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ความคิดว่ าด้ วยรัฐและกษัตริ ย์ในสมัยศักดินาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับความ
เปลีย่ นแปลงทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ ายค้ านไทยในช่ วงทศวรรษ 2520
ธิ กานต์ ศรี นารา 1

บทคัดย่ อ
ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2510 – 2520 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาครั้ง
ใหญ่ในหมู่ “ปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทย” จากการที่ กระแสความคิด “กึ่ งเมืองขึ้นกึ่ งศักดิ นา”
ของ พคท. ที่เคยก้าวขึ้นมามีฐานะนําทางความคิดเหนื อกระแสความคิดฝ่ ายค้านแบบอื่นๆ
ในช่วงไม่กี่ปีภายหลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 ได้เผชิญกับ “วิกฤตศรัทธา” และตกตํ่าลงอย่าง
รวดเร็ วในช่วงปี 2524 เปิ ดที่ ทางให้กระแสความคิดการเมืองฝ่ ายค้านชนิ ดอื่นๆ ได้กา้ ว
ขึ้ น มาแสดงบทบาทแทนที่ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้น ก็ คื อ กระแสความคิ ด วัฒ นธรรมชุ ม ชนใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ข้อเสนอว่าด้วย “รัฐและกษัตริ ยส์ ยามในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ” และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐศักดินา” กับ “หมู่บา้ น” ของ นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ นักประวัติศาสตร์
คนสําคัญของยุค ก็ได้ปรากฏขึ้น
แตกต่ า งอย่ า งสิ้ น เชิ ง กับ ความคิ ด ว่ า ด้ว ย “รั ฐ และกษัต ริ ย์ส ยามในสมัย ต้น
รัตนโกสิ นทร์ ” ของ พคท. ที่เน้นยํ้าเรื่ องการเป็ นรัฐศักดิ นาของสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่มี
การแบ่งชนชั้นและมีการกดขี่ขดู รี ดกันระหว่างชนชั้นศักดินาและชนชั้นไพร่ ทาส คําอธิ บาย
ของนิธิกลับยํ้าเน้นถึงความคิดทางการเมืองที่อยูเ่ บื้องหลังรัฐศักดินา นัน่ คือ คติเกี่ยวกับรัฐ
และกษัตริ ยแ์ บบพุทธศาสนาในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่ถือว่ากษัตริ ยเ์ ป็ น “พระโพธิ สัตว์”
1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
(Lecturer, Department of History, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University)
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หรื อ “พุทธะ” ของโลกซึ่ งยังความหลุดพ้นแก่สรรพสัตว์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตวิญญาณ มี
หน้าที่ในการนําประชาชนไปสู่ความหลุดพ้นตามวาสนาบารมีของแต่ละคน
ขณะเดียวกัน ข้อเสนอว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศักดินากับหมู่บา้ นในสมัย
จารี ตของนิธิ ก็มิได้มีแต่เพียงความขัดแย้งและการกดขี่ขดู รี ดกันระหว่างรัฐศักดินาและไพร่
ทาสตามแบบที่ปัญญาชนฝ่ ายซ้ายอธิบายกัน หากแต่ยงั มีดา้ นที่รัฐศักดินาและหมู่บา้ นจําเป็ น
ที่ จะต้องพึ่งพาอาศัย ต่างตอบแทนต่อ กันและกันด้ว ย เช่ น หมู่ บ้านต้อ งการการปกป้ อง
คุม้ ครองจากรัฐศักดินา ขณะที่รัฐศักดินาก็ตอ้ งการรายได้ในรู ปส่วยจากหมู่บา้ นเพื่อความอยู่
รอดของรัฐศักดินาเอง ซึ่งนัน่ ทําให้หมู่บา้ นไทยในสมัยจารี ตมีอิสระในการปกครองตนเอง
ค่อนข้างสูง เป็ นต้น ซึ่งทําให้นิธิมี “จุดร่ วมทางภูมิปัญญา” กับ “กระแสความคิดวัฒนธรรม
ชุมชน” ที่ กําลังเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนในช่วงเวลานั้นด้วย จนกล่าวได้วา่ นิ ธิคือปั ญญาชนอีกผู ้
หนึ่งที่ท้ งั ได้รับอิทธิพลไม่นอ้ ยจากกระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน ขณะเดียวกัน ก็คืออีก
ผูห้ นึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการทําให้กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนใน
ทศวรรษเดียวกันนี้ดว้ ย
Abstract
Between 1960s–1980s was a period of significant intellectual transformation of
the “non-mainstream Thai intellectuals”. The Communist Party of Thailand’s (CPT)
analysis of the society as “semi-colonial, semi-feudal” dominated the scene in the years
following the 14 October, 1973 event. Yet, by 1981, its dominance faded and gave way to
other alternative approaches, one of which was the “community culture” analysis. It was
during this period that Nidhi Aeousriwong, one of the period’s most important historians,
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wrote “Siamese State and Monarchy of early Rattanakosin Period”, as well as proposed
his ideas on the relationship between the “feudal state” and the “village”.
Differing greatly from the idea of “Siam state and monarchy of early
Rattanakosin period” of the CPT, which emphasizes class division and exploitation,
mainly the opposition between the nobility and the phrai and the slaves, Nidhi’s
explanation of the period focuses on the political ideas underlying the feudal state, which
was the principle of a Buddhist state and monarchy. The principle regards the King as
“Boddhisattava”, the Buddha-to-be, or as a “Buddha”, who brought salvation to sentient
beings, both in their bodies and spirits, and led them to nirvana in accordance with the
level of their merit.
At the same time, Nidhi regards the relations between the feudal state and the
village as more reciprocal and interdependent than what the Marxist-inspired perspective
allows. The latter emphasizes conflicts and exploitation, while Nidhi argues that the
village needs protection from the state and the state taxes the village and depends on it to
survive. This, according to Nidhi, allows the Thai villages in the past to maintain a high
level of autonomy. It can thus be argued that Nidhi “shared a standpoint” with the
“community culture” approach that was gaining popularity at the time. In fact, he might
be influenced and at the same time was instrumental in popularizing the approach.
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ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2510 – 2520 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาครั้ง
ใหญ่ในหมู่ “ปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทย” นัน่ คือ เปลี่ยนจากการที่กระแสความคิดฝ่ ายค้านของ
พรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย (พคท.) ซึ่ งก็คือความคิดที่วิเคราะห์สังคมไทยว่าเป็ น
“กึ่ งเมืองขึ้นกึ่ งศักดิ นา” ก้าวขึ้นมามีฐานะนําทางความคิดเหนื อกระแสความคิ ดฝ่ ายค้าน
แบบอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีภายหลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 ไปสู่ การถูกวิพากษ์วิจารณ์และการ
ตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ วของกระแสความคิดดังกล่าวในช่วงปี 2524 และเปิ ดที่ทางให้กระแส
ความคิดการเมืองฝ่ ายค้านชนิ ดอื่นๆ อาทิเช่น กระแสความคิดลัทธิ มาร์ กซคลาสสิ ค, ลัทธิ
มาร์กซ์ตะวันตก, ลัทธิตรอสกี้, ทฤษฎีพ่ งึ พา, พุทธศาสนา และประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา ที่
เคยเป็ นเพียงกระแสรองของกระแส พคท. ได้กา้ วขึ้นมาแสดงบทบาทแทนที่ ขณะที่บาง
กระแสเช่น วัฒนธรรมชุมชน เป็ นกระแสความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงต้นทศวรรษ 2520 2
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาดังกล่าว นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ ได้กลายเป็ น
ปั ญญาชนที่ มีอิทธิ พลทางความคิ ดและได้รับการยอมรั บ สู งมากในแวดวงวิช าการด้า น
สังคมศาสตร์ ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จ ความคิด และ
วัฒนธรรมไทยในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ แบบใหม่ที่ปรากฏในหนังสื อ ปากไก่ และใบเรื อ
งานเขี ยนชิ้ นสําคัญที่ เขาผลิ ตขึ้ นในช่ วงทศวรรษ 2520 อย่างไรก็ตาม น้อยคนนักที่ จะ
ตระหนักว่า สิ่ งที่มาพร้อมกับการตีความประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ความคิด และวัฒนธรรม
ไทยในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ แบบใหม่ที่มีอิทธิ พลทางความคิดและได้รับการยอมรับสู ง
มากของนิ ธิ ก็คือ ความคิดว่าด้วย “รัฐและกษัตริ ยไ์ ทยในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ” รวมทั้ง
คําอธิ บายเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐศักดิ นา” กับหมู่บา้ นของเขาด้วย ดังนั้น การ
ผงาดขึ้นของความคิดว่าด้วยรัฐและกษัตริ ยไ์ ทยสมัยศักดิ นา ของ นิ ธิ จึ งไม่ได้ลอยอยู่ใน
P1F

P

2 ดูรายละเอี ยดเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิปัญญาครั้งใหญ่ในหมู่ “ปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทย” ในช่ วงระหว่าง
ทศวรรษ 2510 – 2520 ได้ใน ธิ กานต์ (2555)
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สุ ญญากาศ หากแต่ดาํ รงอยู่ท่ามกลางการตกตํ่าของ พคท. และการเติ บโตของกระแส
ความคิดวัฒนธรรมชุมชนในช่วงทศวรรษ 2520 ฉะนั้น จึงมีความเป็ นไปได้อย่างมากที่ นิ ธิ
จะทั้งได้รับอิ ท ธิ พลจากกระแสความคิ ดวัฒนธรรมชุ มชน และมี บทบาทสําคัญ ที่ ทาํ ให้
กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนในช่วงเวลานั้นด้วย
1. ความคิดเกี่ยวกับรั ฐและกษัตริ ย์ไทยในสมัยศักดินา ของ พคท. ในช่ วงนับตั้งแต่ หลัง
กรณี 14 ตุลาคม 2516 จนถึงการตกตํา่ ของ พคท. ในช่ วงปี 2524
เป็ นความจริ งที่วา่ ในช่วงระหว่างปี 2516 – 2524 ความคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริ ย ์
ไทยในสมัยศักดิ นาที่ มีอิทธิ พลต่อนักศึกษาและปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทย ไม่ใช่ความคิดของ
นิ ธิ เอี ยวศรี วงศ์ หากแต่เป็ นความคิ ด “กึ่ งเมื องขึ้ นกึ่ งศักดิ นา” ของ พคท. เพราะกรณี 14
ตุลาคม 25163 ไม่ได้เป็ นเพียงการปฏิวตั ิทางการเมืองเท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นการปฏิวตั ิทางภูมิ
ปั ญญาด้วย (ธงชัย, 2534: 4)4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ กระแสลัทธิ มาร์ กซ์และกระแส
ความคิดสังคมนิ ยมชนิ ดต่างๆ ซึ่ งรวมทั้งกระแสความคิดลัทธิ เหมาเจ๋ อตุงของ พคท.5 ได้
เติบโตขึ้นและแผ่ขยายเข้ามามีอิทธิ พลในหมู่นกั ศึกษาและปั ญญาชนอย่างกว้างขวางในช่วง
ไม่กี่ปีภายหลังการระเบิ ดขึ้นของกรณี 14 ตุลา จนในที่ สุดก็ก้าวขึ้นมามีอิทธิ พลมากกว่า
กระแสความคิ ดทางการเมื องแบบอื่ นๆ ดังที่ สมศักดิ์ เจี ยมธี รสกุล เสนอว่า อิ ทธิ พลของ
พคท. ที่เติบโตขึ้นในกลางทศวรรษ 2510 ไปจนถึงต้นทศวรรษ 2520 ได้ทาํ ให้เกิดเอกภาพขึ้น
ในขบวนการนักศึกษาซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญของปั ญญาชนรุ่ น 14 ตุลา แต่เอกภาพนี้ มีลกั ษณะ
ของการกีดกัน (marginalize) กระแสความคิดอย่างอื่น หรื อ ลดทอนให้กลายไปเป็ นความคิด
P2F

P

P3F

P

P4F

P

3 ตลอดเนื้อหาของเค้าโครงฯ ต่อจากนี้เมื่อพูดถึงกรณี 14 ตุลาคม 2516 และกรณี 6 ตุลาคม 2519 จะใช้คาํ ว่า “กรณี
14 ตุลา” และ “กรณี 6 ตุลา” แทน.
4 บทความชิ้นนี้แปลโดย กุลลดา เกษบุญชู ส่วนบทความในภาษาอังกฤษ ดูใน Thongcha (1996).
5 ต่อไปนี้จะใช้คาํ ว่า “พคท.” แทน “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”
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แนวร่ วม มากกว่าจะเป็ นเอกภาพที่เกิดจากการผสมผสานของกระแสต่างๆ ในปั ญญาชนรุ่ นนี้
ซึ่งแสดงถึงการมี “ชัยชนะของกระแส พคท. เหนือกระแสอื่นๆ” (สมศักดิ์, 2550: 400)
กล่าวอย่างถึงที่สุด “ชัยชนะของกระแส พคท. เหนือกระแสอื่นๆ” ในหมู่นกั ศึกษา
และปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทยในช่วงนับตั้งแต่หลังกรณี 14 ตุลาเป็ นต้นมานั้น มิใช่อะไรอื่น
หากแต่หมายถึงทฤษฎี “กึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา” ของ พคท. นัน่ เอง ในปี 2527เมื่อ สมเกียรติ
วันทะนะ เขียนบทความสั้นๆ ชื่อ “ทศวรรษ 14 ตุลาฯ กับความเป็ นอนิ จจังของทฤษฎีก่ ึ ง
เมืองขึ้น-กึ่ งศักดินา” เขาก็เสนอว่า หนังสื อสําคัญ 3 เล่ม อันได้แก่ โต้ ลัทธิแก้ ไทย วิจารณ์
แห่ ง วิจารณ์ ของ อุ ทิศ ประสานสภา (หรื อ นายผี , อัสนี พลจัน ทร), วิพ ากษ์ ท ฤษฎี
จอมปลอม ของ กระแสทวน และ พร สุ วรรณ และ ศึกษา 14 ตุลาฯ และวิพากษ์ หลิวส้ าวฉี
ไทย ของ ดรุ ณใหม่ ที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันในปี 2518 นั้น คือสิ่ งที่ “แสดงให้เห็นถึงการ
กรุ ยทางปั กหลักความเป็ นจ้าวให้กบั ทฤษฎีก่ ึงเมืองขึ้น-กึ่ งศักดินา” นัน่ เอง ไม่เพียงเท่านั้น
สมเกี ยรติ ยงั เสนอด้วยว่า “เมื่อการต่อสู ้ทางชนชั้นในสังคมไทยคลี่คลายไปอย่างรุ นแรง
แหลมคมยิ่งขึ้นๆ จนถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทฤษฎีก่ ึงเมืองขึ้น-กึ่งศักดินาและชนบท
ล้อมเมือง จึงมีเหตุผลรองรับทางรู ปธรรมอีกระลอกใหญ่ ช่วง 2519 – 2522 จึงเป็ นยุคเฟื่ อง
ฟูสูงสุ ดของแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว เป็ นไปได้อย่างไรกันเล่า ที่สภาพดังกล่าวจะไม่ได้ผ่าน
ช่วงการตั้งตัวมาก่อน” (สมเกียรติ, 2527: 61) ขณะที่ในช่วงต้นปี 2527 เกษียร เตชะพีระ ก็
ยอมรับว่า ในช่วงระหว่าง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 แม้วา่ ลัทธิ มาร์ กซชนิ ดต่างๆ
จะกลับมาแพร่ หลายกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่กระแสความคิดลัทธิ มาร์ กซที่
มีฐานะครอบงําเป็ นด้านหลักในหมู่นักศึ กษาและปั ญญาชนฝ่ ายซ้ายไทยอย่างแท้จริ ง คื อ
ลัทธิสตาลินกับลัทธิเหมาของ พคท.(สมเกียรติ, 2527: 81)
การก้าวขึ้นมามีชยั ชนะเหนือกระแสคิดอื่นๆ ของทฤษฎีก่ ึงเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ของ
พคท. ในช่วงหลังกรณี 14 ตุลา ส่งผลให้กระแสความคิดฝ่ ายค้านที่ต่อต้านและมุ่งปฏิวตั ิโค่น

