากัดเพศ	วัย	ฐานะ	ระดับการศึกษาและแนวทาง

ศลิปะ,	เพือ่สร้างความเข้าใจระหว่างศลิปะกบัประชาชน,	เพือ่สนบัสนนุศลิปกรรม

ของไทยให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้	และเพือ่เตรยีมก่อตัง้สมาคมหรอืมลูนธิศิลิปกรรม	

นั่นท�าให้การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่	 1	 มีความหลากหลายทั้ง 

รูปแบบ	 เนื้อหา	 เทคนิควิธีการ	 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากศิลปินในกรุงเทพฯ	

และต่างจังหวัดอย่างกว้างขวาง	 จนต้องใช้สถานที่แสดงผลงานในกรุงเทพฯ	 5	

แห่ง	และต่างจังหวัดอีก	4	แห่ง102 อย่างไรก็ตามจากการที่ศิลปะเพื่อประชาชน

ถกูวจิารณ์ว่า	เป็นสตูรส�าเรจ็ตายตวั	ประกอบกบักระแสอดุมการณ์ฝ่ายซ้ายตกต�า่

ลงเรื่อยๆ	ท�าให้งานศิลปะเพื่อประชาชนค่อยๆ	หมดความส�าคัญลงไปด้วย

	 แต่คณุปูการของความเคลือ่นไหวดงักล่าว	ส่งผลต่อการปรบัตวัของ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	กล่าวกันว่า	ได้ท�าให้	อดุลย์	วิเชียรเจริญ	อธิการบดี	

มหาวทิยาลยัศลิปากรสมยันัน้	(2518-2522)	เหน็ว่า	การแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ

ควรเปิดกว้างมากข้ึน	 มีการเชิญศิลปินและอาจารย์สถาบันต่างๆ	 มาร่วมเป็น

กรรมการจดังานด้วย	แต่กย็งัไม่เท่าในอธกิารบดคีนต่อไปนัน่คอื	ม.ร.ว.ทองใหญ่	

ทองใหญ่	(2522-2525)	ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญต่อการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ	ครั้งที่	 27	ปี	 2524	นั่นคือ	การดึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและ

องค์กรหลายฝ่ายให้มาร่วมออกความคิดเห็น	ไม่ใช่คณะกรรมการผูกขาดเหมือน

ดงัทีเ่ป็นมา	จนเกดิข้อถกเถยีงอนัใหญ่โต103	นอกจากกระแสไม่พอใจทีร่ะออุย่าง

มากแล้ว	 มีผู้ที่คัดค้านอย่างเปิดเผยคือ	 พิษณุ	 ศุภ	 ที่เขียนตอบโต้ในสยามรัฐ 

สัปดาห์วิจารณ์หลายฉบับติดต่อกันซึ่งน�าเสนอความคิดเห็นของฝ่ายที่วิพากษ์

วิจารณ์ต่อนโยบายใหม่ของอธิการบดีอย่างรุนแรง104  

102	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	145-146.
103	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	175-176.
104	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	181-188.
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	 นอกจากนั้น	 สมโภช	อุปอินทร์	 ก็เขียนไว้ในปีเดียวกันถึงความขัดแย้ง

ของเหล่าลูกศิษย์ศิลป์	 ซึ่งมีเหตุผลมาจากการที่เขาเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้วางระบบ

ที่ดีไว้	จนมีการอ้างศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นคุณกับตน	และประณามคนอื่น	“...มักจะ

ปรากฏออกมาให้เห็นจากพฤติกรรมทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษรของผู้ที่

เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาและทั้งผู้ที่เคยรู้จักอาจารย์เพียงแต่ในนามซึ่งมักจะปลุกผี

อาจารย์ศลิป์ เพยีงเพือ่จะยกตน และข่มท่านเป็นส�าคญัเสมอมา อยากจะด่าใคร

สักคนก็อ้างอาจารย์ศิลป์ อยากจะยกยอตัวเองก็อ้างอาจารย์ศิลป์”105 

ศิลปินพิโรธ กับศิลปะการอ้างศิลป์
	 อย่างไรกต็าม	สนึามิของทะเลพโิรธของศลิปินฝ่ังศลิปากรเกิดขึน้ใน

ปี	2529	ในงานนิทรรศการ	ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ในอเมริกา วันที่	22	

