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บทเรียนจากการต่อสู้เพื�อประชาธิปไตย 

AUGUST 8, 2014   

ใจ อึ�งภากรณ์ 

คนไทยต่อสู้เพื�อประชาธิปไตยมาตั�งแต่การปฏิวติั ๒๔๗๕ จนถึงทุกวนันี�  เรามีบทเรียนอะไรบา้ง? บทเรียนที�
อยากจะพิจารณาในบทความนี� คือ 

1. ความสาํคญัของการสร้างพรรคมวลชน 

2. การหลีกเลี�ยงความอ่อนแอที�นาํไปสู่การพึ�งพาทหาร 

3. ความสาํคญัของการจดัตั�งมวลชนรากหญา้ดว้ยแนวความคิดทางการเมืองที�ทวนกระแส 

4. จุดอ่อนของการประนีประนอมกบัอาํนาจเก่า 

5. การเขา้ใจวา่พลงัมวลชนดาํรงอยูใ่นส่วนไหนของสังคม 



 

ความสําคัญของการสร้างพรรคมวลชน 

ในการเตรียมตวัเพื�อทาํการปฏิวติั ๒๔๗๕ อ. ปรีดี พนมยงค ์ก่อตั�ง “คณะราษฏร์” ก็จริง แต่คณะราษฏร์เป็น

องคก์รใตดิ้นที�ประกอบไปดว้ยปัญญาชน และขา้ราชการ มนัไม่ใช่ “พรรคมวลชน” ที�มีสมาชิกเป็นแสนๆ ในแง่
หนึ�งเราอาจยอมรับไดว้า่การวางแผนเพื�อโค่นกษตัริยส์มบูรณาญาสิทธิราชยต์อ้งเป็นแผนลบัขององคก์รใตดิ้น 
แต่ในอีกแง่หนึ�งการสร้างแนวร่วมเพื�อประชาธิปไตยในรูปแบบเปิดเผยก็ไม่ไดท้าํ เช่นการไปรณรงคเ์พื�อให้
นกัศึกษาและคนงานต่อสู้เพื�อสิทธิเสรีภาพประจาํวนั เพราะแมจ้ะมีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยก์็จริง แต่พื�นที�
ในการแสดงออกไม่ไดปิ้ดอยา่งเบด็เสร็จ และมีการเคลื�อนไหวของคนงานเพื�อเรียกร้องประเด็นปากทอ้ง หรือมี
การแสดงความเห็นเรื�องสิทธิสตรีเป็นตน้ แลว้ที�สาํคญัที�สุดคือ หลงัปฏิวติัสาํเร็จ ไม่มีการลงมือจดัตั�งพรรค
มวลชนอยา่งเป็นระบบ อ.ปรีดี จึงอ่อนแอเมื�อเทียบกบัทหารที�ร่วมปฏิวติั อีกแง่ที�เราเห็นคือระบบการเลือกตั�งใน
ยคุแรก ไม่ใช่การเลือกตั�งแบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที�พลเมืองทุกคนมีหนึ�งเสียงเพื�อเลือกผูแ้ทนในสภา ซึ� ง
แสดงวา่อ.ปรีดีและคณะราษฏร์ไม่มองวา่มวลชนมีความสําคญัมากที�สุดในการสร้างประชาธิปไตย 

ในการลุกฮือ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ฝ่ายประชาชนมีพรรคมวลชน คือพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) 

แต่ พคท. ไม่ไดทุ้่มเทผูป้ฏิบติัการลงไปที�กรุงเทพฯ ในการต่อสู้ร่วมกบันกัศึกษาก่อนเหตุการณ์ที�ลม้เผด็จ
การทหาร มีการถอนสมาชิกสาํคญัออกไปเพราะพรรคมองวา่คงจะถูกปราบ แต่พอนกัศึกษา กรรมาชีพ และ