67

วารสารมนุษยศาสตร์ สาร ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1

ล้มทั้งศักดิ นาและนายทุนไปพร้อมๆ กันได้ก้าวขึ้ นมามี ชยั ชนะเหนื อกระแสคิดอื่นๆ ด้วย
เพราะในทางทฤษฎีแล้ว พคท. มองว่า ศัตรู ตวั ฉกาจของประชาชนคือ ชนชั้นศักดินาและชน
ชั้นนายทุน ดังจะเห็นว่า ในหนังสื อ ไทยกึ่งเมืองขึน้ ที่ ตีพิมพ์เป็ นครั้งแรกเมื่อปี 2493 และ
ต่อมาถูกนํากลับมาตีพิมพ์ซ้ าํ อีกหลายครั้งและมีอิทธิ พลอย่างมากต่อนักศึกษาและปั ญญาชน
ฝ่ ายค้านไทยในช่วงหลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 อรัญญ์ พรมชมพู หรื อ อุดม สี สุวรรณ หนึ่ งใน
สมาชิ กกรมการเมื องของ พคท. ในช่ วงทศวรรษ 2500-2520 ซึ่ งเป็ นผูเ้ ขียนได้เสนอว่า
นับตั้งแต่การทําสนธิสญ
ั ญาบาวริ่ งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 เป็ นต้นมา สังคมไทยก็กลายเป็ น
สังคม “กึ่งเมืองขึ้น กึ่งศักดินา” ที่ดา้ นหนึ่ง การรุ กรานของจักรพรรดิเฉื อนเอาแผ่นดินไทยไป
เป็ นเมืองขึ้นของตน คุกคามทั้งทางเศรษฐกิ จ การเมือง และวัฒนธรรม ทําให้ประเทศไทย
ต้องตกอยู่ในฐานะ “กึ่ งเมื องขึ้ นของจักรพรรดิ นิยม” ขณะที่ อีกด้านหนึ่ ง การรุ กรานของ
จักรพรรดินิยมได้ทาํ ให้รากฐานทางเศรษฐกิ จของระบอบศักดินาไทยต้องสลายตัวลงสร้าง
เงื่อนไขและโอกาสให้แก่การผลิตแบบทุนนิ ยมในสังคมไทย ผลักดันให้สังคมไทยก้าวออก
จากระบอบศักดินามาเป็ น “กึ่งศักดินา” (ธิกานต์, 2549: 165)
ภายใต้แนวคิด “กึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดิ นา” อรัญญ์ พรหมชมพู อธิ บายว่า ชนชั้นเจ้า
ที่ดินเป็ นชนชั้นปกครองในสังคมศักดินา อันมี กษัตริ ย ์ หรื อ พระเจ้าแผ่นดิน เป็ นประมุข
และเป็ นตัวแทนของชนชั้นนี้ ระบอบการปกครองโดยทัว่ ไปของสังคมศักดิ นาไม่ว่าใน
ประเทศใด อยู่ในรู ปของราชาธิ ปไตย คื อ ราชาเป็ นใหญ่ หรื อ ชนชั้นเจ้าที่ ดินเป็ นใหญ่
อํานาจการปกครองตกอยูใ่ นกํามือของชนชั้นนี้ ชนชั้นเดียว โดยเฉพาะเพื่อจะประกันความ
มัน่ คงในการกดขี่บงั คับปวงชนส่ วนใหญ่ให้ข้ ึนต่อที่ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพวกเขา ซึ่ ง
จะขูดรี ดแรงงานและผลประโยชน์ได้ตามใจชอบ ตามคําของอรัญญ์
สั งคมศักดิ นา (Feudal society) เป็ นระบอบ (System) อย่ างหนึ่ งของ
สังคมอันสื บเนื่องมาจากระบอบทาส (Slave system) และเป็ นที่ มาของระบอบทุน
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นิ ยม (Capitalist system). คําว่ า ศักดินา (Feudal) แปลว่ า อํานาจในที่ นา (A right
to lands) จากชื่ อของระบอบนี ้ เราพอจะเห็นความแตกต่ างได้ แล้ วว่ า ทาสเป็ น
ปั จจั ยสํา คั ญ ของระบอบทาส ทุ น เป็ นปั จ จั ย สําคั ญของระบอบทุ น นิ ย ม แต่ ใ น
ระบอบศักดินานั้น ที่ นาเป็ นปั จจัยสําคัญของสังคม
ในสังคมศักดินา ที่ นาเป็ นปั จจัยที่ สาํ คัญยิ่งของสั งคม เพราะปวงชนใน
สั งคมนั้นถือที่ นาเป็ นปั จจัยแห่ งการผลิต (Means of production) หรื อกล่ าวอย่ าง
ง่ ายๆ ก็คือ ปั จจัยแห่ งการทํามาหากิน ปวงชนต้ องอาศัยที่ นามาทําการเพาะปลูก
เพื่อเลีย้ งชี พเป็ นส่ วนใหญ่ ชี วิตของพวกเขาขึน้ อยู่กับที่ ดินโดยธรรมชาติ
แต่ ว่ าในสั งคมเช่ นนี ้ ปั จจั ยแห่ งการผลิ ตคื อที่ น าและเครื่ องมื อต่ างๆ
ส่ วนใหญ่ ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของชนกลุ่มน้ อยกลุ่มหนึ่ ง เรี ยกว่ าพวกเจ้ าขุนมูลนาย
(Feudal lords) หรื อพวกเจ้ าที่ ดิน (Land lords) ส่ วนชนกลุ่มใหญ่ นั้นกลับ
กลายเป็ นทาสที่ ต้องทําการเพาะปลูกให้ แก่ เจ้ าขุนมูลนายหรื อเจ้ าที่ ดินโดยทั่วไป
เรี ยกว่ าทาสกสิ กร (Serf) ตรงกับคําว่ าไพร่ ของเรา
เนื่ องด้ วยปั จจั ยแห่ งการผลิตมิได้ เป็ นของสั งคม มิได้ เป็ นของปวงชน
ส่ วนใหญ่ แต่ ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของชนกลุ่มน้ อย และชนกลุ่มน้ อยนี ไ้ ด้ อาศัยสิ ทธิ
อํานาจในที่ ดินมาทําการกดขี่ขูดรี ดชนส่ วนใหญ่ อีกทอดหนึ่งเช่ นนี ้ จึ งทําให้ สังคม
ศั ก ดิ น าแบ่ ง ฝู ง ชนออกเป็ นสองชนชั้ น ชนชั้ น หนึ่ ง คื อ ชนชั้ น เจ้ าที่ ดิ น อี ก ชน
ชั้นหนึ่งคือชนชั้นทาสกสิ กร หรื อชนชั้นไพร่
ชนชั้นเจ้ าที่ ดินเป็ นชนชั้นปกครองในสังคมศักดินา อันมี กษัตริ ย์ (พระเจ้ า
แผ่ นดิ นหรื อขัตติ ยะ) เป็ นประมุขและตัวแทนของชนชั้ นนี ้ หากเราพิ จารณาตาม
ศัพท์ คําว่ า กษัตริ ย์ แผลงมาจาก เกษตร เช่ นเดียวกับคําว่ า ขัตติยะ แผลงมาจาก เขตต์
ซึ่ งมีความหมายเกี่ ยวกับที่ ดิน ไร่ นา และแว่ นแคว้ น ส่ วนคําว่ า พระเจ้ าแผ่ นดิน ก็มี
ความหมายเช่ นเดียวกัน คือเป็ นเจ้ าของที่ ดิน ไร่ นา และแว่ นแคว้ นทั้งปวง
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เมื่ อ ชนชั้ นเจ้ า ที่ ดิ น มี สิ ทธิ อ ํานาจอย่ า งเด็ดขาดในที่ ดิ น อั น เป็ นสิ ท ธิ
อํานาจทางเศรษฐกิจเช่ นนี ้ ผลนั้นย่ อมสะท้ อนมาสู่ การเมือง คื อชนชั้นเจ้ าที่ ดินจะมี
สิ ท ธิ อ ํา นาจอย่ า งเด็ด ขาดทางการเมื อ งอี ก ด้ ว ย ฉะนั้ น ระบอบการปกครอง
โดยทั่ วไปของสั งคมศักดิ นาไม่ ว่าในประเทศใด จึ งเป็ นไปในรู ปราชาธิ ปไตย คื อ
ราชาเป็ นใหญ่ หรื อชนชั้นเจ้ าที่ ดินเป็ นใหญ่ อํานาจการปกครองตกอยู่ในกํามือของ
ชนชั้นนีช้ นชั้นเดียว โดยเฉพาะเพื่อจะประกันความมัน่ คงในการกดขี่บังคับปวงชน
ส่ วนใหญ่ ให้ ขึน้ ต่ อที่ ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพวกเขา ซึ่ งจะขูดรี ดแรงงานและ
ผลประโยชน์ ได้ ตามใจชอบ อํานาจการปกครองจึ งเป็ นไปในแบบกษัตริ ย์ คื อเจ้ า
ชี วิตของทวยราษฎร์ หรื อที่ เรี ยกกันว่ า สมบูรณาญาสิ ทธิ ราช (Absolute Monarchy)
นั่นเอง
การปกครองแบบนี ้ ชนชั้ นเจ้ าที่ ดินอันประกอบด้ วยกษัตริ ย์และเจ้ าขุน
มูลนายนั้นเป็ นอภิชนมีอภิสิทธิ์ เหนื อกว่ าประชาชน ส่ วนประชาชนส่ วนใหญ่ กลับ
ไร้ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ เสรี ภาพทางการเมือง และสิ ทธิ ทางวัฒนธรรมด้ วย
ประการทั้งปวง แต่ เพื่อจะหลอกลวงประชาชน พวกศักดินามักจะอ้ างตนเป็ น “ลูก
สวรรค์ ” เป็ น “เจ้ าฟ้ า” และ “เทวดาลงมาจุติ” พร้ อมทั้ งมีอภิ นิหารและเป็ นขอ’
“ศักดิ์สิทธิ์ ” ซึ่ งใครจะล่ วงละเมิดมิได้ เป็ นต้ น (อรัญญ์, 2522: 7-10)
จากแนวคิ ดว่าด้วย “ระบอบการปกครองโดยทั่วไปของสังคมศักดิ นาไม่ว่าใน
ประเทศใด” ข้างต้น อรัญญ์ พรหมชมพู ได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริ ยไ์ ทยในสมัยศักดินาอย่าง
รุ น แรงว่า เพราะเหตุ ที่ “สัง คมศัก ดิ น าของไทยมี ล ักษณะเช่ นเดี ย วกับ สังคมศัก ดิ นาใน
ประเทศอื่นๆ ลักษณะอันแรกที่ เกี่ ยวกับปั ญหาปั จจัยแห่ งการผลิตของสังคม ก็คือ กษัตริ ย ์
เป็ นเจ้าที่ดินใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้นศักดินาทั้งปวง
หาใช่ตวั แทนผลประโยชน์ของไพร่ หรื อทาสกสิ กร ซึ่งเป็ นชนชั้นหมู่มากนั้นไม่ ชนชั้นศักดิ
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นาเป็ นผูก้ าํ เอาชีวติ ทางเศรษฐกิจของราษฎรทั้งมวลไว้ในอุง้ มือของตน (หรื อชนชั้นของตน)
โดยสิ้นเชิง” (อรัญญ์, 2522: 14) นอกจากนี้ กษัตริ ยก์ ็ยงั เป็ น “เจ้าชีวิตของทวยราษฎร์ ” ด้วย
เพราะในสังคมศักดินา เนื่องด้วยชนกลุ่มน้อยเพียงหยิบมือเดียว อาศัยอํานาจผูกขาดที่ดินทัว่
ประเทศ โดยชนอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งเป็ นชนกลุ่มใหญ่ กลับไร้เรื อกสวนไร่ นาอันเป็ นเครื่ องมือ
ทํามาหากิ น ฉะนั้น ชนกลุ่มใหญ่ตอ้ งตกอยู่ใต้อิทธิ พลทางเศรษฐกิ จของชนกลุ่มน้อย และ
เมื่อชนกลุ่มใหญ่ไม่มีความเป็ นอิสระทางเศรษฐกิจเช่นนี้ พวกเขาก็ตอ้ งตกอยูใ่ ต้อิทธิพลทาง
การเมืองของชนกลุ่มน้อยอีกเช่นเดียวกัน (อรัญญ์, 2522: 22)
อรัญญ์ พรหมชมพู ยังอธิบายด้วยว่า สังคมศักดินาไทยมีการแบ่งฝูงชนออกเป็ น 2
ชนชั้น คือ ชนชั้นเจ้าที่ดินหรื อชนชั้นศักดินา ซึ่ งยึดเอาปั จจัยแห่ งการผลิตของสังคมไว้เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของตนโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย กับชนชั้นทาสกสิ กรหรื อชนชั้นไพร่ หรื อพวก
เลก ซึ่งถูกริ ดรอนปั จจัยแห่งการผลิตของสังคมโดยตนควรจะมีส่วนได้ไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์น้ นั
เสี ยด้วยอํานาจและกฎหมายของชนชั้นศักดิ นา แต่ทว่า การที่ จะให้ชนส่ วนใหญ่ตอ้ งอยู่
ภายใต้อิ ท ธิ พ ลของชนส่ ว นน้อ ย ย่อมมิ ไ ด้เป็ นไปด้ว ยความสมัครใจของชนส่ ว นใหญ่
มิฉะนั้นประวัติศาสตร์ ของโลกก็จะไม่มีคาํ ว่า กบฏ จลาจล และ ปฏิวตั ิ หากจะต้องเป็ นไป
ด้วยการบังคับด้วยวิธีการทั้งปวงเท่าที่จะอํานวยให้ตามกาละและเทศะนั้นๆ กล่าวคือ
เพื่ อที่ จะรั กษาระบอบทํานาบนหลังคนเช่ นนี ้ให้ คงอยู่ได้ ชนชั้ น