พฤศจิกายน	2529	ณ	หอศิลป์	พีระศรี	สาทรใต้106	อันเป็นผลงานของศิลปินไทย

กว่า	30	คนที่มีโอกาสไปสหรัฐอเมริกา	เมื่อ	พิริยะ	ไกรฤกษ์	ที่มีบทบาทในฐานะ

ภัณฑารักษ์ได้ท�าการวิพากษ์ผลงานของศิลปินท่ีได้รับเชิญมาจัดแสดงอย่างถึงพริก 

ถึงขิง	 โดยเร่ิมต้นจากการย้อนไปถึงเง่ือนไขทางประวัติศาสตร์ที่ท�าให้เกิดศิลปะ

ตั้งแต่สมัยจารีตที่ช่างฝีมือต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา	 งานทั้งหลายผูกพันอยู่กับ

พุทธศาสนา	 มีการเปรียบเทียบว่า	 การเดินทางไปอเมริกาของพวกเขาเทียบได้

กับพระสงฆ์สยามที่เดินทางไปลังกาในปี	 1973-1974	 จ�านวน	 30	 กว่ารูป	 เขา

กล่าวว่า	“พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ช่างฝีมือเลียนแบบ

เท่านั้น	ยังสอนให้ชาวไทยถือเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาเป็นแบบอย่างด้วย”	การ

มองเช่นนี้ยังโยงไปถึงการวิจารณ์ผลงานศิลปินว่า	 แต่ละคนได้รับอิทธิพลจาก

ศลิปินตะวนัตกรายใด	ผลงานชิน้ใดอย่างตรงไปตรงมา107	และกลายเป็นประเดน็

105	สมโภช	อุปอินทร์.	“ศิลป์	พีระศรี”	ใน ศิลปวัฒนธรรม	 (พฤศจิกายน	2524):	19	อ้างใน	
อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	112.

106	พิริยะ	ไกรฤกษ์.	“ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาของศิลปินไทย”	ใน	ภาพ
สะท้อนจากประสบการณ์ในอเมรกิา	(กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์ศริวิฒันา),	2529		อ้างใน	อ�านาจ	
เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	175-176	และ	212.

107	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	201.
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ใหญ่โตเมื่อศิลปินไม่พอใจโดยเฉพาะกรณีที่ถูกหาว่า	 “ลอกเลียน”	 ผลงานจาก

ศิลปินจากอเมริกา	(หาอ้างอิง)

	 พิริยะยังอ้างถึงศิลป์	พีระศรี	ที่มีบทบาทต่อวงการศิลปะหลัง	2475	

เป็นต้นมาทัง้ในแง่การสร้างผลงาน	การสร้างบคุลากรและการจดังานแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ	เขายังอ้างความคิดของศิลป์	พีระศรี	ในการวิจารณ์ศิลปินเหล่านั้นเอง

อกีด้วย	“ศลิป์	เช่ือว่า	ศลิปินไทยยงัมภีมูปัิญญาไม่แก่กล้าเพยีงพอถงึขัน้เซอเรยีลลสิม์ 

หรอืแอบสแตรค...ในขณะทีท่่านพยายามจะป้องกนัไม่ให้นกัเรยีนของท่านได้รบั

อิทธิพลจากความเคลื่อนไหวของศิลปะตะวันตกที่เกิดจากคิวบิสม์”	 การกล่าวนี้	

พิริยะ	 ยังยกเอา	 อารี	 สุทธิพันธุ์	 ศิลปินไทยผู้อยู่นอกรั้วศิลปากรที่มีโอกาส 

ไปร�า่เรยีนระดบัปรญิญาโททีส่หรฐัอเมรกิาข้ึนมาเปรยีบเทยีบ	ยิง่ท�าให้เกดิความ

คุกรุ่นมากขึ้นไปอีก108  

	 การตอกย�า้ถงึศลิปินร่วมจดัแสดงนีว่้า	“ท่านเหล่านีไ้ด้น�าเอาบทบาท

ทางวัฒนธรรมของต่างชาติแบบหน่ึงเข้าแทนที่อีกแบบหนึ่ง	 ในขณะเดียวกัน	

ศิลปินเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับความส�าเร็จในการสร้างเอกลักษณ์ร่วมกันอันจะเป็น

เอกลักษณ์ของไทยข้ึนอย่างแท้จริง”	 และเขาอ้างค�าต�าหนิต่อศิลปินเหล่านี้ว่า	

“ลอกเลียนแบบศิลปะตะวันตก”	 ขณะที่ศิลปินต่างๆ	 แม้จะมีอิสระแต่ก็ยังเลือก

รับราชการ	ยงัด�ารงความเคารพนบนอบต่อผูบ้งัคับบญัชาเหมือนช่างโบราณ	และ

ที่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากในสายตาของศิลปินที่ถูกวิจารณ์ก็คือพวกเขา	 “แทนที่จะ