ประชาชนชนะ พรรคก็ทุ่มเทมากพอสมควรในการพยายามจดัตั�งทั�งนกัศึกษาและกรรมาชีพ อยา่งไรก็ตามเมื�อ
สถานการณ์เริ�มตึงเครียดมากขึ�น ก็ถอนคนออกจากเมืองไปอยูป่่า ตามแนวทางชนบทลอ้มเมือง คนที�อยูใ่นเมือง

จึงขาดพลงัที�จะสู้การปราบปราม 



ล่าสุดเมื�อเกิดรัฐประหาร ๑๙ กนัยา ที�ลม้รัฐบาลทกัษิณ แนวคิดเรื�องการสร้างพรรคมวลชนเกือบจะหายสิ�นไป มี
แต่พวกเราในเลี�ยวซา้ยที�มองวา่เรื�องนี�สาํคญั คนเสื�อแดงงอกออกมาจากพรรคไทยรักไทย ซึ� งเป็นพรรคนายทุน 
และขยายไปสู่การจดัตั�งกนัเองในมวลชนเสื�อแดง แต่ภายในมวลชนเสื�อแดง การจดัตั�งพรรคหรือองคก์รที�อิสระ
จากการนาํของทกัษิณหรือนกัการเมืองไทยรักไทยก็อ่อนแอ ในหมู่คนที�มองวา่ควรเคลื�อนไหวอิสระ มีการหวง
ความอิสระของแต่ละกลุ่ม และต่อตา้นแนวคิดเรื�องการตั�งพรรคเพื�อแข่งแนวกบัไทยรักไทย-เพื�อไทยหรือ นปช. 

ดงันั�น นปช.กบัเพื�อไทยสามารถผกูขาดการนาํทางการเมืองได ้โดยไม่ถูกทา้ทายจากเสื�อแดงกา้วหนา้ ซึ� งตอนนี�
นาํไปสู่การรอดูวา่ทกัษิณกบัยิ�งลกัษณ์จะประนีประนอมกบัฝ่ายเผด็จการอยา่งไร และเมื�อมีการเลือกตั�งใน
อนาคต พื�นที�ประชาธิปไตยจะลดลง แลว้ที�น่าเป็นห่วงคือคนเสื�อแดงส่วนใหญ่อาจยอมจาํนนตามคาํแนะนาํของ
แกนนาํ 

การหลกีเลี�ยงความอ่อนแอที�นําไปสู่การพึ�งพาทหาร 

เนื�องจากการปฏิวติั ๒๔๗๕ พึ�งพาทหารมากเกินไป และไม่มีการสร้างพลงัมวลชน กองทพัก็เขา้มามีบทบาท
ทางการเมือง และบ่อยครั� งเป็นคู่แข่งนกัการเมืองพลเรือน ในที�สุดจอมพล ป. ก็สร้างประเพณีอนัเลวทรามของ

การปกครองโดยเผด็จการทหาร ซึ� งยงัคงดาํรงอยูทุ่กวนันี� ในรูปแบบการที�ประยทุธ์มองวา่ตนเองมีสิทธิ;
แทรกแซงการเมืองแบบหนา้ไม่อาย และที�อนัตายที�สุดคือคนจาํนวนมากมองวา่เราเปลี�ยนแปลงอะไรไม่ไดถ้า้ไม่ 
“เชิญทหาร” มาทาํรัฐประหาร 

อีกแง่หนึ�งของปัญหาที�มาจากการเนน้กาํลงัทหาร คือแนวสู้ของ พคท. ในรูปแบบกองทพัปลดแอกตามแนวคิด 
“ชนบทลอ้มเมือง” แนวนี�ลม้เหลวและพา่ยแพ ้เพราะกาํลงัทหารของฝ่ายรัฐไทยเหนือกวา่ และพคท.พึ�งพาการ
ช่วยเหลือทางทหารจากประเทศเพื�อนบา้นและจีน อีกประเด็นที�สาํคญัคือการต่อสู้ที�เนน้กองกาํลงั เป็นการหนั