ศักดินาทั่วประเทศ ประเทศไทยก็ไม่ เว้ น มีวิธีการอัน “ศักดิ์สิทธิ์ ” ของพวก
เขาอยู่อันหนึ่ง คือ หลอกต้ มประชาชนด้ วยการเทิ ดตนเองเป็ น “เทวดาลงมา
จากฟากฟ้ าสุ ราลัย” เป็ น “ลูกฟ้ าข้ าสวรรค์ ” และมี “อภิ นิหาร” เหนื อคน
สามัญ พร้ อมกันนี ้ ภาษา ขนบธรรมเนียม และประเพณี กถ็ ูกตบแต่ งดัดแปลง
ให้ พิเศษไปกว่ าคนธรรมดา เหล่ านี ้มิได้ กระทําไปเพื่ออะไรอื่ น นอกจากจะ
แสดงว่ า ชนชั้ นศั กดิ นาเป็ นชนชั้ นที่ เหนื อมนุษย์ ไม่ ใช่ คนธรรมดาสามัญ
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แล้ วอาศัยสิ่ งที่ ประกอบกันขึ น้ เป็ นมนุษย์ เหนื อมนุษย์ ด้วยกันนี ้ ไปทําลาย
สิ ท ธิ ข องมนุษ ย์ อี ก จํา พวกหนึ่ ง คื อ ทาส คื อ ไพร่ คื อ พวกคนยากคนจน
ทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นชนส่ วนใหญ่ เพราะ “ถ้ าหากเจ้ าที่ ดินไม่ มีอาํ นาจโดยตรงต่ อ
ร่ างกายของชาวนา (คื อ ไพร่ – ผู้เขียน) แล้ วเขาก็ไม่ สามารถที่ จะบังคับผู้คน
ที่ ได้ รับส่ วนแบ่ งที่ นาและได้ ประกอบกิจในที่ นาของตนนั้น มาทํางานให้ แก่
เขาได้ ฉะนั้น จึ งจําเป็ นจะต้ องใช้ การบังคับที่ อยู่เหนื อเศรษฐกิ จ” นั่นก็คือ
กษัตริ ย์เป็ นเจ้ าชี วิตของทวยราษฎร์ (อรัญญ์, 2522: 22-23)
ในช่วงไม่กี่ปีภายหลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 นอกจากหนังสื อ ไทยกึ่งเมืองขึน้ ของ
อรัญญ์ พรมชมพู แล้ว ก็ยงั มีหนังสื อที่มีอิทธิ พลทางความคิดต่อนักศึกษาและปั ญญาชนฝ่ าย
ค้านไทยในช่วงเวลานั้นอยูอ่ ีกเล่ม นัน่ ก็คือ โฉมหน้ าศักดินาไทย ของ จิตร ภูมิศกั ดิ์ หนังสื อ
ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2500 และถูกนํามาพิมพ์ซ้ าํ อีกหลายรอบในช่วงปี 2517 – 2518 และ
เช่นเดียวกับข้อเสนอของ อรัญญ์ พรหมชมพู ใน โฉมหน้ าศักดินาไทย จิตรก็อธิ บายคล้ายกัน
ว่า ในสังคมศักดินาซึ่งที่ดินเป็ นปั จจัยแห่งการผลิตสําคัญนั้นประกอบไปด้วยคน 2 ชนชั้น คือ
“ชนชั้นผูข้ ูดรี ด” (Exploiting Class) และ “ชนชั้นผูถ้ ูกขูดรี ด” (Exploited Class) คนพวกแรก
คือผูท้ ี่ถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินผืนมหาศาล อันได้แก่ พวกเจ้าที่ ดินและพวกเจ้าขุนมูลนาย ซึ่ ง
เรี ยกว่า ชนชั้นเจ้าที่ดิน หรื อ ชนชั้นศักดินา ส่วนคนพวกหลังคือ ผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์ ในที่ดินทั้งมวล
ซึ่งเรี ยกว่า ชนชั้นทาสกสิ กร หรื อ ชนชั้นไพร่ หรื อ ชนชั้นชาวนา ตามคําของจิตร
ผลของการต่ อสู้ ระหว่ างชนชั้นทั้งสองดังกล่ าวนี ้ ผู้ที่ได้ รับชัยชนะและ
เสวยอํานาจทางการเมือง ก็คือชนชั้นเจ้ าที่ ดิน ทั้งนี ก้ เ็ พราะชนชั้นเจ้ าที่ ดินมีสิทธิ
อํานาจอย่ างเด็ดขาดในที่ ดินอันเป็ นสิ ทธิ อาํ นาจในทางเศรษฐกิจ เมื่อชนชั้ นนี ก้ าํ
เอาชี วิตในทางเศรษฐกิจไว้ ในกํามือเช่ นนี ้ ก็เท่ ากับว่ าเขากําเอาชี วิตของทาสกสิ กร
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ทั้ งมวลไว้ ในกํามือ และอาศัยการกําหนดชะตาชี วิตของทาสกสิ กรไว้ ในกํามื อ
เช่ นนี เ้ อง พวกชนชั้นเจ้ าที่ ดินจึ งมีสิทธิ อาํ นาจอย่ างเด็ดขาดในการกําหนด สิ ทธิ
และ หน้ าที่ ของชนชั้นทาสกสิ กรที่ พึงมีในสังคม พูดง่ ายก็คือชนชั้นเจ้ าที่ ดินเผด็จ
อํานาจขึน้ เป็ นชนชั้นปกครอง ชนชั้นทาสกสิ กรต้ องตกเป็ นผู้ถกู ปกครอง
ไม่ ต้องสงสั ย สถาบันทางการเมืองของศักดินาทั้งมวลย่ อมมีสภาพเป็ น
สถาบันพวกศักดินา เป็ นสถาบันที่ พวกศักดินาจะใช้ อาํ นาจของพวกตนผ่ านลงมา
เพื่อกําหนดสิ ทธิ และหน้ าที่ ของชนชั้นทาสกสิ กรที่ พึงมีต่อตน พูดง่ ายๆ ก็คือเป็ น
สถาบั น ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ กล่ าวคื อแสวงหาผลประโยชน์ และรั กษา
ผลประโยชน์ ของชนชั้นเจ้ าที่ ดินแต่ ฝ่ายเดียว รั ฐบาลของศักดินาจึ งเป็ นกรรมการ
รั กษาผลประโยชน์ ของชนชั้นเจ้ าที่ ดินโดยตรง
ประธานของคณะกรรมการรั กษาผลประโยชน์ แห่ งชนชั้ นเจ้ าที่ ดินย่ อม
ตกอยู่แก่ ผ้ ูมีอาํ นาจในที่ ดินมากที่ สุด หรื อไม่ ก็เป็ นตัวแทนของผู้มีกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ ดิ น เป็ นปริ มาณมหาศาลมากที่ สุ ด ตําแหน่ ง ประธานนี ้ก็คื อ ที่ เราเรี ยกกั น ว่ า
“กษัตริ ย์” หรื อ “พระเจ้ าแผ่ นดิ น” “กษัตริ ย์” ถ้ าแปลโดยศัพท์ แล้ วก็คือ “ผู้ที่มี
ดิน” หรื อ “ผู้ครอบครองผืนดิน” ต้ นรากของคํานีก้ ค็ ื อคําว่ า “เกษตร” อันหมายถึง
ที่ ดินเพาะปลูก คําว่ า “ขัติยะ” ก็มีต้นรากมาจากคําว่ า “เขตต์ ” ซึ่ งมีความหมาย
เดี ยวกัน แม้ คาํ ไทยๆ ที่ เรี ยกว่ า “พระเจ้ าแผ่ นดิ น” ก็แปลได้ ว่า “พระผู้เป็ นเจ้ า
แผ่ นดินทั้งมวล” นั่นเอง และเนื่ องกษัตริ ย์เป็ นผู้กาํ เอาชะตาชี วิตทั้ งทางเศรษฐกิ จ
การเมืองและวัฒนธรรม กษัตริ ย์จึงได้ รับการเรี ยกขานกันอี กอย่ างหนึ่ งคื อ เจ้ าชี วิต
ซึ่ ง แปลว่ า เจ้ าของชี วิ ต ของประชาชน นี่ คื อ คํา เรี ยกขานตํา แหน่ งประธาน
คณะกรรมการรั กษาผลประโยชน์ ของพวกชนชั้นเจ้ าที่ ดิน ! (จิตร, 2518: 46-48)
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สําหรั บ “ลักษณะทางวัฒนธรรมของระบบศักดิ นา” นั้น จิ ตร ภูมิศักดิ์ อธิ บายว่า
ระบบศักดิ นา เป็ นระบบที่ พฒ
ั นาการสื บสันตติวงศ์ของระบบทาสให้กา้ วขึ้ นมาอีกขั้นหนึ่ ง
การสื บสันตติวงศ์หรื อสื บสกุลของพวกนายทาส ได้กลายเป็ นการสื บสันตติวงศ์และสื บสกุล
ของพวกชนชั้นเจ้าที่ดิน การนับถือยกมนุษย์โดยชาติกาํ เนิ ดได้พฒั นาขึ้นจนสู งสุ ดยอดในยุคนี้
กล่าวคือ พวกชนชั้นเจ้าที่ดินถูกยกย่อง หรื อบังคับให้ประชาชนยกย่องขึ้นเป็ น “เทวดา” เป็ น
“เจ้าฟ้ า” เป็ น “พระเจ้า” เป็ น “พระพุทธเจ้า” เป็ น “โอรสสวรรค์” ฯลฯ เป็ นเทวดาลงมาเกิดหรื อ
พระพุทธเจ้ากลับชาติ วงศ์วานว่านเครื อของชนชั้นนี้ จึงได้รับความนับถือและมีอาํ นาจกดขี่
พวกไพร่ ได้ตามความสู งส่ งของโคตรตระกูล ความนับถือยกย่องที่ พวกชนชั้นศักดิ นาได้รับ
ย่อมผูกพันอยูก่ บั ที่ดินเสมอ (จิตร, 2518: 60) ส่วนในแง่ศาสนานั้น จิตร อธิบายว่า
ความพ่ ายแพ้ ของศาสนา ทําให้ ศาสนาเป็ นเครื่ องมือในการเสริ มสร้ าง
บารมีของกษัตริ ย์ในที่ สุด ทางศาสนาต้ องยอมรั บว่ ากษัตริ ย์คือ “สมมติ เทพ” คื อ
“เทวดาบนพืน้ ดิน” คือ “พระผู้เป็ นเจ้ าที่ อวตารลงมา” คือ “พระพุทธเจ้ ากลับชาติ”
และท้ ายที่ สุดก็คือ “ผู้อุปถัมภ์ คาํ จุนศาสนา” โดยทางกลับศักดิ นาก็แบ่ งปั นที่ ดิน
ให้ แก่ ศาสนา แบ่ งปั นข้ าทาสให้ แก่ วัดวาอาราม ยกย่ องพวกนักบวชขึน้ เป็ นขุนนาง
มีลาํ ดับยศมีเครื่ องประดับยศ มีเบี ย้ หวัดเงิ นปี และแม้ เงิ นเดือน ปรากฏการณ์ อันนี ้
เกิดขึน้ ทั่วประเทศทั้งในต่ างประเทศและในประเทศไทย (จิตร, 2518: 71)
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2. การเติบโตเฟื่ องฟูขนึ้ ของกระแสความคิด “วัฒนธรรมชุมชน” ท่ ามกลางวิกฤตและการ
ตกตํา่ ลงของกระแสความคิดแบบ พคท. ในช่ วงระหว่ างทศวรรษ 2520 - 2530
ในช่วงระหว่างปี 2522-2524 กระแสความคิดของ พคท. ที่กาํ ลังพุ่งขึ้นสู่ กระแส
สูงก็เริ่ มเกิดวิกฤตและตกตํ่าหมดความน่าเชื่อลงอย่างรวดเร็ ว 6 กรณี ดงั กล่าว ส่ งผลสะเทือน
อย่างมากต่อกระแสความคิดฝ่ ายค้านไทยโดยรวมด้วย ที่สาํ คัญก็คือส่งผลให้ความคิดว่าด้วย
รัฐและกษัตริ ยไ์ ทยสมัยศักดินาแบบ พคท. ที่เคยมีอิทธิพลครอบงําเป็ นด้านหลักของกระแส
ความคิดฝ่ ายค้านไทยมาก่อนปี 2524 ตกตํ่าและหมดความน่าเชื่อถือลงตามไปด้วย ผลก็คือ
มันได้เปิ ดที่ ทางให้กระแสความคิ ดทางการเมื องฝ่ ายค้านชนิ ดอื่ น ๆ ได้ก้าวขึ้ นมาแสดง
บทบาทโดดเด่นต่อความคิดของสาธารณะแทนที่ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ กระแสคิดส่ วนใหญ่มี
ฐานะเป็ นเพียงอันดับรองของกระแสความคิด พคท. เท่านั้น กระแสความคิดทางการเมือง
ฝ่ ายค้านสําคัญๆ ที่ แสดงบทบาทโดดเด่ นในช่ วงระหว่างปี 2524-2534 มี อยู่ด้วยกัน 7
กระแสความคิด ได้แก่ (1) กระแสความคิดลัทธิ มาร์ กซ์คลาสสิ ค, (2) กระแสความคิดลัทธิ
ทรอตสกี้, (3) กระแสความคิดลัทธิ มาร์ กซ์ตะวันตก, (4) กระแสทฤษฎีพ่ ึงพา, (5) กระแส
ความคิดพุทธศาสนา, (6) กระแสความคิดประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และหนึ่งในนี้ ก็คือ (7)
กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน 7
ในช่วงระหว่างปี 2524 – 2534 ขณะที่กระแสความคิด พคท. กําลังเผชิญกับภาวะ
วิกฤตและตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ วนั้น กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและ
ถูกพูดถึ งกันอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงของนักพัฒนาเอกชน ชาวบ้าน นักกิ จกรรมทาง
สังคม และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย จนกระทัง่ เมื่อถึงต้นทศวรรษ 2530 ก็ได้กลายเป็ น
P5F