ลอกเลียนแบบงานของผู้บังคับบัญชา	ก็จะลอกเลียนแบบงานจากอเมริกา	และ

ในการถ่ายทอดมานั้น	 ก็จะสูญเสียพลังของความริเริ่มของศิลปะแม่แบบให ้

กลายเป็นศลิปะทีไ่ด้รบัการขดัเกลาอย่างช�านชิ�านาญขึน้”	และยกเอาค�าของศลิป์	

พีระศรี	มากล่าวอีกครั้งว่า109 

	 “ในสิ่งท่ีเกี่ยวกับศิลปะ	 เราได้รับประโยชน์อย่าง

ใหญ่หลวงจากชาวตะวันตกในการศึกษาเทคนิคของ

งานแต่เมือ่เราลอกเลยีนความคดิและแบบอย่างของเขา	

108	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	203.
109	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	211-212.
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เราก็จะกลายเป็นนักลอกแบบที่น่าสงสาร	 เพราะงาน

ลอกเลียนแบบเช่นนั้น	 ย่อมเป็นงานปราศจากคุณค่า 

อันแท้จริง”

เขาจึงถูก	จิรพัฒน์	พิศปรีชา	โจมตีว่า110  

	 “การกระท�าของภัณฑารักษ์โดยการคัดลอก 

บางส่วนของข้อเขียนของท่านศาสตราจารย์ศิลป์มา

ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์	 ย่อมเป็นที่ยอมไม่ได้ของศิลปิน 

ผู้รักความเป็นธรรม	 และถือว่าเป็นการดูถูกความคิด

ของผู้อ่านและดูหมิ่นเกียรติภูมิของท่านศาสตราจารย์	

ศิลป์	 พีระศรี	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ 

เพื่อชาติบ้านเมืองมารองรับประโยชน์ส่วนตน”

	 เช่นเดียวกับ	ด�ารง	 วงศ์อุปราช	ที่โต้แย้งตั้งแต่ในวันจัดงาน	ดังที่มี

การรายงานข่าวค�ากล่าวของเขาว่า	 “...เป็นงานวิจัยที่ผิดพลาด	 เชื่อถือไม่ได้เลย	

เพราะมีการบิดเบือนด้วยอคติต่อศิลปินไทย และศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี...

กล่าวว่างานวิจัยที่ผิดพลาดนี้ท�าให้ศิลปินไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง	 เป็นการท�าลาย

เกยีรตคิณุของศลิปินไทย”111	การโต้แย้งของเหล่าศลิปินเกดิขึน้อย่างรนุแรงตัง้แต่

การวิจารณ์ว่า	สิ่งที่พิริยะท�าเป็นงานวิจัย	1	เดือนที่ล้มเหลว	ไม่มีการสัมภาษณ์

ศิลปินอย่างละเอียด	 การให้ข้อมูลผิดๆ	ทั้งท่ีมีรายละเอียดส่งไปให้แล้ว	 ศิลปิน

หลายคนก็ปฏิเสธว่างานต่างๆ	 ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่พิริยะวิพากษ์ไว้112 

ค�าวจิารณ์อกีส่วนหนึง่กค็อื	นอกจากจะกล่าวหาว่า	ศลิปินลอกเลยีนศลิปะตะวนั

ตกและไม่มีเอกลักษณ์ไทยแล้ว	 พิริยะยังกล้าที่จะน�าเอาค�ากล่าวของศิลป์	 “มา

บดิเบอืนสร้างความเข้าใจผดิให้กบัผูท้ีจ่ะเป็นศลิปินในอนาคตว่า	ไม่ควรเอาแบบ
อย่างศิลปินเหล่านี้”	 ผู้วิจารณ์คือ	 ประมวญ	 บุรุษพัฒน์	 ยังกล่าวหาว่า	 พิริยะ 