หลงัใหก้บัมวลชนที�เคลื�อนไหวแบบเปิดเผยในเมืองได ้เมื�อมีพื�นที�เสรีภาพเกิดขึ�นเล็กๆ นอ้ยๆ แค่ศึกษาซิเรียกบั
อียปิตห์รือตูนีเซียก็จะเห็นภาพชดัขึ�น 

นอกจากนี�คาํถามสาํคญัคือ ถา้ พคท. รบชนะรัฐไทย ใครจะปกครองประเทศ? มนัคงจะเป็นเผด็จการของพรรค

คอมมิวนิสต ์เหมือนในลาว เวยีดนาม จีน หรือเขมร มนัจะไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะพรรคคอมมิวนิสตท์ั�ง
ปวงทั�วโลกในยคุนั�น เป็นพรรคคอมมิวนิสตส์าย “สตาลิน-เหมา” ที�ปฏิเสธการนาํตนเองของมวลชน นี�คือสาเหตุ
ที�อดีตผูป้ฏิบติัการของ พคท. จาํนวนมาก โดยเฉพาะแกนนาํ เอ็นจีโอ หรือนกัวชิาการชนชั�นกลาง หรือแมแ้ต่
พวกทหารพคท.เก่า กลายเป็นฝ่ายทาํลายประชาธิปไตยในยคุนี�  พูดง่ายๆ เขาไม่เคยปลื�มในประชาธิปไตยเท่าไร 



ทุกวนันี� เวลามีกลุ่มเสื�อแดงกลุ่มเล็กๆ พูดเรื�องการจบัอาวุธ มนัเป็นแค่ละครตลกร้าย เพราะทาํจริงก็ทาํไม่ได ้และ
ถา้ทาํก็คงแพ ้ตั�งแต่แรก 

ประชาธิปไตยและสังคมนิยมเป็นสิ�งที�มาจากการต่อสู้ของมวลชนจาํนวนมาก ไม่ไดม้าจากกองทพัปลดแอก 

ความสําคัญของการจัดตั&งมวลชนรากหญ้าด้วยแนวความคิดทางการเมืองที�ทวนกระแส 

การที� พคท. ในอดีต เป็นพรรคมวลชนที�แทจ้ริง และเป็นพรรคมวลชนแรกของไทย ไม่ไดห้มายความวา่ไม่มี
ปัญหา พรรคมีจุดอ่อนสาํคญัคือ ขาดประชาธิปไตยภายใน และแนวคิดที�เสนอกบัมวลชน เป็นแนว “สตาลิน-

เหมา” ปัญหาของแนวนี� คือไม่ตั�งเป้าเพื�อปฏิวติัลม้ทุนนิยม แต่ตั�งเป้าเพื�อพฒันาทุนนิยมต่างหาก พคท. มองวา่
ไทยลา้หลงัและเป็นระบบศกัดินา ดงันั�นมีการเสนอใหทุ้กคนทาํแนวร่วมกบันายทุนที�รักชาติ มนัเป็นการเชิดชู

แนวชาตินิยมแทนแนวชนชั�น และในรูปธรรมมนัหมายความวา่คนทาํงานส่วนใหญ่จะตอ้งยอมรับสภาพของ
ตนเองในการเป็นเบี�ยล่างแบบลูกจา้งในยคุปัจจุบนั มนัยอมรับวา่เราตอ้งมีชนชั�นปกครองที�อยูเ่หนือคนธรรมดา 
มนัไม่ทา้ทายความคิดกระแสหลกั แค่ทา้ทายเผด็จการทหาร ดงันั�นอดีตผูป้ฏิบติัการ พคท. ส่วนหนึ�งหนัไปเป็น
กองเชียร์สาํคญัของนายทุนอยา่งทกัษิณ และต่อมาก็หนัไปตั�งความหวงักบักองทพัหรืออาํมาตย ์พูดง่ายๆ ไม่มี
การคิดวา่คนชั�นล่างควร และ สามารถ ปลดแอกตนเอง จากล่างสู่บน 