P

P6F

6 เนื่องจากประเด็นที่วา่ ด้วยความขัดแย้งภายในและการล่มสลายของ พคท. ในช่วงปี 2522-2524 ได้มีผูก้ ล่าวไว้มากมาย
หลายแห่งแล้ว ดังนั้น จึงจะไม่ขอให้รายละเอียดซํ้าในที่นี่อีก ผูส้ นใจโปรดดูรายละเอียดได้ใน ธิ กานต์ (2552)
7 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสความคิดทางการเมืองของ “ปัญญาชนฝ่ ายค้านไทย” ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2510 –
2520 ได้ใน ธิ กานต์ (2555)
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กระแสคิ ด สําคัญ อัน หนึ่ ง ในการเคลื่ อ นไหวทางภู มิ ปั ญ ญาของปั ญ ญาชนฝ่ ายค้า นไทย
โดยเฉพาะในหมู่ผทู ้ ี่ ทาํ งานเกี่ ยวกับการพัฒนาชนบท กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนถูก
ประกอบสร้างขึ้นโดยเหล่านักคิดและปั ญญาชนซึ่ งมีภูมิหลังทางสาขาอาชีพและภูมิหลังทาง
ความคิดที่ ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร คือมีต้ งั แต่ผูท้ ี่ เป็ นบาทหลวงแห่ งคริ สต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก อย่าง นิพจน์ เทียนวิหาร นักปรัชญาซึ่งจบปริ ญญาเอกจากประเทศอิตาลี
อย่าง เสรี พงศ์พิศ ปั ญญาชนจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
อดี ตนักวิชาการผูน้ ิ ยมลัทธิ มาร์ กซ์ตะวันตกอย่าง กาญจนา แก้วเทพ, นักพัฒนาชนบทรุ่ น
อาวุโส อย่าง บํารุ ง บุญปั ญญา นักพัฒนาชนบทรุ่ นหนุ่มอย่าง อภิชาต ทองอยู่ นักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ การเมือง นักลัทธิ มาร์ กซ์ และผูส้ นใจในเศรษฐกิ จชุมชนหมู่บ้านอย่าง ฉัตร
ทิพย์ นาถสุ ภา และลูกศิษย์ของเขาอย่าง พรพิไล เลิศวิชา นายแพทย์นกั พัฒนาเจ้าของรางวัล
แมกไซไซ และยึดถือพุทธศาสนาอย่าง ประเวศ วะสี ไปจนถึงผูซ้ ่ ึ งเป็ นอดีตนักศึกษาฝ่ ายซ้าย
ผูท้ ี่เพิ่งเข้าทํางานในองค์กรพัฒนาเอกชนหลังจากที่แยกตัวออกจาก พคท. มาได้ไม่นานอย่าง
พิทยา ว่องกุล เป็ นต้น ความแตกต่างนี้ นี่เองที่ ทาํ ให้พวกเขามีมุมมองความและข้อเสนอว่า
ด้วยวัฒนธรรมชุมชนที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปในเชิงรายละเอียด
แม้ว่าปั ญญาชนสายวัฒนธรรมชุ มชนเหล่ านี้ จะมี ภู มิ หลัง และประสบการณ์ ที่
แตกต่ างกัน แต่ พวกเขาก็ มี “จุ ดร่ วมทางความคิ ด” ที่ สําคัญ นั่นคื อ ความคิ ดเรื่ อง “การ
พึ่งตนเอง”, “วัฒนธรรมชุ มชน”, “ชุ มชนหมู่บ้าน” และ “ภูมิปั ญญาชาวบ้าน” ในช่ วง
นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 2520 เป็ นต้นมา ปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทยสายวัฒนธรรมชุมชนเหล่านี้
ได้ร่ วมกันเผยแพร่ ความคิ ดวัฒนธรรมชุ มชนอย่างต่ อเนื่ อง จนทําให้กระแสความคิ ด นี้
กลายเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง สิ่ งที่พวกเขาแต่ละคนกระทําก็คือ การผลิตงานเขียนว่าด้วย
“วัฒนธรรมชุมชน” ออกเผยแพร่ อย่างต่อเนื่ อง อาทิ เช่น นิ พจน์ เที ยนวิหาร เขี ยน แนวคิด
วัฒนธรรมชุ มชนในงานพัฒนา (2531), เสรี พงศ์พิศ เขียน คืนสู่ รากเหง้ า: ทางเลือกและ
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ทัศนะวิจารณ์ ว่าด้ วยภู มิปัญญาชาวบ้ าน (2529), ความหวังใหม่ ของสระคุณ (2531 และ
2532), ทิศทางหมู่บ้านไทย (2531), สู่ สังคมวนเกษตร: มีกินตลอดชี วิต (2532) และ ภู มิ
ปัญญาชาวบ้ านกับการพัฒนาชนบท (2536), กาญจนา แก้วเทพ เขียน มรดกทางวัฒนธรรม
และศาสนา: หลังสร้ างสรรค์ ในชุ มชนชนบท (2530), การพึ่งตนเอง ศักยภาพในการพัฒนา
ของชนบท (2530), การพัฒนาบ้ านและเมือง (2535), บํารุ ง บุญปั ญญา เขียน ศรัทธาในพลัง
ชุ มชน (2527), อภิชาต ทองอยู่ เขียน จารึกไว้ ท่ามกลางยุคสมัยที่ซับซ้ อน (2526), ทัศนะว่ า
ด้ วยวัฒนธรรมกับชุมชน: ทางเลือกใหม่ ของงานพัฒนา (2527) และ สายธารสํ านึกและความ
ทรงจํา (2528), ประเวศ วะสี เขียน พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสั งคมไทย (2530),
พึ่งตนเองในชนบท: อีกบทหนึ่งของการทบทวนโลกทัศน์ แห่ งการพึ่งตนเอง (2531), วิกฤติ
หมู่บ้านไทย (2532) และ ปั ญหาวิกฤติด้านชนบทสู่ -ทางรอด (2533), พิทยา ว่องกุล เขียน
ชีวประวัตบิ ุคคลไม่ สําคัญ ปราชญ์ ชาวบ้ าน (2531), ทําอย่ างไรจึงไม่ จน (2532) และ วิธีทาํ เงิน
ล้ านในหมู่ บ้าน: วงจรทุนเพื่อความมั่งคั่งในชนบท (2533), ฉัตรทิ พย์ นาถสุ ภา เขี ยน
เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (2527), บ้ านกับเมือง (2529), วัฒนธรรมไทยกับขบวนการ
เปลี่ยนแปลงสั งคม (2536) และ พรพิไล เลิศวิชา เขียน ชาวนากลุ่มนํ้าชี (2532), 200 ปี คีรีวง
(2532) และ คีรีวง: จากไพร่ หนีนาย ถึงธนาคารแห่ งขุนเขา (2532) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม น้อยคนที่จะตระหนักว่า สิ่ งที่มาพร้อมกับการเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนของ
กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน ก็คือ การตีความและสร้างภาพตัวแทนของรัฐและกษัตริ ย ์
ไทยสมัยศักดิ นาของนักคิ ดสายวัฒนธรรมชุ มชนที่ แตกต่า งออกไปจากการตี ความของ
พคท. ซึ่ งสามารถเห็ นได้ชดั ที่สุดในงานเขียนของ ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา กล่าวคือ ฉัตรทิพย์
เริ่ มให้ความสําคัญกับ “ชุมชนหมู่บา้ น” จากความสนใจที่ เขามีให้ต่อ “ทฤษฎี วิถีการผลิต
แบบเอเชีย” ซึ่ งอธิ บายว่า “แรงเกาะแน่นภายในหมู่บา้ น” เป็ นสิ่ งที่ขดั ขวางการเกิดขึ้นของ
กระฎุมพีอิสระที่จะก้าวขึ้นมาแสดงบทบาทนําในการปฏิวตั ิทุนนิ ยมในแบบเดียวกับที่เคย
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เกิดขึ้นในประเทศยุโรป 8 และทําให้ประเทศไทย “ไม่สามารถสลัดพันธนาการศักดินา ไม่มี
การเปลี่ ย นระบบเป็ นทุ น นิ ย มอุ ต สาหกรรม พลัง การผลิ ต ของเศรษฐกิ จ ยัง คงล้า หลัง
ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและถูกขูดรี ดด้วยแบบลักษณะคล้ายในยุคสมัยศักดินา” อย่างไร
ก็ต าม ในช่ ว งปี 2524 เมื่ อ ฉัต รทิ พย์ ได้เ ข้า ไปพบปะพูด คุ ย กับนัก พัฒ นาเอกชนสาย
วัฒนธรรมชุ มชน และมี โอกาสได้ไปพูดคุยกับ “นักทฤษฎี สังคมนานาชาติ ” (ฉัตรทิ พย์,
2526) เขาก็เริ่ มมองหมู่บา้ นในฐานะ “รากฐานทางสังคม” ของไทยที่จะใช้ในการต่อต้านรัฐ
และทุน โดยเสนอความคิดนี้ ใน เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (2527) หนังสื อเล่มสําคัญ
ของเขาที่จะถูกตีพิมพ์ในอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่เขาเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
หมู่บา้ นในภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งการได้ไปเข้าร่ วมการประชุมสัมมนากับองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทาํ งานในหมู่บา้ นมานานภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประชุมสัมมนาเรื่ อง “วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท” เมื่อปี 2524 (สภาคาทอลิก
แห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2524) และ “แนวคิดในการพัฒนาสังคมไทย” เมื่อปี 2527
(โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2527)
ใน เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต ฉัตรทิพย์ เสนอว่า สังคมไทยในสมัยศักดินานั้น
การแทรกเข้าไปในการผลิตของหมู่บา้ นของระบบศักดินาหรื อชนชั้นศักดินามีขอ้ จํากัดมาก
ขณะที่ความสัมพันธ์ทางสังคมการเมืองในรัฐศักดิ นาก็เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บา้ น
กับรัฐ ระหว่างชนชั้นชาวนากับชนชั้นขุนนางของรัฐ ไม่ใช่ระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนาแต่ละ
คน ตามคําของเขา
P7F