110	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	231.
111	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	238.
112	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	213-214.
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ไม่เข้าใจต่อหน้าทีภ่ณัฑารกัษ์	และยงัยกตนขึน้มาเป็น	“ศาสดาองค์ใหม่ทางศลิปะ	
(Supreme	God	of	Art)	และสร้างสิง่ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิทางประวตัศิาสตร์
เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ของไทย”113 
	 สิ่งที่ยอกต�าศิลปินไทยอีกประการก็คือ	 การวิจารณ์เรื่องการขาด
ความเป็นอสิระอนัเนือ่งมาจากการรบัราชการและการอปุถมัภ์จากธนาคาร	โดย
วิบูลย์	 ลี้สุวรรณ	 เห็นว่า	 “แต่ก็มิได้หมายความว่า	 เขาเหล่านั้นขายชีวิตและ
วิญญาณให้กับธนาคารหรือระบบราชการหรือผู้บังคับบัญชาไปแล้ว”114	ทั้งนี้
ศลิปินไทยอย่าง	จริพฒัน์	พศิปรชีา	เข้าใจว่า	“ยซูสิจดังานเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ศิลปิน
ไทย...แต่คนไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นภัณฑารักษ์ของงานนี้กลับยื่นต�าแหน่ง	“นัก
ก๊อปป้ี”	ให้กบัศลิปินไทยโดยขาดการไตร่ตรอง...ผมไม่อยากเหน็ทรรศนะของนกั
วิชาการบางคนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนผู้สนใจศิลปะ	 รวมทั้งคนรุ่น
หลัง	คนเขียนประวัติศาสตร์ไม่จ�าเป็นต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไป”115	อย่างไรก็ตาม
การวิพากษ์พิริยะอย่างหนัก	 ก็ไม่ถึงกับท�าให้เขาถูกโดดเดี่ยวและสาปแช่งเพียง
ด้านเดียว	 ผลงานดังกล่าวท�าให้มีฝ่ายที่ส่งเสียงสนับสนุนอยู่ด้วยในประเด็น
อิทธิพลของศิลปะจากตะวันตก,	การวิจารณ์นี้เป็นการลดช่องว่างระหว่างศิลปิน
กับประชาชนท�าให้เห็นอดีต	ปัจจุบัน	อนาคตของศิลปะ,	ท�าให้เห็นกระบวนการ
ท�างานศลิปะของศลิปิน,	เป็นงานทีเ่ปิดเผยสิง่ทีศ่ลิปินทีม่ชีือ่เสยีงอยากจะปิดบงั	
และท�าให้งานของศิลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงเกิดความชะงักงัน116	ประเด็นดังกล่าว
กลายเป็นวิวาทะข้ามปีจาก	ปี	2529	ไปสู่ปี	2531	ที่สั่นสะเทือนวงการศิลปะร่วม
สมัยของไทยเป็นอย่างยิ่ง	
	 ประเด็นนี้ยิ่งท�าให้เราเห็นถึงภาวะของความเป็นฝรั่งในฐานะความ
ศิวิไลซ์อีกครั้ง	และการที่ศิลป์	ถูกน�ามาอยู่ในกระแสต่อสู้ทางความคิดทางศิลปะ

อย่างเป็นทางการ	หลงัจากทีถ่กเถยีงกนัอยูบ่นแนวความคดิทีศ่ลิป์สนบัสนนุอย่าง	

ศลิป์เพือ่ศลิป์มาตลอด	และการต่อสู้เพ่ือไม่ให้ชุดความทรงจ�า-โครงเรือ่งประวัตศิาสตร์

แบบใหม่ในส�านวนของพิริยะครอบง�าชุดความรู้เดิม	 กระทั่งการกล่าวถึงศาสดา

113	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	215.
114	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	216.
115	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	219-220.
116	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	224-226.
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องค์ใหม่	นัน่ย่อมหมายถงึ	การพยายามปกป้องศาสดาองค์เดมิ	ซึง่กค็อื	ศลิป์	พรีะศรี

นั่นเอง	หรืออาจกล่าวได้ว่า	ศิลปินต่างหากที่ตระหนักว่าตัวเองเป็นเทพเจ้า	การ

จัดแสดงงานศิลปกรรมควรจะเป็นการอวย	และให้เกียรติศิลปินแต่เพียงเท่านั้น

 

ความทรงจ�าร่วมและการเกิดใหม่ของศิลป์ พีระศรี
	 การที่	พิริยะ	หยิบ	ศิลป์	พีระศรี	มาอ้าง	ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยความ

บงัเอิญ	แต่เกดิข้ึนในบรบิททีม่กีารสนทนาเกีย่วกบัศลิป์ขึน้อกีครัง้ในแวดวงศลิปะ

ไทย	ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	เดิมสถาบันที่ผลิตศิลปินมีอยู่	2	กลุ่มนั่นคือ	โรงเรียน