แนวคิดของ พคท. มีจุดอ่อนอีกแง่หนึ�งคือ ทาํให ้“ลูกหลาน พคท.” ไม่เขา้ใจธาตุแทข้องกลไกตลาดเสรีในระบบ

ทุนนิยม ทุกวนันี�คนเสื�อแดงส่วนใหญ่หลงคิดวา่ฝ่ายสุเทพหรือเสื�อเหลืองไม่เห็นดว้ยกบัเสรีนิยมกลไกตลาด แต่
แทจ้ริงแลว้พวกนั�นคือพวกคลั�งตลาดมากกวา่ทกัษิณเสียอีก เพราะเขาต่อตา้นการแทรกแซงโดยรัฐเพื�อประโยชน์
คนจน กรณีการคดัคา้นโครงการจาํนาํขา้ว การด่าแนว “ประชานิยม” หรือการกูเ้งินเพื�อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
เป็นตวัอยา่งที�ดี 

อีกแง่หนึ�งของปัญหานี�  คือพวกที�ปฏิเสธทฤษฏี และอา้งวา่เป็น “ผูป้ฏิบติั” เช่นแกนนาํ เอน็จีโอ ที�มองวา่พวกเรา

เป็นหนอนหนงัสือที�ไม่เขา้ใจโลกจริง หรือพวก “ฝ่ายซา้ยไร้เดียงสา” ที�เคร่งทฤษฏี ทั�งๆ ที�พวกเขาต่างหากไม่
เขา้ใจโลกจริงเพราะอาศยัทฤษฏีนายทุนไปโดยไม่รู้ตวั พวกเขาไม่ชอบอ่านหนงัสือหรือเรียนบทเรียนจากทั�ว
โลก ตวัอยา่งที�ดีคือพวกที�สนบัสนุนการมี “องคก์รอิสระ” โดยเฉพาะในยคุที�ร่างรัฐธรรมนูญปี ๔๐ เพราะพวกนี�
ไม่สนใจที�จะเขา้ใจวา่มนัเป็นแนวคิดเสรีนิยมของคนชั�นบน เพื�อลดเสียงประชาธิปไตยของคนธรรมดา 



แนวคิดผิดๆ ของ พคท. เรื�องไทยลา้หลงัและเป็นระบบศกัดินา ยงัคงตกคา้งอยูทุ่กวนันี�  เพราะเสื�อแดงจาํนวน
มากหลงมองวา่ “ศกัดา” อยูเ่บื�องหลงัการทาํลายประชาธิปไตย ทั�งๆ ที�กลุ่มอาํนาจที�ทาํลายประชาธิปไตยปรากฏ
ตวัใหเ้ห็นชดั คือทหาร ขา้ราชการชั�นสูง นายทุนที�ทะเลาะกบัทกัษิณ และชนชั�นกลาง ซึ� งรวมถึงพวกนกัวชิาการ
ฝ่ายขวาและเอน็จีโอดว้ย 

จุดอ่อนของการประนีประนอมกบัอาํนาจเก่า 

การปฏิวติั ๒๔๗๕ ประนีประนอมกบัอาํนาจเก่าตั�งแต่แรก เพราะมีการพยายามทาํแนวร่วมกบัขา้ราชการเก่า 
และเสนอใหค้งไวต้าํแหน่งกษตัริยใ์นฐานะประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ แต่ปรากฏวา่ฝ่ายสนบัสนุนเจา้พยายามก่อ

กบฏเพื�อกลบัคืนสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อยา่งไรก็ตามฝ่ายกบฏที�สนบัสนุนเจา้ในที�สุดก็ไม่สาํเร็จ และ