P

การครอบคลุ ม ของระบบศั ก ดิ น าที่ มี ต่ อ หมู่ บ้ านนั้ น เป็ นการ
ครอบคลุมแต่ ภายนอกคื อ รั ฐศักดิ นาเกณฑ์ แรงงานและเก็บภาษี เป็ นระยะๆ
8 ดูการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนทัศนะจากศักดิ นา “แบบแบ่งที่นา” เป็ นศักดิ นา “แบบเอเชี ย” และ
การหันมาสนใจทฤษฎี “วิถีการผลิตแบบเอเชีย” ของ ฉัตรทิพย์ ได้ใน สมศักดิ์ (2525)
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รวมทั้ งแพร่ อุ ดมการณ์ ศาสนาพุทธ ความเชื่ อเรื่ องบุ ญกรรมและพิ ธี กรรม
ศาสนาพุทธเข้ าครอบหมู่บ้าน แต่ ในระบบศักดินานีม้ ิได้ มีการแบ่ งปั นที่ ดินให้
เจ้ าศักดิ นาเป็ นเจ้ าของ ไม่ มีเจ้ าของที่ ดินเป็ นเจ้ าของคฤหาสน์ (mannor) ใน
ชนบท ผู้ซึ่งจะจัดการเพาะปลูกในที่ ดินที่ ตัวเองรั บผิ ดชอบชั ดแบบในระบบ
แมนเนอร์ ในยุโรป การแทรกเข้ าไปของระบบศักดิ นาหรื อชนชั้นศักดิ นาใน
การผลิ ตของหมู่บ้ านจึ งมี จ ํากั ดมาก หมู่บ้ านเพี ยงส่ งส่ วยข้ าว ของป่ าและ
แรงงานเกณฑ์ แก่ รัฐเป็ นระยะ รั ฐก็พอใจแล้ ว บางหมู่บ้านก็อาจไม่ ต้องส่ ง
แรงงานเกณฑ์ แต่ ส่งเจ้ าของที่ เพาะปลูกมากเท่ าในระบบฟิ วดัล มีส่วนทําให้
การผลิตของหมู่บ้านถูกปล่ อยให้ มีสภาพล้ าหลัง ไม่ พัฒนา คงเหมือนกับใน
สมัยชุมชนบุพกาล ระบบศักดิ นาเพี ยงครอบลงไปในหมู่บ้านชุมชนบุพกาล
เพื่อเก็บส่ วนเกินทั้งที่ เป็ นแรงงานและสิ่ งของ พลังการผลิตของหมู่บ้านแทบ
มิได้ เพิ่มขึน้ ตลอดช่ วงสมัยศักดินา... (ฉัตรทิพย์, 2527: 18)
ฉัตรทิพย์ ยังเสนอด้วยว่า การผลิตของหมู่บา้ นในระบบศักดินานั้นเป็ น “การผลิต
แบบพอยังชี พ” การยังชี พที่ สําคัญของหมู่บา้ นที่ สําคัญที่ สุดคือ การทํานา อาชี พอีกอย่าง
หนึ่งของชาวนา คือการหาของป่ าเพื่อส่ งส่ วยให้แก่รัฐ ส่ วยเหล่านี้ เมื่อรัฐรับมาแล้วก็เก็บไว้
ใช้เองส่ วนหนึ่ ง อีกส่ วนก็ส่งไปขายต่างประเทศ โดยพระคลังสิ นค้าจัดการ คือเป็ นการค้า
ผูกขาดของรัฐหรื อพระมหากษัตริ ย ์ พื้นฐานด้านปั จจัยการผลิตของเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
ของไทย คือ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ที่ ดิน (ฉัตรทิพย์, 2527: 19-28)
ส่ วนลักษณะพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการผลิตของหมู่บา้ นในระบบศักดิ นานั้น ฉัตร
ทิพย์ เสนอว่า มี 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือหมู่บา้ นเป็ นชุมชนที่ยงั มีความผูกพันภายในสู งคล้ายใน
สมัยชุมชนบุพกาล อีกด้านหนึ่ งคือหมู่บา้ นถูกขูดรี ดจากภายนอก คือจากรัฐที่ได้ก่อกําเนิ ด
ขึ้นแล้ว (ฉัตรทิพย์, 2527: 31) ด้วยเหตุน้ ี
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ลักษณะคู่ที่สําคัญมากของระบบศักดิ นาคื อขณะที่ ชุมชนหมู่บ้าน
คงรั กษาความผูกพันภายในแน่ นแฟ้ นเอาไว้ ระบบกรรมสิ ทธิ์ เอกชนยังไม่
เข้ ม แข็ง และกระบวนการแบ่ ง แยกชนชั้ น ยั ง มิ ไ ด้ ด ํา เนิ น ไปมาก รั ฐ ได้
ก่ อกําเนิ ดขึ น้ มีศูนย์ อยู่นอกหมู่บ้าน ความสั มพันธ์ ค่ ูสําคัญจึ งเป็ นระหว่ าง
หมู่บ้านกับรั ฐ ระหว่ างชนชั้นชาวนากับชนชั้นขุนนางของรั ฐ ไม่ ใช่ ระหว่ าง
เจ้ าที่ ดินกับชาวนาแต่ ละคน ทั้ งยังขาดชนชั้ นกระฎุมพี ชาวเมื องที่ เข้ มแข็ง
ผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงแบบในระบบฟิ วดัลในยุโรป ในความสั มพันธ์ โดยตรง
ระหว่ างรั ฐศักดินากับหมู่บ้าน รั ฐอ้ างว่ าให้ ความคุ้มครองหมู่บ้านจากการถูก
โจมตี จากรั ฐอื่ น จั ด บริ การสาธารณะ...แต่ ทว่ าความเป็ นจริ งคื อรั ฐขู ดรี ด
หมู่บ้าน รั ฐแปลกแยก (alienate) มากกว่ าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับหมู่บ้าน ใน
ระบบการเกณฑ์ แรงงานซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ โดยตรงสําคัญที่ สุดระหว่ างรั ฐ
กับหมู่บ้าน ความขัดแย้ งระหว่ างผลประโยชน์ ของรั ฐกับหมู่บ้านปรากฏชัด
รั ฐ ต้ อ งการแรงงานเกณฑ์ ไ ปทํา งาน...แต่ ช าวบ้ า นหวาดกลั ว การเกณฑ์
แรงงานที่ สุด (ฉัตรทิพย์, 2527: 37)
ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและหมู่บา้ นในสังคมไทยสมัยศักดินา
ของ ฉัตรทิ พย์ มีอิทธิ พลต่อวงการวิชาการสู งมากในช่วงทศวรรษ 2520 เพราะได้รับการ
ขานรับไปสู่ การศึ กษาในขั้นรายละเอียดตามภูมิภาคต่างๆ จากนักศึกษาปริ ญญาโททั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ การเมืองภายใต้ความดูแลของเขาหลายคน มีการจัด
สัมมนาทางวิชาการหลายครั้ง มีการตีพิมพ์หนังสื อหลายเล่มตลอดช่วงทศวรรษ 2520-2530
(สมศักดิ์, 2525: 131-157) อย่างไรก็ตาม คําอธิบายของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และหมู่บา้ นในสมัยศักดินามีลกั ษณะที่ “อ่อนลง” กว่าคําอธิ บายของ พคท. อย่างชัดเจน คือ
แม้เขาจะยอมรับว่า รัฐศักดินายังคง “ขูดรี ด” หมู่บา้ นอยู่ แต่ก็พยายามเน้นให้เห็นว่า รัฐศักดิ
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นาที่เข้าไปขูดรี ดหมู่บา้ นนั้น เป็ นการ “ขูดรี ดจากภายนอก” อย่าง “มีขอ้ จํากัด” และในบาง
กรณี ก็ตอ้ งกระทําโดยอาศัย “ข้ออ้าง” ต่างๆ เพื่อให้การขูดรี ดมีความชอบธรรมด้วย เช่ น
อ้างว่า จะ “ให้ความคุม้ ครองหมู่บา้ นจากการถูกโจมตีจากรัฐอื่น จัดบริ การสาธารณะ” เป็ น
ต้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศักดินากับหมู่บา้ นมีความเป็ นอิสระต่อกันค่อนข้างสูงทั้งในแง่
เศรษฐกิ จ การเมื อง และอุดมการณ์ แต่ขอ้ เสนอที่ แตกต่างกับข้อเสนอของ พคท. อย่าง
ชัดเจนยิง่ กว่า ก็คือ ข้อเสนอที่วา่ ไพร่ ไม่ได้แยกกันอย่างโดดเดี่ยวเพื่อให้รัฐศักดินากดขี่ขูด
รี ด แต่มีการรวมตัวกันอยูอ่ ย่างเหนียวแน่นในรู ปของ “หมู่บา้ น”
นอกจาก ฉัตรทิ พย์ จะเสนอว่า ในสมัยศักดิ นา รั ฐศักดิ นาเข้าไปขูดรี ดหมู่บ้าน
อย่างมีขอ้ จํากัด, หมู่บา้ นมีอิสระจากรัฐศักดินาค่อนข้างสู ง และรัฐศักดินากับหมู่บา้ นมีการ
พึ่งพากันและกันแล้ว เขายังเสนอด้วยว่า รัฐศักดินาก็เข้าครอบงําทางอุดมการณ์ต่อหมู่บา้ น
ได้อย่างจํากัด อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากคําอธิ บายของ พคท. ที่ เสนอว่า ชนชั้นศักดิ นา
มักจะอ้างตนเป็ น “ลูกสวรรค์” เป็ น “เจ้าฟ้ า” และ “เทวดาลงมาจุติ” พร้อมทั้งมีอภินิหารและ
เป็ นของ “ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งใครจะล่วงละเมิดมิได้ ฉัตรทิพย์ อธิ บายเพียงว่า รัฐศักดินาพอใจที่
จะเข้าครอบงําความเชื่ อ ส่ วนหนึ่ ง ของชาวบ้าน โดยนํา เอาศาสนาพุทธมาใช้อธิ บ ายให้
ความชอบธรรมแก่กาํ เนิดของชนชั้นศักดินาซึ่งเป็ นผูป้ กครอง ตามคําของเขา
แต่ ในระบบศั กดิ นา รั ฐเกิ ดขึ ้นแล้ ว กระบวนการเกิ ดรั ฐกระทบ
หมู่บ้านในด้ านอุดมการณ์ ความเชื่ อด้ วย นอกเหนื อจากที่ มาเกณฑ์ แรงงาน
และเอาส่ วยจากหมู่บ้าน เช่ นเดียวกับทางด้ านเศรษฐกิจและการปกครอง รั ฐ
ศั ก ดิ น าพอใจที่ จ ะเข้ า ครอบงํา ความเชื่ อ ส่ ว นหนึ่ ง ของชาวบ้ านคื อ ส่ ว นที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างหมู่บ้านกับรั ฐ ระหว่ างชนชั้นชาวนากับชนชั้น
ศักดิ นา แต่ ปล่ อยให้ ความเชื่ ออี กส่ วนหนึ่ งคื อที่ เกี่ ยวกับชี วิตประจําวันของ
ชาวบ้ านเป็ นไปอย่ างเดิมหรื อปรั บปรุ งอย่ างจํากัด คื อผสานความเชื่ อศาสนา
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พุทธเข้ ากับความเชื่ อผี ของหมู่บ้านโดยคงความเชื่ อผี ในแกนกลาง ในด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างหมู่บ้านกับรั ฐ ระหว่ างชนชั้นชาวนากับชนชั้นศักดินา
ศาสนาพุทธถูกใช้ อธิ บายให้ ความชอบธรรมแก่ กาํ เนิ ดของชนชั้นศักดินาซึ่ ง
เป็ นผู้ปกครอง เพราะระบบความเชื่ อผี บรรพบุรุษและเครื อญาติ สายโลหิ ต
อธิ บายความแตกต่ างระหว่ างชนชั้นทั้งสองไม่ ได้ อธิ บายไม่ ได้ ว่าทําไมชน
ชั้ น ปกครอง เจ้ านายขุ น นางจึ ง ควรได้ ใ ช้ แรงงานเกณฑ์ ไ ด้ รั บ ส่ วยจาก
ชาวบ้ าน...การครอบอุ ด มการณ์ อธิ บ ายความชอบธรรมของรั ฐในการ
ปกครองและการเกณฑ์ ทรั พยากรจากหมู่บ้านใช้ เรื่ องหลักบุญ – กรรมของ
ศาสนาพุทธ (ฉัตรทิพย์, 2527: 48-49)
สรุ ปแล้ว สิ่ งที่มาพร้อมกับการเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนของกระแสความคิดวัฒนธรรม
ชุมชน ก็คือการตี ความรั ฐและกษัตริ ยไ์ ทยในสมัยศักดิ นาตามแนวคิ ดวัฒนธรรมชุ มชน
นัน่ เอง รัฐศักดินาที่อธิ บายโดยนักคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็ นรัฐศักดินาที่ “มีขอ้ จํากัด” อย่าง
มากในการเข้าไปกดขี่ ขูดรี ดทางเศรษฐกิ จ การเมื องและครอบงําทางอุดมการณ์ ต่อไพร่
เพราะไพร่ ไม่ได้แยกกันอยูโ่ ดดเดี่ยว หากแต่มีการรวมตัวกันอยู่ในรู ปของ “หมู่บา้ น” ที่ มี
ศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้และมีความเป็ นอิสระจากรัฐศักดินาค่อนข้างสู งในเกือบทุก
ด้าน จนทําให้รัฐศักดินาต้องอาศัยข้ออ้างต่างๆ นานา เพื่อที่จะเข้าไปกดขี่ขดู รี ดหมู่บา้ น เช่น
อ้างว่าเพื่อ “ให้ความคุม้ ครองหมู่บา้ นจากการถูกโจมตีจากรัฐอื่น” เป็ นต้น
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3. การผงาดขึ้น มาของความคิด ว่ า ด้ ว ยรั ฐ และกษั ต ริ ย์ ไ ทยในสมั ย ศั ก ดิน า ของ นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์ ท่ ามกลางการตกตํ่าลงของกระแสความคิด พคท. และการเติบโตขึน้ ของ
กระแสวัฒนธรรมชุมชน
ในช่วงระหว่างปี 2524-2534 ท่ามกลางการตกตํ่าลงของกระแสความคิดแบบ พคท.
และการเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนของกระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน นิ ธิ นักประวัติศาสตร์ ไทยคน
สําคัญก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับคําอธิ บายเกี่ ยวกับรัฐและกษัตริ ยไ์ ทยสมัยศักดิ นา รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศักดิ นากับหมู่บ้านในสมัยศักดิ นาในแบบของเขา ซึ่ งมี ลกั ษณะที่
ค่อนข้างคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคําอธิ บายของ ฉัตรทิ พย์ ข้างต้น แม้ว่าจะมี ขอ้ เสนอบาง
ประการที่ แตกต่ างออกไปก็ ตาม ความคล้ายคลึ งดังกล่าว เป็ น “เบาะแส” สําคัญที่ อาจจะ
นําไปสู่ ขอ้ สรุ ปบางประการ นัน่ คือ คําอธิ บายเกี่ยวกับรัฐและกษัตริ ยไ์ ทยสมัยศักดินา รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรั ฐศักดิ นากับหมู่บ้านในสมัยศักดิ นาของ นิ ธิ ได้รับอิ ทธิ พลมาจาก
กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนที่กาํ ลังเติบโตเฟื่ องฟูอยูใ่ นเวลานั้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจาก ฉัตรทิ พย์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในปั ญญาชนคนสําคัญในสายวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้น นิ ธิ จึ ง
ไม่ได้คิดค้นและนําเสนอความคิดอยู่ในสุ ญญากาศ หากแต่ดาํ รงอยู่ท่ามกลาง “บริ บท” ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปัญญาที่แวดล้อมเขาอยูใ่ นเวลานั้นด้วย
ในบรรดางานเขียนที่ นิ ธิ เขี ยนขึ้ นในตลอดช่ วงทศวรรษ 2520 งานวิจัยเรื่ อง
ประวัตศิ าสตร์ รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (2543) ซึ่ งพิมพ์เผยแพร่ เป็ นครั้ง
แรกในปี 2523 แสดงให้เห็นความคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริ ยไ์ ทยสมัยศักดินาของ นิ ธิ ได้
ชัดเจนที่สุด นิ ธิ เริ่ มต้นด้วยการอธิ บายว่า คัมภีร์ที่เก่าที่สุดเกี่ ยวกับเรื่ องกําเนิ ดของรัฐ และ
การปกครองในพุทธศาสนาคือ “อัคคัญญสูตร” ในทีฆนิกาย เป็ นพุทธาธิบายเกี่ยวกับกําเนิ ด
ของโลก จักรวาล และมนุษย์ซ่ ึ งเดิมเป็ นเทวดาชั้นพรหม แต่จุติลงมาเป็ นสัตว์ในโลกที่เพิ่ง
ตั้งขึ้ นใหม่ ความประพฤติ ของสัตว์เหล่านี้ เ สื่ อมลงเป็ นลําดับ แต่ละขั้นที่ เสื่ อมลงความ
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เป็ นอยูก่ ็ลาํ บากมากขึ้น เพราะธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไม่เอื้ออํานวยให้อยูไ่ ด้สะดวกสบาย
เป็ นต้นว่าต้องเริ่ มหาอาหารกินเองจนเกิดเป็ นเพศหญิงชายและกําเนิ ด “ดําฤษณา” ขึ้น แต่
กระนั้นมนุษย์ก็ยงั ไม่หยุดทําชัว่ เกิดการโจรกรรมและการวิวาท ในที่สุดก็มีผูม้ ีความคิดใน
หมู่คนเหล่านั้นพากันไปหาคนอีกผูห้ นึ่ง “ซึ่งเป็ นผูม้ ีรูปงามที่สุด เป็ นที่รักที่สุด มีเสน่ห์ที่สุด
สามารถที่สุด...” ตกลงกันว่าให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูบ้ งั คับว่ากล่าวอรรถคดีต่างๆ และปกครอง เพื่อ
แลกกับอาหารและเครื่ องยังชีพนานาที่บุคคลทั้งหลายจะเอามาให้เป็ นค่าตอบแทน บุคคลผู ้
นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็ นมหาสมมติหรื อกษัตริ ยอ์ งค์แรกของโลก
นิ ธิเสนอว่าสิ่ งที่ น่าสังเกตไว้เกี่ ยวกับทฤษฎี น้ ี ก็คือ (1) ทรัพย์สินส่ วนบุคคล รัฐ
และสังคม เกิดขึ้นจากความเสื่ อมของมนุษย์เอง นัน่ หมายความว่า ถ้าจิตใจยังสะอาดบริ สุทธิ์
เหมือนเมื่อจุติลงมาแรกๆ สิ่ งเหล่านี้ ก็ไม่จาํ เป็ น, (2) สถาบันกษัตริ ยน์ ้ นั ตั้งอยูบ่ นข้อตกลง
หรื อสัญญาประชาคมระหว่างรัฐบาลและประชาชนว่าต่างมีหน้าที่ ต่อกัน แนวคิดเช่นนี้ ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นการส่ งเสริ มความคิดแบบประชาธิ ปไตยเสมอไป เพราะอาจจะพัฒนาไปสู่
การจํากัดหน้าที่ของกษัตริ ยใ์ ห้เหลือเพียงการรักษาความมีระเบียบในสังคม และประชาชน
เป็ นผูต้ อ้ งทํางานเลี้ยงดูกษัตริ ยโ์ ดยไม่มีสิทธิ์ อย่างใดเลยก็ได้ และ (3) ตามข้อตกลงระหว่าง
กษัตริ ยก์ บั ประชาชนนั้น กษัตริ ยจ์ ะทําหน้าที่ของตนได้ก็โดยการลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิด
นิธิเสนอว่า จากต้นเรื่ องใน “อัคคัญญสู ตร” นี้ นักเขียนชาวพุทธได้อา้ งอิงถึงหรื อ
อาศัยเป็ นทฤษฎีต่อมาอีกนาน ดังที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนารุ่ นหลังๆ เช่น ในชาดกบางเรื่ อง
ใน “อภิธรรมโกศ” ของ วสุ พนั ธุ และใน “วิสุทธิ มรรค” ของ พระพุทธโฆษาจารย์ เป็ นต้น
และจากทฤษฎี น้ ี รัฐพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็ได้พฒั นาแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ
และกษัตริ ยเ์ พิ่มเติมเข้าไปอีก นัน่ คือ
1. การจําลองรั ฐในลักษณะของมหาจักรวาลตามทฤษฎีโลกภูมิของพุทธ
ศาสนาผสมฮิ นดู
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2. ความเชื่ อที่ ว่าคนที่ เป็ นกษัตริ ย์นั้นจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ สั่งสมบารมีมาไว้
มากที่ สุด แสดงออกถึงสถานะของชี วิตที่ ดีกว่ าผู้อื่นในชาตินี้ เช่ น เป็ นผู้
ครอบครองเครื่ องราชูปโภค พระราชวัง และชี วิตความเป็ นอยู่ที่แสดง
ว่ ามั่งคั่ง การพิ สูจน์ ว่าบารมีใครจะมีมากที่ สุดก็ทาํ ได้ โดยการขึ น้ เถลิง
ถวัลราชสมบัติ เพราะการทําเช่ นนั้นได้ ย่อมแสดงอยู่ในตัวแล้ วว่ าเป็ นผู้
มีบารมีสูงสุ ด ในขณะใดที่ มีผ้ ูอื่นที่ มีบารมีสูงกว่ ากษัตริ ย์ที่ครองราชย์
อยู่กจ็ ะมีอันเป็ นไป เช่ น ถูกคนที่ มีบารมีสูงกว่ าแย่ งราชบัลลังก์ ได้ สาํ เร็ จ
(Heine Geldern, 1965)
3. เนื่ องจากการเที ยบกษั ตริ ย์ ดั งเช่ นพระอิ นทร์ เทพผู้ ค้าํ จุ นพระศาสนา
นอกจากการสร้ างวังและการแบ่ งหั วเมืองแล้ ว กษัตริ ย์ยังมีหน้ าที่ เที ยบกับ
พระอิ นทร์ ในอนุจักรวาลด้ วย กล่ าวคื อเป็ นเอกอั ครพุทธศาสนู ปถัมภก
ทรงกระทําโดยการสร้ างปูชนียวัตถุสถาน ปกครอง และบํารุ งคณะสงฆ์
4. เพราะพุ ท ธศาสนาเชื่ อ ว่ า จุ ด หมายในชี วิ ต คื อ พระนิ พ พาน ชี วิ ต ใน
ปั จจุ บั นจึ งเป็ นเพี ยงทางผ่ านจุ ดหนึ่ งไปสู่ จุ ด หมายปลายทางคื อพระ
นิพพานเท่ านั้น ในแต่ ละชาติมนุษย์ กค็ วรสั่ งสมบารมีให้ ยิ่งๆ ขึน้ ไป เพื่อ
เป็ นปั จจั ย ไปสู่ พระนิ พ พานในวั น หน้ า กษั ต ริ ย์ ในฐานะผู้ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาจึ งมีหน้ าที่ ดูแลให้ ประชาชนอยู่ในศี ลธรรม เพื่ อไม่ ตก
ไปอยู่ในโลกที่ ชั่วมี นรกเป็ นที่ สุด และสั่ งสมบารมี ไปตามวาสนาของ
ตนๆ ในแง่ นี้รัฐจึ งเป็ นเครื่ องมื อไปสู่ พระนิ พพาน และกษัตริ ย์เปรี ยบ
เหมือนพระโพธิ สัตว์ ที่จะนํามนุษย์ ไปสู่ สุคติ เราได้ กล่ าวแล้ วว่ าทฤษฎี
การเมืองของพุทธศาสนาเห็นรั ฐเป็ นผลจากความเสื่ อมของมนุษย์ เอง แต่
รั ฐในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มาเพิ่ มเติ มให้ รั ฐเป็ นเหตุแห่ งการฟื ้ นสู่
ความดีของมนุษย์ ด้วย
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นิ ธิ เสนอว่ า แนวคิ ด ทั้ง หมดข้า งต้น ปรากฏมี ใ นประเทศไทยมานานแล้ว
หลักฐานชิ้นแรกมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าลิไทยแห่ งกรุ งสุ โขทัย คือ “ไตรภูมิพระร่ วง” และ
เพื่อจะเน้นให้หลักการข้อที่เกี่ยวกับบารมีสูงสุ ดที่กษัตริ ยพ์ ึงมี “ไตรภูมิกถา” ฉบับนั้นก็ได้
แก้ไขให้พระมหาสมมติราชเป็ นพระโพธิ สัตว์ ความคิดที่ ว่าพระมหาสมมติราชเป็ นพระ
โพธิ สัตว์น้ ันจะดํารงอยูส่ ื บมาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ดังจะเห็นได้ใน “ไตรโลกวินิจฉัย”
ซึ่ งยังระบุว่า พระมหาสมมติราชเป็ นพระโพธิ สัตว์ ทั้งนี้ เพราะเพียงอธิ บายคําเดี ยวว่าทรง
เป็ นพระโพธิสตั ว์ ก็กระจ่างแจ้งอย่างสมบูรณ์แล้วถึงทฤษฎีเกี่ยวกับบารมีสูงสุ ดของกษัตริ ย ์
นิ ธิ เสนอว่า คติ เกี่ ยวกับรัฐและกษัตริ ยท์ างพุทธศาสนาดังกล่าว ใช่ ว่าจะไม่มีอิทธิ พลใน
อยุธยาเลยก็หามิ ได้ แต่เป็ นคติที่มีอิทธิ พลอยู่ไม่น้อย ดังจะเห็ นได้จากราชกรณี ยกิ จของ
กษัตริ ยอ์ ยุธยาที่ เกี่ ยวกับการพระศาสนา นับตั้งแต่สมัยที่ เขียนพระราชพงศาวดารหลวง
ประเสริ ฐแล้ว ก็นิยมเอามากล่าวด้วยถือเป็ นการสําคัญของแผ่นดินอย่างหนึ่ ง หากแต่วา่ คติ
ดังกล่าวนี้ ไม่เด่นชัดเท่าในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มีคติอย่างอื่นที่กษัตริ ยอ์ ยุธยาใช้ใน
การ “ให้เหตุผล” แก่การปกครองและสถาบันของตน การเถลิงอํานาจของราชวงศ์จกั รี ได้
ทําให้คติของพุทธศาสนาในแง่น้ ีเด่นชัดที่สุด เป็ นรากฐานของระบอบการปกครองของตน
(นิธิ, 2543) 9
P8F