เพาะช่าง	 (ต่อมากลายเป็นวิทยาลัยเพาะช่าง)	 และมหาวิทยาลัยศิลปากร	 หลัง

จากที่อารี	สุทธิพันธ์	ศิลปินอีกรุ่นหนึ่งที่จบจากสหรัฐอเมริกา	และกลับมาสร้าง

สถาบันศิลป์ศึกษาอีกสกุลหนึ่ง	ด้วยการเปิดหลักสูตรเอกศิลป์ศึกษาขึ้น	ณ	วิทยาลัย

วชิาการศกึษา	ประสานมติร	(ปัจจบุนัคอื	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมติร) 

ในปี	 2511	มีการแต่งต�ารา	ฯลฯ	ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นระบบการสอนคนละวิธี

กับการสอนแนวอาคาเดมี่แบบมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างชัดเจน	 แน่นอนว่า 

นี่คือการท้าทายครั้งส�าคัญอีกครั้ง	 อารียังเป็นตัวแทนของความเป็นตะวันตกใน

ฐานะนักเรียนนอกอีกด้วย	และประเทศที่เขาจบมาไม่ใช่โลกศิลปะคลาสสิกแบบ

อิตาลีอย่างศิลป์	 พีระศรี	 อีกต่อไปแล้ว117	นอกจากนั้นกระแสศิลปะเพื่อชีวิต	 

ศิลปะเพื่อประชาชนที่กลับมาอีกครั้งในทศวรรษ	2510	และน�าไปสู่พลังผลักดัน

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนอย่างการจดังานศลิปกรรมแห่งชาตใินปี	2527	

ทีล่ดการผกูขาดของมหาวทิยาลยัศลิปากรลง	นัน่ได้ท�าให้เครอืข่ายมหาวทิยาลยั

ศิลปากร	ลูกศิษย์ศิลป์	พีระศรี	ตกที่นั่งเป็นผู้ตั้งรับมาอย่างหนัก

	 ที่น่าสังเกตก็คือ	ในปี	2527	ที่มีความขัดแย้งประทุขึ้นอย่างชัดเจน	

เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้รวมตัวกันท�ากิจกรรมระลึกถึงศิลป์	 พีระศรี

อย่างน้อย	2	ประการ	นั่นคือ	การจัดท�าหนังสือ อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ (2527)	

เอกสารดังกล่าวเป็นเสมือนห้องสมุดที่เก็บรวบรวมความทรงจ�าของลูกศิษย์ที่มี

ต่อเขา	ได้รับการตีพิมพ์และปรับปรุงต่อมาอย่างน้อย	3	ครั้ง	(2527,	2542	และ	

117	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	112.
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2551)	 ความทรงจ�าถูกเขียนขึ้นย้อนหลังไป	 20	 กว่าปี	 บางช้ินถูกเขียนขึ้นก่อน