ตอ้งหนัไปแสวงหาเป้าหมายอื�นในการคงไวอ้าํนาจอนุรักษนิ์ยมภายใตร้ะบบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการจบัมือ
กบัทหารเผด็จการโกงกินอยา่งจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต ์ในยคุสงครามเยน็ 

สาเหตุที�ฝ่ายกา้วหนา้ในคณะราษฏร์ยอมประนีประนอมกบัอาํนาจเก่า ก็เพราะฝ่ายกา้วหนา้ไม่ยอมหรือไม่กลา้

ปลุกระดมมวลชนในองคก์รจดัตั�งทางการเมือง เพื�อสร้างประชาธิปไตยและความเท่าเทียม ผลของการ
ประนีประนอมคือ ลกัษณะสังคมไทยกลายเป็นระบบกึ�งประชาธิปไตยผสมกบัยคุเผด็จการ และที�สาํคญัดว้ยคือ
สังคมไทยแช่แขง็ความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกิจระหวา่งคนรวยกบัคนจน เพราะตั�งแต่ปีแรกหลงัการปฏิวติั 

๒๔๗๕ ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมที�ตอนนั�นนาํโดยกษตัริยรั์ชกาลที�๗ มีการลม้และปฏิเสธขอ้เสนอของ อ.ปรีดี ที�จะสร้าง
รัฐสวสัดิการ สร้างงาน เก็บภาษีในอตัราสูงจากเศรษฐี และแบ่งที�ดินใหป้ระชาชนในชนบทใชอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
ทุกวนันี�ความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกิจสังคมนี�ยงัดาํรงอยู ่

ภยัหลกัต่อระบบประชาธิปไตยที�ทา้ทายเราในปัจจุบนั คือการที�รัฐบาลยิ�งลกัษณ์ ทกัษิณ และ แกนนาํ นปช. ไม่
ยอมนาํการต่อสู้กบัเผด็จการทหาร และสยบยอมหาทางประนีประนอม โดยอา้งวา่ “ไม่มีทางเลือกอื�น” แต่เรา

ควรเขา้ใจวา่สถานการณ์นี�สะทอ้นสิ�งที�เคยเกิดในการปฏิวติั ๒๔๗๕ คือพวกที�นาํเสื�อแดงรวมถึงพรรคเพื�อไทย 
ไม่ยอมจดัตั�งมวลชน เพื�อเอาชนะฝ่ายเผด็จการอยา่งเบ็ดเสร็จ 

พฤติกรรมนี�อธิบายไดจ้าก “ทฤษฏีปฏิวติัถาวร” ของนกัมาร์คซิสต ์ซึ� งเคยนาํเสนอไปแลว้ใน นสพ. เลี�ยวซา้ย ถา้
จะสรุปก็คือ     ในอดีต คาร์ล มาร์คซ์ เคยตั�งขอ้สังเกตในช่วงที�มีการปฏิวติัลุกฮือปี 1848 ในยโุรปวา่ นายทุน

กลวัการปลุกระดมและการลุกฮือของประชาชนชั�นล่าง มากวา่ที�จะรังเกียจชนชั�นนาํเก่าที�เป็นคู่แข่งของนายทุน 
เพราะนายทุนกลวัวา่กรรมาชีพจะลม้อาํนาจเก่าและลม้นายทุนไปดว้ย นายทุนจึงไปจบัมือประนีประนอมกบั



อาํนาจเก่า ดงันั�นทั�งคณะราษฏร์ในยคุ ๒๔๗๕ และเพื�อไทยหรือแกนนาํ นปช. ในปัจจุบนั เกรงกลวัที�จะระดม
มวลชนเพื�อต่อสู้และขยายพื�นที�ประชาธิปไตย ดว้ยเหตุนี� เราตอ้งจดัตั�งและปลุกระดมกนัเอง อิสระจากพรรคเพื�อ
ไทยและ นปช. 