P

9 นิธิ ได้อธิ บายเพิ่มเติมด้วยว่า ผลจากการนี้จะทําให้ลกั ษณะขององค์พระมหากษัตริ ยเ์ ปลี่ยนไป และเปิ ดโอกาสให้
ประกอบ “พระราชกรณี ยกิจ” มาก่อน ในขณะเดียวกัน ก็เปิ ดโอกาสให้แก่การนําสิ่ งใหม่ๆ เข้ามาในระบบได้สะดวก
ขึ้น เพราะรากฐานของปรั ชญาการปกครองได้เปลี่ ยนแปลงไปบ้างแล้ว หากแต่ว่าความเปลี่ ยนแปลงนี้ มิใช่ ความ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขนาดการปฏิวตั ิหรื อแม้การปฏิรูป สิ่ งใหม่ๆ ที่ถูกนําเข้ามาหลายอย่างกระทําขึ้นภายใต้ขอ้ อ้าง
ของการ “ฟื้ นฟู” ของเก่ า หรื อของการจรรโลงระเบี ยบแบบแผนแต่โบราณ และเพราะอดี ตกลายเป็ นมาตรฐาน
สําหรับการเผชิญปัญหาของปัจจุบนั เช่นนี้ พระราชพงศาวดารและการชําระพระราชพงศาวดาร หรื อกล่าวโดยสรุ ป
การสร้างอดีตขึ้นมาใหม่ให้ “เป็ นประโยชน์” แก่ปัจจุบนั จึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อผูน้ าํ ในต้นรัตนโกสิ นทร์
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นิธิ ยังเสนอด้วยว่า “คติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริ ยข์ องพุทธศาสนานั้น ได้ถูกเน้นให้
เด่นชัดขึ้นอย่างไรในต้นรัตนโกสิ นทร์ ” ซึ่ งปรากฏได้ชดั เจนใน “ไตรโลกวินิจฉัย” (นิ ธิ,
2543: 70-79) 10 นัน่ คือ
ความนอกบาลี ที่ สําคั ญที่ สุดใน ‘ไตรโลกวิ นิ จฉั ย’ เห็ นจะได้ แก่
เนือ้ ความที่ เล่ าถึงเมื่อนํา้ เริ่ มลดก่ อนที่ เกิดโลกขึน้ นั้น แผ่ นดินแรกที่ โผล่ พ้นนํา้
เมื่ อคํานึ งด้ วยเหตุผลตามหลักโลกภูมิของพุทธศาสนาก็น่าจะเป็ นเขาพระ
สุเมรุ แต่ ไตรโลกวินิจฉัยกลับให้ โพธิ บัลลังก์ ซึ่งพระพุทธเจ้ าจะประทับตรั สรู้
เป็ นส่ วนแรกที่ โ ผล่ ขึ้นพ้ น นํ้า ก่ อ น ทั้ งมี อ ธิ บ ายว่ า “อั น หนึ่ งอั น ว่ า ศี ร ษะ
แผ่ นดิ น อันเป็ นที่ ตั้งบัลลังก์ พระมหาโพธิ เป็ นที่ ถวายพุทธาภิ เษก ทรงพระวิ
มุติเศวตฉั ตรนั้น เมื่อโลกจะฉิ บหาย ที่ อันนั้นก็ฉิบหายต่ อภายหลัง เมื่อโลก
ตั้ ง ขึ ้น ที่ นั้ น ก็ตั้ ง ขึ ้น ก่ อ น...ที่ นั้ น จึ ง ชื่ อ ว่ า ศี ร ษะแผ่ น ดิ น ด้ ว ยอรรถว่ า เป็ น
ประธานแก่ พืน้ ชมพูทวีป...” การเปลี่ยนหลักของโลกจากเขาพระสุเมรุ มาเป็ น
โพธิ บัลลังก์ นั้น มีความหมายอย่ างลึกซึ ้งต่ อแนวคิ ดที่ เกี่ยวกับกษัตริ ย์และรั ฐ
เพราะเท่ ากับเป็ นการเปลี่ยนศูนย์ กลางของโลกหรื อจักรวาล กษัตริ ย์มิได้ เป็ น
“เทวะ” ของโลกที่ สถิตอยู่เหนื อเขาพระสุเมรุ แต่ กษัตริ ย์เป็ น “พุทธะ” ของ
10 นิธิ ได้ช้ ีแจงถึงความเป็ นมาของ “ไตรโลกวินิจฉัย” ว่า อาจจะเป็ นการน่าประหลาดอยู่สักหน่อยที่หนึ่ งในบางสิ่ งที่
จําเป็ นต้องรี บทําอย่างเร่ งด่วนในปี แรกๆ ของรัชกาลที่ 1 นั้น คือการประชุ มสงฆ์ให้ศึกษาคัมภีร์ในศาสนาเพื่อเขียนเต
ภูมิกถาขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2325 (ดู “ไตรภูมิวนิจฉัย” ฉบับตัวเขียนในแผนกหนังสื อตัวเขียนหอสมุดแห่งชาติ หมู่ธรรมคดี
เลขที่ 1 ตู ้ 107 เรี ยกในหลักฐานนี้ ว่า “ไตรภูมิกถา”) อันที่จริ ง ใน พ.ศ. 2325 นั้น หนังสื อ “ไตรภูมิพระร่ วง” นั้นมีอยู่
แล้วในหอหลวง เพราะฉบับที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั เพิ่งจารขึ้ นใน พ.ศ. 2321 แต่เหตุ ใดจึ งไม่เป็ นที่ พอพระทัยจนต้อง
อาราธนาพระสงฆ์ให้แต่งขึ้นใหม่ น่าเสี ยดายที่ในปั จจุ บนั ไม่สามารถหาต้นฉบับ ไตรภูมิกถา ที่เขียนในรัชกาลที่ 1 มา
ตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับ “ไตรภูมิพระร่ วง” ได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะไม่มีฉบับเหลืออยู่ก็เข้าใจว่าจะมีเนื้ อความไม่
แตกต่างมากนักจาก “ไตรโลกวินิจฉัย” เพราะราชบัณฑิตใช้ “ไตรภูมิกถา” เป็ นพื้นฐานการเขียน “ไตรโลกวินิจฉัย”
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โลกซึ่ งยังความหลุดพ้ นแก่ สรรพสั ตว์ ทั้งทางร่ างกายและจิ ตวิญญาณ การที่
กษัตริ ย์ทรงเบ็ดจึ งเป็ นความผิดมหั นต์ เพราะเท่ ากับทรยศต่ อหน้ าที่ ของตนเอง
ในการนําประชาชนไปสู่ความหลุดพ้ นตามวาสนาบารมีของแต่ ละคน
นิ ธิ เสนอว่า ภารกิ จอันใหม่ที่กษัตริ ยต์ น้ ราชวงศ์จกั รี ทรงสร้างแก่พระองค์เองนี้
สะท้อนออกมาในรู ปของการออกกฎหมายจํานวนมาก ส่ วนหนึ่ งคือกฎหมายพระสงฆ์ซ่ ึ ง
ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนสมัยอยุธยา แต่อีกส่ วนหนึ่ งก็คือ การออกพระราชกําหนดเพื่อ
พิทกั ษ์รักษาวิญญาณของข้าทูลละอองธุลีพระบาทไพร่ ฟ้าประชาชน พระราชกําหนดหลาย
ฉบับที่ออกในรัชกาลที่ 1 สื บมาจนถึงที่ 3 เป็ นพระราชกําหนดที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราช
กําหนดเก่าครั้งอยุธยาแล้วจะเห็นว่าผิดกันมาก กล่าวคือคําสั่งที่ห้ามมิให้ทาํ สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดก็
ตามจะไม่เกี่ยวกับการแผ่นดินโดยตรงเลย หรื อมิฉะนั้นเหตุผลของการห้ามก็ไม่เกี่ยวกับการ
แผ่นดินอีกเช่นกัน แต่เป็ นเหตุผลทางศาสนา เป็ นต้นว่า พระราชบัญญัติห้ามชนไก่ใน พ.ศ.
2333 ก็ “เพราะการเล่นชนไก่พนันเป็ นการบาป” คําประกาศห้ามสูบฝิ่ นของพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าก็อา้ งถึงผลในสัมปรายภพของการสู บฝิ่ นเช่นกัน คือ ตกนรก (นิ ธิ, 2543: 7981) ภารกิ จของกษัตริ ยใ์ นแง่น้ ี คือการนําประชาชนไปตามหนทางที่ จะไปสู่ พระนิ พพาน
มิได้เป็ นแต่เพียงตัดสิ นอรรถคดีและลงทัณฑ์คนผิด เปรี ยบเทียบพระโพธิสตั ว์ซ่ ึงมีเมตตาต่อ
มนุษย์จะนํามาซึ่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแก่สรรพสัตว์ทวั่ ไป (นิธิ, 2543: 82) 11
ว่ าด้ วยความสัมพันธ์ ระหว่ างรัฐศักดินากับหมู่บ้านในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
P10F

P

11 นิธิ อธิ บายว่า ความห่วงใยที่ “พระโพธิ สตั ว์” พึงมีต่ออาณาประชาราษฎร์จึงรวมถึงเรื่ องละเอียดต่างๆ ที่ไม่ผูกพัน
กับการแผ่นดินอะไร เป็ นต้นเช่นว่าจะมีความรู ้ในศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรื อไม่ เหตุฉะนั้น พระราชกําหนดฉบับที่ยกมา
อ้างนี้จึงทรงพระกรุ ณาสั่งว่า ให้ขา้ ราชการทุกคนต้องรู ้ความหมายของศีลดังกล่าวทั้งหมดนั้นให้ดี ทั้งยังอธิ บายถึง
องค์แห่งศีลนั้นอย่างละเอียด ข้าราชการใดจะเข้าเฝ้ าให้สมาทานศีลเสี ยก่อนทุกวัน
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นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า “คติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริ ยท์ างพุทธศาสนา” ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้นเป็ นอย่างไรแล้ว นิธิ ยังได้จะแสดงให้เห็นด้วยว่า เอาเข้าจริ งแล้ว “คติ
เกี่ ยวกับรัฐและกษัตริ ยแ์ บบพุทธศาสนา” แบบดังกล่าว ไม่ได้แผ่ขยายเข้าไปมีอิทธิ พลต่อ
ประชาชนในหมู่บา้ นมากมายอย่างที่เคยเชื่อกันมา ในปี 2525 เมื่อ นิธิ เผยแพร่ บทความเรื่ อง
“วัฒนธรรมกระฎุมพีในวรรณกรรมต้นรัตนโกสิ นทร์ ” เขาเสนอว่า เศรษฐกิจแบบส่ งออก
ซึ่ งขยายตัวอย่างรวดเร็ วในต้นรัตนโกสิ นทร์ ทาํ ให้ชนชั้นนําในระบบศักดิ นาเปลี่ยนแปลง
ตนเองเป็ นกระฎุมพีมากขึ้น (นิธิ, 2555: 191)
ผลในทางสังคมของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศก็
คื อ ชนชั้ น นํา ของประเทศมี ลั ก ษณะเป็ นกระฎุ มพี และด้ ว ยเหตุ ดั ง นั้ น
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างชนชั้ นนําและประชาชนทั่ วไปจึ งเข้ มข้ นขึ น้ ไม่ น้อยไป
กว่ าปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างชนชั้นนํากระฎุมพีและชาวต่ างชาติ พันธะทางสั งคม
ที่ ระบบศักดินาได้ สถาปนาเอาไว้ ได้ เริ่ มคลอนคลายลง พันธะบางอย่ างก็เป็ น
สิ่ งที่ ชนชั้นนํายอมผ่ อนปรนหรื อเลิกล้ มไปเอง เช่ น การลดเวลาการเข้ าเวรรั บ
ราชการของไพร่ หรื อการส่ ง เสริ ม ให้ ไพร่ จ่ า ยค่ าราชการแทนการเกณฑ์
แรงงาน จึ งปลดปล่ อยคนให้ เป็ นอิ สระขึน้ แต่ กไ็ ม่ ถึงกับเกิดแรงงานเสรี ขึน้
ในสั งคม แรงงานส่ วนใหญ่ ยังติ ดอยู่กับเกษตรกรรมเพื่ อเลี ย้ งตนเองและ
พั น ธะผู ก พั น ของระบบศั ก ดิ น าที่ เหลื อ อยู่ แรงงานเสรี จึ งตกอยู่ กั บ
ชาวต่ างชาติที่สามารถเลือกจะอยู่นอกระบบไพร่ ได้ คื อชาวจี นซึ่ งพากันเข้ า
ยึดอาชี พที่ ขาดคนทําในสั งคมไทยอย่ างรวดเร็ ว นับตั้งแต่ แรงงานเสรี ในไร่
อ้ อย เหมื องแร่ หรื อไร่ พริ ก ไทย ฯลฯ ไปจนถึ งพ่ อค้ าเร่ พ่ อค้ าสําเภาและ
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พ่ อค้ านําเข้ า-ส่ งออก โดยแบ่ งปั นผลประโยชน์ ของตนให้ แก่ ชนชั้นปกครอง
อย่ างทั่วถึง (นิธิ, 2555: 191) 12
เป็ นความจริ งที่วา่ ในบทความ “วัฒนธรรมกระฎุมพีฯ” นิ ธิ ไม่ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศักดินากับประชาชนมากไปกว่า การบอกว่า “พันธะทาง
สังคมที่ระบบศักดินาได้สถาปนาเอาไว้ได้เริ่ มคลอนคลายลง พันธะบางอย่างก็เป็ นสิ่ งที่ชน
ชั้นนํายอมผ่อนปรนหรื อเลิกล้มไปเอง” จนกระทัง่ ถึงปลายเดื อนสิ งหาคม 2526 เมื่อ นิ ธิ
นําเสนอบทความเรื่ อง “คติเกี่ ยวกับรัฐของประชาชนจากวรรณกรรมปั กษ์ใต้” (นิ ธิ, 2538)
เขาจึ ง ได้เ สนอชัดเจนมากขึ้ น ว่า เอาเข้า จริ งแล้ว “คติ เ กี่ ย วกับ รั ฐ และกษัต ริ ย ์แ บบพุท ธ
ศาสนา” จํากัดตัวอยูเ่ ฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงหรื อใน “วัฒนธรรมหลวง” เท่านั้น ไม่ได้รับการ
ยอมรับหรื อถูกเข้าถึงได้โดยประชาชนทัว่ ไปซึ่งอยูใ่ น “วัฒนธรรมราษฎร์” ตามคําของเขา
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วนี ้ จํา กั ด อยู่ เ ฉพาะในหมู่ ช นชั้ น สู ง ซึ่ ง สั ง กั ด อยู่ ใ น
“วัฒนธรรมหลวง” อันเป็ นวัฒนธรรมที่ เก็บรั กษาและถ่ ายทอดจารี ตของตนโดย
ผ่ า นตํา รั บ ที่ เ ขี ย นขึ ้น เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพราะฉะนั้ น คติ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ของ
“วัฒนธรรมหลวง” จึ งเสนอภาพความสั มพันธ์ ทางสั งคม หน้ าที่ ของรั ฐ ของ
กษัตริ ย์ และของประชาชนจากสายตาของชนชั้ นสู งที่ มีการศึ กษาเท่ านั้น รั ฐคื อ
จั ก รวาลอั น แทบไม่ มีข้ อกําหนด มี พ ระบรมเดชานุภาพที่ เ ปี่ ยมด้ ว ยบารมี ข อง
กษัตริ ย์ครอบงํา เจริ ญหรื อเสื่ อมด้ วยความเป็ นผู้มีธรรมะหรื อปราศจากธรรมะ
ของกษัตริ ย์ ความสัมพันธ์ ทางสังคมตั้งอยู่บนสถานภาพของบุคคลซึ่ งไม่ เท่ าเที ยม
กันจากการกําหนดของกษัตริ ย์และบุญบารมีของแต่ ละคน