หน้านัน้และถกูน�ามารวบรวมภายหลงั	อาจกล่าวได้ว่า	หนงัสือเล่มดงักล่าวน่าจะ

เป็นบันทึกอันไม่เป็นทางการชีวประวัติของศิลป์อย่างเป็นทางการ	 มันได้กลาย

เป็นชุดความทรงจ�าร่วมที่ได้ร่างภาพ	 วิถีชีวิต	 บุคลิกลักษณะ	 ตัวตนของศิลป์	 

นบัเป็นการฟ้ืนคนืชพี	ชบุชวีติของศลิป์ขึน้มาโลดแล่นอกีครัง้หนึง่ในความทรงจ�า

ของคนรุน่หลงั	หนงัสอืเล่มนีส้ามารถอ่านใหม่และเขยีนขึน้มาได้อกีบทความหนึง่

เสยีด้วยซ�า้	มนัเปิดเผยให้เหน็อย่างน้อยกค็อื	ความเหนอืกว่าของคนขาวในนาม

ของ	“อาจารย์ฝรั่ง”,	สถานะความสูงส่งกว่าของครูลูกศิษย์	เห็นได้จากการเขียน

ทีม่ลีกัษณะ	“สารภาพบาป”	ทีเ่คยกระท�าสิง่ไม่ดงีามต่อศลิป์,	ความเป็นพ่อ	บคุลกิ

ที่ดุ	 อารมณ์ฉุนเฉียวแต่ที่ท�าไปก็เพราะรัก	 นอกจากนั้นยังอดทน	 เสียสละ	 ซ่ึง 

เป็นสิ่งที่ขับให้เขาโดดเด่นขึ้นในโลกทัศน์ที่ชายเป็นใหญ่	หรือกระทั่ง	work	ethic	

ทีเ่ป็นจดุเด่นเพือ่ตอกย�า้ความเอาจรงิเอาจงัของคนท�างานดงัทีรู่จ้กักนัในประโยค

ที่ว่า

	 “นาย	ถ้าฉันตาย...นายนึกถึงฉัน	นายรักฉัน	นาย

ไม่ต้องท�าอะไร...นายท�างาน”118 

	 ความทรงจ�าร่วมยังน�าไปสู่การริเริ่มจัดท�าพิพิธภัณฑ์ศิลป์	 พีระศร	ี

อนุสรณ์ขึ้นด้วย119	ภายในเป็นการจัดแสดงการจ�าลองลักษณะของห้องท�างาน 

ในสมัยทีเ่ขายงัมชีวีติอยู	่ต่อมาสถานทีด่งักล่าวได้รบัการรบัรองจากกรมศลิปากร

ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ศิลป์	พีระศรี	ในปี	2530120	นั่นหมายถึงการถูก

รับรองให้เป็นอาณาบริเวณหนึ่งของอ�านาจรัฐไทยไปอย่างเต็มตัว	

 ขณะท่ีการก่อรูปประติมากรรมความทรงจ�าก�าลังเห็นรูปร่างที่ชัดเจน

ขึน้	กพ็ลนัมคีวามขัดแย้งอย่างสูงทีเ่กดิข้ึนต้ังแต่ปี	2529	จากการจดัแสดงนทิรรศการ 

118	ความส�าคัญของประโยคนี้	ถูกเน้นด้วยการน�าไปไว้หน้ารองปกหลังของ	ฉบับที่พิมพ์ครั้ง
ที่	3	ใน	นิพนธ์	ข�าวิไล,	บรรณาธิการ.	อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์,	น.	รองปกหลัง.

119	อ้างใน	อ�านาจ	เย็นสบาย.	เรื่องเดียวกัน,	น.	224-226.
120	 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์	พีระศรี	อนุสรณ์	เป็นพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ”	ใน	ราชกิจจานุเบกษา,	เล่ม	104	ตอนที่	113,	16	มิถุนายน	2530,	น.	4050.
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ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ในอเมริกาอันอื้อฉาวที่กล่าวไปแล้ว	การปิดตัวลง

ในปี	2531	ของหอศิลป์	พีระศรี	สาทรใต้	อันเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว	

ไม่ทราบว่าเก่ียวข้องอันใดกับความขัดแย้งน้ีหรือไม่	 แต่พบว่าในปี	 2531	 เหล่า

ลูกศิษย์ศิลป์ได้มีการตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่า	 มูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 อนุสรณ์121 

โดยมีทวีศักดิ์	 เสนาณรงค์	เป็นประธานกรรมการ	พบว่ามีกรรมการคนอื่นที่เคย

มีบทบาทวิวาทะกรณีพิริยะ	 ไกรฤกษ์อีกด้วย	นั่นคือ	 ด�ารง	 วงศ์อุปราช,	 วิบูลย์	

ลี้สุวรรณ	และปรีชา	อรชุนกะ122

121	 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์	พีระศรี	อนุสรณ์	เป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ”	ใน	ราชกิจจานุเบกษา,	เล่ม	104	ตอนที่	113,	16	มิถุนายน	2530,	น.	4050.

122 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 ให้อ�านาจจัดตั้ง	 “มูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	
อนุสรณ์”	เป็นนิติบุคคล”	ใน	ราชกิจจานุเบกษา,	เล่ม	105	ตอนที่	46,	24	มีนาคม	2531,	
น.	2352-2353.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี
ที่มา: อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, น. 667
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	 ในวาระครบรอบ	100	ปีชาตกาล	ศิลป์	พีระศรี	ในปี	2535	เขาได้