การเข้าใจว่าพลงัมวลชนดํารงอยู่ในส่วนไหนของสังคม 

หลงัยคุป่าแตก นกัเคลื�อนไหวจาํนวนมากในไทยและที�อื�น หลงเชื�อวา่แนวความคิดสังคมนิยมหรือมาร์คซิสต์
หมดยคุ เพราะไม่เขา้ใจวา่ระบบที�ลม้เหลวในรัสเซีย ยโุรปตะวนัออก หรือจีน เป็นระบบเผด็จการ “สตาลิน-

เหมา” ซึ� งแตกต่างกบัแนวคิดของมาร์คซ์ หรือ เลนิน พวกนี� จึงสรุปวา่ชนชั�นกรรมาชีพไม่มีพลงัในสังคมอีกแลว้ 

จริงๆ สายคิด เหมาเจ๋อตุง หนัหลงัใหก้บักรรมาชีพในเมืองก่อนหนา้นี� อีก เมื�อใชแ้นวรบแบบ “ชนบทลอ้มเมือง” 

ผลของการหนัหลงัใหก้บัพลงักรรมาชีพคือ ไม่มีนกัปฏิบติัการสังคมนิยมที�ลงไปทาํงานกบักรรมาชีพในสหภาพ
แรงงานเหมือนเมื�อก่อน และอดีต พคท. หลายคนสรุปวา่การลม้อาํนาจรัฐเก่า “เป็นไปไม่ได”้ นี�คือสาเหตุที�หลาย
คนหนัไปทาํงานแบบ เอ็นจีโอ อีกสิ�งหนึ�งที�เป็นผลพวงของความคิดแบบนี� คือ คนที�เริ�มไม่พอใจกบัรัฐบาล
ทกัษิณ ที�เคยเป็นฝ่ายซา้ย หรือนกัเคลื�อนไหวทางสังคม มองวา่คนชั�นล่างอ่อนแอ ถูกซื�อง่าย และไม่มีใครที�มี
พลงัในการเปลี�ยนสังคม มนันาํไปสู่การเรียกร้องอะไรๆ จากเบื�องบน เช่นเรื�องนายกมาตรา ๗ และการโบกมือ

เรียกใหท้หารทาํรัฐประหาร 

สิ�งที�พวกนั�นไม่เขา้ใจคือ คนทาํงานธรรมดา ที�เราเรียกวา่ “กรรมาชีพ” เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย และเป็น

ผูที้�ผลิตมูลค่าทั�งปวงดว้ยการทาํงาน นี�คือความจริงพื�นฐานที�มารคซ์์อธิบายไวน้านแลว้ และมนัไม่เคยเปลี�ยนไป 
ทั�งๆ ที�ลกัษณะงาน เทคโนโลจี และวถีิชีวติประจาํวนัของคนทาํงานเปลี�ยนไปตามยคุ ดงันั�นการนดัหยดุงานและ
การยดึสถานที�ทาํงานเป็นอาวธุที�สาํคญักวา่การจบัปืนสาํหรับฝ่ายเรา ยิ�งกวา่นั�นถา้ศึกษาการต่อสู้ทั�วโลก จะเห็น
วา่การพฒันาประชาธิปไตยในเกือบทุกประเทศมาจากการต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะในพรรคการเมือง ของ

ชนชั�นกรรมาชีพ ปัญหาในไทยคือขบวนการแรงงาน ในซีกที�กา้วหนา้ที�สุด ไม่ยอมสร้างพรรคการเมืองแบบที�
เนน้การเคลื�อนไหวในระดบัรากหญา้มากกวา่การลงสมคัร สส. และไม่ยอมพฒันาการศึกษาทางการเมืองแบบ

สังคมนิยม เพราะเลือกเคลื�อนไหวแบบ “ลทัธิสหภาพปฏิวติั” โดยมองวา่การมีพรรคไม่สาํคญั มีสหภาพแรงงาน

ก็เพียงพอ…. นี�คือสิ�งที�เราตอ้งแกไ้ข 

 