12 บทความ “วัฒนธรรมกระฎุมพีในวรรณกรรมต้นรัตนโกสิ นทร์” นี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรกในปี 2525
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แม้ ว่าชนชั้ นสู งได้ กระจายคติ ที่เกี่ ยวกับรั ฐเช่ นนี ้ไว้ ทั้งในวรรณกรรม
ประโลมโลกย์ และวรรณกรรมเชิ งศาสนา ทั้ งในพิ ธีกรรมที่ กระทํากันขึ น้ อย่ าง
มโหฬารพันลึก ทั้งในระบบการปกครองที่ กลุ่มมูลนายทั้ งหมดรั บใช้ ในฐานะที่
เป็ นกลไก และในองค์ การคณะสงฆ์ ของราชบัลลังก์ แต่ กเ็ ป็ นที่ น่าสงสัยอย่ างยิ่งว่ า
ประชาชนส่ วนใหญ่ ซึ่งสั งกัดอยู่ใน “วัฒนธรรมราษฎร์ ” จะยอมรั บหรื อแม้ แต่
เข้ าถึงคติ ที่เกี่ ยวกับรั ฐเหล่ านี ้ได้ ประชาชนเหล่ านี ้อ่านหนังสื อไม่ ออกเป็ นส่ วน
ใหญ่ เ หมื อ นสมาชิ ก ทั่ ว ไปของ “วั ฒ นธรรมราษฎร์ ” ซึ่ ง นิ ย มเก็บ รั ก ษาและ
สร้ างสรรค์ จารี ตของตนโดยอาศัยความทรงจํา และผ่ านมุขปาฐะ อี กทั้งขอบข่ าย
ของชี วิตประชาชนส่ วนใหญ่ ก็ยังแคบไม่ เกิ นหมู่บ้านของตน “เมื อง” อันเป็ น
สาขาที่ ไกลลิบของรั ฐแบบจั กรวาลของกษัตริ ย์สัมพันธ์ กับชี วิตของประชาชน
เพียงในสามกรณี คือ เมื่อมีการซื ้อขาย เมื่อถูกเกณฑ์ แรงงาน และเมื่อมีภัยจากศัตรู
ภายนอก กิ จกรรมทั้ งสามอย่ างนี ้ไม่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตไพร่ และหากจะนั บ
การเกณฑ์ แ รงงานเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิต ไพร่ ชายแล้ ว ก็นั บเป็ นส่ ว นที่ ไม่ น่ า
อภิรมย์ ที่สุด
ด้ วยเหตุดั งกล่ าวนี ้เอง จึ งไม่ น่ าประหลาดใจเลยที่ จะพบร่ องรอยอย่ าง
ค่ อนข้ างเด่ นชัดของคติที่เกี่ยวกับรั ฐอีกอย่ างหนึ่ง ซึ่ งไม่ สอดคล้ องกับคติที่เกี่ยวกับรั ฐ
ตามที่ ปรากฏในหนั งสื อ พระราชพงศาวดาร หรื อ กฎหมายตราสามดวง หรื อ
รามเกียรติ์ หรื อ ไตรภูมิพระร่ วง รั ฐอี กประเภทหนึ่ งนี ้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์
นิ พนธ์ ประเภทที่ เรี ยกว่ าตํานานกลุ่มหนึ่ ง ในวรรณกรรมที่ มีต้นกําเนิ ดมาจากจารี ต
ของ “วัฒนธรรมราษฎร์ ” เช่ น ละครนอก เพลงกล่ อมเด็ก นิ ทานพืน้ บ้ าน หรื อ บทลิเก
ฯลฯ รั ฐเหล่ านี ้มั กมี ลั กษณะคล้ ายกั นคื อ มี ขนาดเล็ก มี ความแตกต่ างระหว่ าง
สถานภาพทั้งทางสั งคมและเศรษฐกิจของประชาชนน้ อย ผู้ปกครองและประชาชนมี
ความใกล้ ชิ ดกั นมาก ความสั มพั นธ์ นั้ นมี ลั กษณะเป็ นส่ วนบุ คคลสู ง (คื อไม่ ใช่
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ความสัมพันธ์ ที่ผ่านสถาบัน) รั ฐเช่ นนี เ้ กิดขึน้ ได้ ง่ายเช่ นการแตกหน่ อของรั ฐพ่ อไปสู่
รั ฐลูกหลายรั ฐ (ดังเช่ นตํานานเรื่ องขุนบรม) แต่ กส็ ลายตัวลงได้ ง่ายเช่ นกัน เช่ นการ
หนี โรคระบาดอาจทําให้ รัฐนั้นสลายตัวไปได้ ...เนื่ องจากรั ฐเช่ นนี ้ปรากฏอยู่เสมอใน
“วัฒนธรรมราษฎร์ ” จึ งสามารถเรี ยกคติ ที่เกี่ยวกับรั ฐเช่ นนี ว้ ่ าเป็ นคติของประชาชน
(นิธิ, 2538: 7 - 9)13
ในแง่ของ “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตามคติของประชาชนและรัฐแบบจักรวาล
ของกษัตริ ย”์ นั้น นิ ธิอธิ บายว่า ในความเป็ นจริ ง หมู่บา้ นมิได้อยูใ่ นความควบคุมโดยตรง
ของกษัตริ ย ์ แม้แต่หัวเมืองที่ห่างไกล เช่น นครศรี ธรรมราช ก็มิใช่จะอยูภ่ ายใต้การควบคุม
อย่างใกล้ชิดของนครหลวง มีอิสรภาพในการปกครองตนเองค่อนข้างสู ง ความเป็ นอิสระ
ในการปกครองตนเองของหัวเมืองก็มีลกั ษณะเดียวกับความเป็ นอิสระของหมู่บา้ นจากการ
ควบคุมของหัวเมืองอีกทอดหนึ่ง มีดุลยภาพอันหนึ่งที่ทุกฝ่ ายต้องรักษาไว้ คือ ดุลยภาพของ
การแทรกแซงในระดับหนึ่งกับอิสรภาพในระดับหนึ่ ง ดุลยภาพนี้ เก็บความขัดแย้งระหว่าง
เมืองและหมู่บา้ นเอาไว้ในความสงบได้ คติที่เกี่ ยวกับรัฐของประชาชนและของชนชั้นสู ง
สามารถตั้งอยูใ่ นที่เดี ยวกันและซ้อนกันเองอยู่ได้ก็ดว้ ยดุลยภาพที่ พอดี ของการแทรกแซง
และอิสรภาพ อย่างไรก็ตาม ดุลยภาพนี้ ไม่หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
เกิดขึ้นและกระทบดุลยภาพนี้ คงมีการต่อสูใ้ นหลายรู ปแบบจากทั้งสองฝ่ ายเพื่อทําให้ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นให้กาํ ไรแก่ตนหรื อมิให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในดุลยภาพนั้น หากแต่ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างช้าๆ ทําให้การต่อสู ้ไม่เป็ นไปในรู ปแบบของความรุ นแรงบ่อยนัก
จนถึงการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ดุลยภาพนี้ ได้ถูก
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และการต่ อ สู ้ ใ นรู ป ของความรุ น แรงมิ ใ ห้ ดุ ล ยภาพนี้
13 นิ ธิ นําเสนอบทความชิ้นนี้ เป็ นครั้ งแรกในการสัมมนาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี นครศรี ธรรมราช ที่ จดั โดย
วิทยาลัยครู นครศรี ธรรมราช 14 – 18 สิ งหาคม 2526
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เปลี่ยนแปลงก็เริ่ มแพร่ หลายไปใน “รัฐ” เล็กๆ ตามคติของประชาชน เกิดกบฏไพร่ ในรู ป
ต่างๆ สื บมาจนถึงปั จจุบนั (นิธิ, 2538: 37-38)
นิ ธิ เสนอว่า แนวคิดเรื่ อง “การจัดตั้งทางสังคมของไทยโบราณนั้นมีรากฐานมา
จากความสัมพันธ์ทางสังคมชนิ ดที่ เรี ยกกันว่าระบบอุปถัมภ์” ไม่น่าที่ จะมี อยู่จริ งในทาง
ปฏิบตั ิ เพราะ “หลักฐานจํานวนน้อยที่มีเกี่ยวกับการควบคุมไพร่ ในหัวเมืองและโดยเฉพาะ
ในชนบท ส่อให้เห็นความไร้สมรรถภาพของรัฐบาลกลางในอันที่จะผนวกประชาชนไว้ใน
ระบบอุปถัมภ์ที่มีกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวบยอดนั้น” 14
แม้ แต่ ในทางทฤษฎี อํานาจปกครองของรั ฐบาลกลางก่ อนการปฏิ รูปในสมัย
รั ชกาลที่ 5 ก็ขยายไปเพียงแค่ ระดับ “เมือง” เท่ านั้น เพราะฉะนั้น “เมือง” จึ งเป็ น
หน่ วยการปกครองที่ เล็กที่ สุดที่ อาํ นาจรั ฐบาลกลางจะสั มผัสไปถึง (อย่ างผิวเผิน)
แต่ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ มิ ไ ด้ อ าศั ย ในราชธานี ห รื อใน “หั ว เมื อ ง” หมู่ บ้ า นที่
กระจายอยู่ทั่วไปทําให้ “เมือง” เป็ นเพียงเกาะเล็กๆ ที่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใน
มหาสมุทรของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ ของประเทศถูก
ผนวกเข้ าไปในระบบอุ ป ถั ม ภ์ ของรั ฐเพี ย งไร หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ความไร้
สมรรถภาพของรั ฐบาลกลางในอันที่ จะควบคุมไพร่ แม้ แต่ ในเขต “เมือง” เอง ทํา
ให้ เชื่ อว่ าคนในหมู่บ้านมิได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบอุปถัมภ์ ของรั ฐ แม้ กระนั้นก็
คงมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ “เมื อ ง” ซึ่ ง เป็ นสาขาสุ ด ท้ ายของรั ฐ บาลกลางอยู่บ้ า ง
โดยเฉพาะในรู ปของการส่ งส่ วย (นิธิ, 2538: 39)

14 เช่น การมีตวั เลกไพร่ อยูจ่ ริ งน้อยกว่าหางว่าวที่กรมกองถืออยู่เป็ นอันมาก เพราะการหลบหนี ของไพร่ สูญหายไป
จากบัญชี ของหลวง การหลบหนี ไปซ่ องสุ มเป็ นชุ มชนอิ สระที่ไม่สังกัดอยู่ในระบบอุ ปถัมภ์ของรั ฐ คนข้อมื อขาว
จํานวนมากที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีการสํารวจไพร่ ฯลฯ ดูใน นิธิ (2538: 38 – 39)
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นอกจากนี้ นิธิ ยังเสนอด้วยว่า เนื่องจาก “มีเงินอีกประเภทหนึ่ งเรี ยกว่า “ส่ วย” ซึ่ ง
เกิดแต่รัฐบาลยอมให้ไพร่ พลอันอยูห่ ่างไกล แต่อยูใ่ นที่เกิดสิ่ งของซึ่ งต้องการใช้ในราชการ
ตัวอย่างเช่นดินประสิ ว...ส่ งเป็ นส่ วยแทนตัวมารับราชการได้” ดังนั้น จํานวนของไพร่ ส่วย
จึงน่าจะมีอยูน่ อ้ ยกว่าไพร่ สมและไพร่ หลวง เพราะไพร่ ส่วยเป็ นเพียงส่วนกระเส็นกระสายที่
ระบบอุปถัมภ์ของรัฐอนุ ญาตให้ประชาชนเป็ นกรณี พิเศษเท่านั้น แต่ไพร่ ในสมัยก่อนการ
ปฏิรูปฯ ล้วนอยู่ “ห่ างไกล” เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ นัน่ ก็คือ “ห่ างไกล” จากเมืองอันเป็ นหน่วย
ราชการปลายสุดที่สัมผัสมาถึงคน เพราะฉะนั้น “จึงเป็ นไปได้มากว่าส่ วนใหญ่ของไพร่ ใน
รัฐไทยนั้นเป็ นไพร่ ส่วย ซึ่ งถูกควบคุ มโดยมูลนายในเมื องได้อย่างผิวเผินเท่ านั้น” (นิ ธิ,
2538: 40 - 41) 15
ต้นปี 2531 เมื่อ นิ ธิ เสนอบทความเรื่ อง “สู่ ประวัติศาสตร์ ประชาชนไทย” (นิ ธิ,
16
2531) เขาก็ยืนยันอีกครั้งว่า “เมื่อพิจารณาในแง่การเมืองและเศรษฐกิจ แม้วา่ ศักดินาเป็ น
ระบบที่ ชนชั้นนําในเมืองสถาปนาขึ้ นและจรรโลงไว้เหนื อหมู่บา้ น แต่ก็เป็ นระบบที่ ไม่
แทรกเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ในหมู่บา้ นมากนัก ต่อเมื่อหมู่บา้ นต้องมาสัมพันธ์กบั รัฐเท่านั้น
ที่ลกั ษณะความสัมพันธ์แบบศักดินาจะเข้ามาเป็ นเงื่อนไขสําคัญ ตราบเท่าที่หมู่บา้ นยังไม่มี
กิจจะสัมพันธ์กบั รัฐ ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ นก็ยงั มีลกั ษณะเป็ นของตนเองอันไม่ใช่
P14F