กลายเป็นรูปปฏิมาแห่งชาติขึ้นมาทันที	 หลังจากที่ได้มีการจัดพิมพ์ดวงตรา

ไปรษณียากรร�าลึกถึง	 โดยให้มีจ�าหน่ายในวันที่	 15	 กันยายน	 2535	 ตรงกับ

วันเกิดของเขา123	 รวมไปถึงการเผยแพร่เรื่องราวในหน้าปกหนังสือต่างๆ	 เช่น	

วารสารศิลปากร,	 นิตยสาร สารคดี ในอีกด้านก็น�าไปสู่การถกเถียงอีกครั้งดังที่

เสนอไปแล้วเบือ้งต้น	โดย	อภนินัท์	โปษยานนท์	และ	ไมเคลิ	ไรท์	ในปีทีเ่ป็นมงคล

ของ	ศิลป์	พีระศรี

123 “ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 สร้างและจ�าหน่ายตราไปรษณียากรชุดบุคคลส�าคัญ	
(ศาสตราจารย์ศลิป์	พรีะศร)ี”	ราชกิจจานเุบกษา,	เล่มที	่109	ตอนที	่127,	1	ตุลาคม	2535,	
น.	10823-10825.

ตราไปรษณียากรศิลป์ พีระศรี (2535)
ที่มา: http://www.stampsac.com/item.php?ids= stm-2535-28
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	 เป็นทีย้่อนแย้งอย่างยิง่ว่า	ความศกัดิส์ทิธิข์องศลิป์	ได้ถกูท้าทายด้วย

ภาพถ่ายและงานเขียนจากหน้าหนังสือพิมพ์	 ผู้จัดการรายสัปดาห์ ต้นปี	 2538	

ด้วยการพาดหัวข่าวว่า	“เส้นทางพาณิชย์ศิลป์	ยุคทองศิลป์ไทย”	และยังมีการน�า

ภาพถ่ายอนุสาวรีย์ศิลป์มาลง	ในภาพมีป้ายกระดาษที่เขียนไว้ว่า	“SALE	50%”	ป้าย

นี้เองท�าให้นักศึกษา	 คณาจารย์และศิษย์เก่าศิลปากรเดินถือป้ายผ้าไปประท้วง	

วางพวงหรีด	 เผาหุ่นหน้าส�านักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ	 พร้อมทั้งเรียกร้องให้

เก็บคืนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจากแผงทั้งหมดไปเผาท�าลาย	 และให้ขอขมาต่อ

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ด้วย	 แต่ผู้จัดการรายสัปดาห์กลับยืนยันเจตนาบริสุทธิ์

ของตนเอง	ว่าไม่สามารถปฏบิตัติามข้อเรยีกร้องได้124	ขณะทีค่�าถามเรือ่งพาณชิย์

ศลิป์ต่อวงการศลิปะเป็นค�าถามคล้ายสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัวงการนีเ้มือ่กว่าสามทศวรรษ

มาแล้ว	 เพียงแต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาครั้งนี้คือ	 ฝ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร	 และในปี

เดียวกันนี้ก็เริ่มมีการพยายามสร้างป้อมปราการทางภูมิปัญญาอีกครั้งด้วยการ

จัดปาฐกถาศิลป์	พีระศรี	ในวันที่	15	กันยายน	อันเป็นวันศิลป์	พีระศรี	ด้วย	ซึ่ง

มีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน125 

อ�านาจครอบง�าศิลปะ และ อาจารย์ฝรั่งชื่อ ศิลป์ พีระศรี 

อันไม่พึงละเมิด
	 	 ความเป็นศิลป์	 พีระศรี	 นั้นถูกผลิตซ�้าและถูกให้ความหมายมา 

ตลอด	และค่อยๆ	ขึน้มามอี�านาจเหนอืวงการศลิปะผ่านทัง้อดุมการณ์ศลิปะและ

ความเป็นไทย	 ผ่านวิวาทะของเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ขณะเดียวกัน	

ความเป็นศลิป์ของพวกเขาได้มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มต่อกบัรฐัอยูใ่นแต่ละช่วงเวลา	

124 ผู้จัดการรายสัปดาห์, 8:	423	(9-15	มกราคม	2538)	อ้างใน	เสดพีร์, นามแฝง. “อันเนื่อง
มาจากภาพ ภิกษุสันดานกา -> ส่อสันดานใคร (บ้าง)?”. http://www.oknation.net/blog/
print.php?id=155906 (พฤศจิกายน 2550)	 และ	 วิโชค	 มุกดามณี.	 “ทัศนวิจารณ์:	 
จรรยาบรรณวิบัติ	พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว	Sale	50%”	ใน อาร์ต เร็คคอร์ด อิน ไทยแลนด์, 
2:	13	(2538).

125 สวสัดิ	์ตนัตสิขุ.	ปาฐกถาศลิป์ พรีะศร ีครัง้ที ่1 15 กนัยายน 2538 เรือ่ง “บนัทกึ-สร้างสรรค์”	
(กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยศิลปากร),	2538.



241

จากการที่ศิลปะเป็นช่างรับใช้	 มาสู่การเป็นผู้ผลิตบุคลากรทางศิลปะป้อนรัฐ 
รวมไปถึงการกลายเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะไทย	 ขณะที่ 
ความเป็น	“ฝรัง่”	ของเขากลบัไม่ขัดกบั	“ความเป็นไทย”	ในทางกลบักนักลบัจรรโลง
ความเป็นไทยขึ้นมา	จน	“ความเป็นศิลป์”	ได้ถูกผนึกเข้ากับประวัติศาสตร์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัย	 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยไป	 อย่างไรก็ตามด้วยความที่
แวดวงศิลปะที่ไม่ได้อยู่ล่องลอยจากบริบททางสังคม	 แม้จะอยู่ใต้ชายคาของรัฐไทย 
แต่ในเงื่อนไขที่เพดานความอดทนต่อการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเมือง 
ไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต�่าสวนทางกับการด�ารงม่ันคงในความศรัทธา	 ท�าให้การ
วพิากษ์วจิารณ์แรงๆ	ยงัแสดงให้เหน็ถงึปัญหาของวฒุภิาวะทีย่งัหดัเดนิของสงัคม
ประชาธิปไตย	
	 การประท้วงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต่อหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ	 น่าจะถือได้ว่าเป็นการประท้วงของชนชั้นกลางท่ีโดดเด่น
เหตกุารณ์แรกๆ	หลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ	2535	เป็นต้นมา	เช่นเดยีวกบัความ
ไม่อดทนต่อข้อเสนอความคิดที่แตกต่าง	 จนเกิดการประท้วงเพื่อรักษาสถาบัน
อนรุกัษ์ไม่ว่าจะในระดบัท้องถิน่	หรอืระดบัชาตใินเวลาต่อมาอนัได้แก่	กรณทีีค่น
โคราชบางส่วนประท้วงวิทยานิพนธ์เร่ือง	การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี126 
โดย	สายพิณ	แก้วงามประเสริฐ	ที่ได้รับการตีพิมพ์	ในปี	2538	ที่เกิดปัญหาก็คือ	
การตั้งค�าถามของวีรกรรมของย่าโม	 สิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นแง่มุมอนุรักษ- 
นิยมในสถาบันการศึกษาศิลปะร่วมสมัยพร้อมๆ	 ไปกับสังคมไทยท่ียังด�ารงไว้ซึ่ง
อ�านาจน�าของพวกอนุรักษนิยมอย่างดียิ่ง	 จึงไม่แปลกอะไรที่ศิลป์	 พีระศรี	 และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นภาพตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญศิลปะไทยได้เป็นอย่างด ี
และยงัเข้ากนัได้ดกีบัโครงสร้างสงัคมการเมอืงทีร่ฐัไทยทีแ่สนจะอนรุกัษนยิมครอง
อ�านาจได้อย่างมัน่คง	อย่างน้อยกจ็นถงึทศวรรษ	2530	แม้จะเป็นยคุทีส่งัคมไทย
ได้สั่นคลอนอย่างหนักมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจได้เปล่ียนแปลงไปขนานใหญ	่
พร้อมๆ	 กับแนวความคิดเร่ืองโลกาภิวัตน์ที่อ�านาจความรู้และเทคโนโลยีจาก

ตะวันตกและทั้งโลกมาเคาะประตูที่หน้าบ้านแล้วก็ตาม127

126 สายพิน	แก้วงามประเสริฐ.	การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (กรุงเทพฯ:	มติชน),	2538.
127 อ่านข้อถกเถียงประเดน็นีไ้ด้ใน	เกษยีร	เตชะพรีะ.	ววิาทะโลกานวุตัร	(กรงุเทพฯ:	ผูจั้ดการ),	

2538.
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วารสารศิลปากร ในวาระครบรอบ 100 ปี ศิลป์ พีระศรี
ที่มา: http://www.taradplaza.com/product/5035553

นิตยสาร สารคดี ในวาระครบรอบ 100 ปี ศิลป์ พีระศรี
ที่มา: http://ninelinebookshop.com/product.detail_ 903229_th_4757906
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หน้าปกผู้จัดการรายสัปดาห์, 8: 423 (9-15 มกราคม 2538)
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=155906

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี ศิลป์ พีระศรี โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา: http://logosociety.blogspot.com/2010/08/100_09.html
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