P15F

P

15 นิธิ อธิ บายเพิ่มเติมว่า และหากการณ์เป็ นจริ งตามที่ประเมินนี้ จําเป็ นที่จะต้องพิจารณาไพร่ ส่วยเป็ นอีกระบบหนึ่ ง
ต่างหากจากระบบอุปถัมภ์ใหญ่ของรัฐ ไม่ใช่เป็ นเพียงส่ วนปลายที่ไม่สาํ คัญของระบบอุปถัมภ์ของรัฐอย่างที่มกั จะ
พิจารณากัน ระบบอุปถัมภ์ใหญ่ของรัฐหรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า ระบบไพร่ หลวง-ไพร่ สมนั้น เป็ นระบบที่รัฐบาลสถาปนา
ขึ้นเพื่อผนวกแรงงานของคนในเขต “เมือง” หรื อเขตที่รัฐบาลควบคุมได้ถึงจํานวนจํากัดเท่านั้น รัฐบาลกลางสัมพันธ์
กับประชาชนในชนบทได้กแ็ ต่โดยผ่านความสัมพันธ์ของระบบส่วย ส่วย คือ “ภาษี” จํานวนเล็กน้อยที่ชนบทเสี ยแก่
เมืองเพื่อแลกเปลี่ยนการบริ การที่จาํ เป็ นบางประการซึ่ งหาได้จากเมืองเท่านั้น แต่ประชาชนในชนบทมิได้เป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบอุปถัมภ์ของรัฐอย่างแท้จริ ง.
16 ยกเว้นที่ ระบุ เป็ นอย่างอื่ น เนื้ อหาทั้งหมดในย่อหน้านี้ แ ละในอี กหลายย่อ หน้าต่อไป มาจาก บทความเรื่ อง สู่
ประวัติศาสตร์ประชาชนไทย (นิธิ, 2531: 44 – 53)
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ลักษณะของศักดิ นา” นิ ธิ เสนอว่า ระบบศักดิ นาไทยเกิ ดขึ้นท่ ามกลางความเฟื่ องฟูของ
การค้า เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อยูต่ ลอดเวลา จึงเป็ นความ
จําเป็ นที่ชนชั้นนําต้องปรับระบบของตนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพการค้า
ระหว่างประเทศด้วย พลวัตรของระบบศักดินาไทยจึงอยูท่ ี่ดา้ นเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง
เพราะฉะนั้น ไม่ ว่า ระบบศัก ดิ น าจะพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองปั จ จัย ทางการเมื อ งหรื อ
เศรษฐกิจก็ตาม แต่เมื่อระบบมาตกอยูท่ ี่ดา้ นเศรษฐกิจ ด้านการเมืองหรื อการคุมกําลังคนก็
จะปรับตัวให้ผนั แปรไปตามความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ระบบศักดินาจะถือประโยชน์จาก
สภาพของการค้าระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ไทยในระยะ 200 ปี ที่ผ่านมานี้ จะเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงของระบบศักดินาเพื่อตอบสนองต่อสภาพที่ เปลี่ยนแปลงไปของการค้า
ระหว่างประเทศอยูม่ าก ในขณะเดี ยวกัน ก็ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมคนไป
เรื่ อยๆ เช่นกันด้วย เฉพาะในส่ วนที่ ตอ้ งปรับเปลี่ยนทางด้านการเมืองนี้ แหละที่กระทบถึง
ประชาชนในหมู่บา้ น
นิ ธิ ยังเสนอด้วยว่า การที่ ชนชั้นนําจะสามารถสถาปนาระบบศักดิ นาขึ้นมาได้
หมู่บา้ นก็ตอ้ งสมยอมต่อระบบนี้ ดว้ ย การสมยอมนี้ อาจอธิ บายได้วา่ มาจากพลังที่แข็งแกร่ ง
กว่าของชนชั้นนํา เช่นพลังในการจัดองค์กรจนทําให้สามารถเรี ยกเกณฑ์กาํ ลังคนจํานวน
มากเพื่อบังคับให้เกิดระบบดังกล่าวขึ้น แต่พลังอํานาจเพียงอย่างเดียวคงไม่อาจทําให้ระบบ
นี้ดาํ รงอยูอ่ ย่างสื บเนื่ องมาได้เป็ นเวลานาน การสมยอมของประชาชนในหมู่บา้ นจึงมาจาก
เงื่อนไขอย่างน้อยสองประการ
ประการแรกอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นเงื่อนไขทางภาววิสัย
ระบบศักดิ นาเกิดขึ น้ ท่ ามกลางภาวะที่ หมู่บ้านต้ องแสวงหาความ
มั่นคงปลอดภัยจากภายนอก ตลอดประวัติศาสตร์ อั นยาวนานของภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาคพืน้ ทวีป การปล้ นสะดมและการกวาดต้ อนผู้คน

95

วารสารมนุษยศาสตร์ สาร ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1

เพื่อเอาไปเป็ นทาสนับเป็ นทางทํามาหากินของประชาชนส่ วนหนึ่ งเสมอมา
หมู่ บ้ า นเป็ นองค์ ก รที่ เ ล็ก เพราะจุ ด มุ่ง หมายการรวมตั ว ขั้ น พื ้น ฐานของ
หมู่บ้านคื อ เพื่ อการผลิ ตในเศรษฐกิ จเพื่ อการยังชี พ ความสามารถในการ
ป้ องกันตนเองของหมู่บ้านมีจาํ กัด กลุ่มโจรที่ ตั้งกันขึน้ เป็ นซ่ องโจรก็สามารถ
จั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า หมู่ บ้ า น หรื อมี ก ํา ลั ง เพี ย งพอจะคุ ก คาม
หมู่บ้านได้ แล้ ว ทั้ งนี ้ยังไม่ กล่ าวถึ งการที่ รัฐหรื อแคว้ นอื่ นอาจจั ดกําลังมา
คุกคามหมู่บ้านได้ โดยสะดวก รั ฐในระบบศักดินาให้ ความคุ้มครองหมู่บ้าน
อย่ างได้ ผล ในด้ านการป้ องกันตนเองจากการโจมตีของรั ฐอื่ นนั้นเห็นได้ ชัด
เพราะระบบศั ก ดิ น าสามารถเรี ยกเกณฑ์ ก าํ ลัง ได้ จ ากหลายหมู่บ้ า น และ
อํา นวยการนํา ที่ ไ ด้ ผ ลแก่ ก องทั พ ที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการรวมฉกรรจ์ ในหลาย
หมู่บ้านนั้น ส่ วนการคุกคามที่ มาจากภายในรั ฐเช่ นกองโจร ระบบศักดิ นา
ช่ วยควบคุมมิให้ กองโจรมีกาํ ลังกล้ าแข็งเกินไปเพราะเท่ ากับเป็ นการคุกคาม
รั ฐศั ก ดิ น าเองด้ วย การมี อ ยู่ ของอํ า นาจศั ก ดิ น าทํ า ให้ กองโจรต้ อง
ประนี ประนอมกับหมู่บ้านบ้ างเพราะหมู่บ้านช่ วยป้ องกันการปราบปราม
ของหมู่บ้านได้ เหตุฉะนั้น อย่ างน้ อยที่ สุดหมู่บ้านก็ได้ รับความปลอดภัยใน
ระดับหนึ่งเมื่อยอมรั บอํานาจของระบบศักดินา
ระบบศั ก ดิ น ายัง ช่ วยประกั นสิ ท ธิ ใ นการทํา กิ นบนที่ ดิ น อี ก ด้ ว ย
แม้ ว่ า ประชาชนไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ เ หนื อ ที่ ดิ น ซึ่ ง ทํา การเพาะปลู ก แต่ ใ น
เศรษฐกิ จเพื่ อการยังชี พ กรรมสิ ทธิ์ เหนื อที่ ดินเป็ นสิ่ งที่ ไม่ มีความหมาย สิ่ ง
สําคัญคื อสิ ทธิ ที่จะทํากิ นบนที่ ดินได้ อย่ างมั่นคงต่ างหาก การขยายตัวของ
หมู่บ้านก็ตาม การอพยพเคลื่อนย้ ายของประชากรจากแหล่ งอื่ นก็ตาม ล้ วน
คุกคามความมัน่ คงในสิ ทธิ การทํากินบนที่ ดินทั้งสิ ้น ระบบศักดินาช่ วยเข้ ามา
ประกันความมั่นคงนี ้ด้วยการออกตราแดงการถือประโยชน์ จากที่ ดินบ้ าง
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การเดิ นสวนเดินนาเพื่อเรี ยกเก็บอากรบ้ าง ฯลฯ ผู้อพยพหรื อผู้มาใหม่ ที่จะ
คุกคามสิ ทธิ การทํากิ นบนที่ ดินซึ่ ง “หลวง” ได้ ให้ หลักประกันแล้ ว ย่ อ ม
ละเมิดต่ ออํานาจของ “หลวง” ไปด้ วย ไม่ แต่ เพียงละเมิดต่ ออํานาจของผู้ถือ
ประโยชน์ ที่ดินนั้นมาก่ อนเท่ านั้น
ยิ่งกว่ านี ้ การถื อประโยชน์ จากหมู่บ้านในระบบศักดิ นาก็ยังมีไม่
มากนัก นอกจากการเสี ยส่ วยในรู ปแรงงานหรื อสิ นค้ าแก่ รัฐแล้ ว หมู่บ้านก็
มัก มี อิ สระในตั วเองทุ กอย่ าง สร้ างวัฒนธรรมของตนเอง จั ดสรรอํานาจ
ทางการเมืองภายในหมู่บ้านของตนเอง แม้ แต่ ภิกษุในหมู่บ้านก็แทบจะไม่
สั มพันธ์ กับองค์ กรปกครองของคณะสงฆ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ ชนชั้นนําในเมือง จึ ง
ไม่ ทาํ ให้ หมู่บ้านถูกครอบงําทางการเมืองและเศรษฐกิจจนสิ ้นเชิ ง
ส่ วนเงื่ อนไขประการที่สองที่เรี ยกว่าเป็ น “เงื่ อนไขอัตวิสัย” นั้น นิ ธิ อธิ บายว่า ถ้า
หากรัฐสามารถครอบงําหมู่บา้ นทางอุดมการณ์ได้ ประชาชนก็จะถูกทําให้เชื่อว่า อํานาจเรี ยก
เก็บส่ วยในรู ปต่างๆ นั้นมีความชอบธรรม การที่รัฐอยุธยาจะสามารถครอบงําอุดมการณ์ใน
หมู่บา้ นได้น้ ัน ไม่ใช่สิ่งที่อธิ บายได้ง่ายๆ เนื่ องจากว่ารัฐอยุธยาและต้นรัตนโกสิ นทร์ ไม่ได้
คุมการศึ กษา ไม่มีขา้ ราชการร่ วมองค์กรเดี ยวกันทั้งราชอาณาจักร ไม่สามารถครอบงําการ
ผลิตในหมู่บา้ นได้ ปั จจัยเพียงอันเดียวที่จะอาศัยเพื่อครอบงําทางอุดมการณ์ในหมู่บา้ นได้ ก็
คือ ศาสนา ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นอุดมการณ์ร่วมกันระหว่างเมืองและชนบท แต่เนื่ องจากองค์กร
คณะสงฆ์ของรัฐไม่สามารถควบคุมพระภิกษุในหมู่บา้ นได้แท้จริ งนัก เงื่อนไขสําคัญของการ
ครอบงําทางอุดมการณ์ของรัฐจึ งไม่น่าจะเป็ นองค์กรคณะสงฆ์ แต่เงื่ อนไขสําคัญที่สุดก็คือ
การผูกขาดการใช้ตวั อักษรของชนชั้นนํา ภิกษุท้ งั หลายไม่ว่าจะอยูภ่ ายในหรื อภายนอกการ
ควบคุ ม ขององค์ก รคณะสงฆ์ ย่อมสามารถเพิ่ มบารมี ทางศาสนาของตนได้ด้วยการใช้
ตัวอักษร เพราะฉะนั้น หากสามารถครอบงําอุดมการณ์ของนักบวชได้ และแม้วา่ ไม่สามารถ
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ควบคุมนักบวชทุกคนไว้ในองค์กร แต่นกั บวชทุกคนก็เป็ นเครื่ องมือครอบงําทางอุดมการณ์
ได้โดยปริ ยาย (นิธิ, 2538: 44-46) ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ล้ วนทําให้
หมู่บ้านมี ความแข็งแกร่ ง เนื่ องจากสามารถเป็ นอิ สระแก่ ตนเองได้ สูงมาก
การยอมส่ งส่ วยสิ นค้ า เงิ น หรื อแรงงานให้ แก่ รัฐก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริ การ
ในด้ านความปลอดภัย ดังที่ กล่ าวแล้ ว ซึ่ งก็นั บว่ าเป็ นบริ การเพี ยงน้ อยนิ ด
ในทางกลับกัน เมื่อหมู่บ้านมีความต้ องการจากรั ฐน้ อยมาก รั ฐก็ไม่ สามารถ
หาประโยชน์ จากหมู่บ้านได้ มากเช่ นกัน อํานาจของรั ฐกระจุกตัวอยู่แต่ ใน
เมื อง ระบบราชการของรั ฐมีกาํ ลังน้ อย รั ฐไม่ มีกองทหารประจําการ ไม่ มี
ระบบการสื่ อสารคมนาคมที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การที่ รัฐจะตักตวงผลประโยชน์
จากหมู่บ้านซึ่ งกระจายออกไปอย่ างกว้ างขวางตามลุ่มแม่ นา้ํ ก็ทาํ ได้ จาํ กัด การ
ได้ ส่วยแรงงานหรื อสิ นค้ าจากหมู่บ้านเล็กน้ อยก็นับว่ าน่ าจะเป็ นที่ พอใจแล้ ว
(นิธิ, 2538: 53)
ในช่วงต้นปี 2532 เมื่อ นิ ธิ เผยแพร่ บทความเรื่ อง “ลักษณะการปกครองประเทศ
สยามแต่โบราณ: พื้นฐานทางเศรษฐกิจ” เขาก็ยงั คงเสนอความคิดคล้ายเดิมว่า ส่วนใหญ่ของ
ชาวนาในสมัยโบราณที่ใดก็ตาม มักจะผลิตอยูใ่ นระบบความสัมพันธ์ที่อาจเรี ยกกว้างๆ ได้
ว่า “นายกับชาวนา” (lord and peasant) หมายความว่าชาวนามีพนั ธนาการ กล่าวคือ ต้อง
แบ่งผลผลิตหรื อแรงงานให้แก่นาย ตามสัดส่วนที่ถือว่าถูกต้องตามประเพณี อํานาจของนาย
ที่ มี เ หนื อ ชาวนานั้น มัก ไม่ ใ ช่ อ ํา นาจดิ บ ที่ ส ามารถกดขี่ ช าวนาได้ต ามใจชอบ แต่ ไ ด้
แปรเปลี่ยนให้กลายเป็ นประเพณี ที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ าย แม้แต่ในกรณี ที่มีการใช้กาํ ลังเข้า
ยึดครอง ควบคุมชาวนาด้วยกองทัพในระยะแรก อํานาจเช่นนี้ ก็ไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้เป็ น
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เวลานาน จําเป็ นต้องแปรเปลี่ยนอํานาจดิบเช่นนี้ ให้กลายเป็ นประเพณี ซึ่ งมีอาญาสิ ทธิ์ ที่จะ
เรี ยกร้ องเอาส่ วนแบ่ ง ผลผลิ ตหรื อแรงงานของชาวนามาได้ โดยทั้งสองฝ่ ายเห็ นว่าเป็ น
ความชอบธรรม ดังนั้น
ความจริ งแล้ วพันธนาการของชาวนาที่ มีต่อนายนั้น ไม่ ว่าจะเริ่ มขึน้
ด้ วยการใช้ กาํ ลังอํา นาจดิ บมากดขี่ หรื อด้ วยเหตุใดก็ตาม มี พื้นฐานอยู่บ น
ความจํา เป็ นทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ย เพราะฉะนั้ น ทั้ ง นายและชาวนาจึ ง ได้
ประโยชน์ จากความสั มพันธ์ กันในรู ปนี ้ ในส่ วนนายนั้นเห็นได้ ชัดอยู่แล้ วก็
คือ ได้ ส่วนแบ่ งของพืชผลและของแรงงาน ส่ วนชาวนาเองก็ต้องการนายเพื่อ
เป็ นผู้ค้ ุมครอง ชาวนาไม่ สามารถคุ้มครองทรั พย์ สินของตนเองได้ จริ งอยู่
ชาวนาย่ อมสามารถรวมตัวกันเป็ นหมู่บ้านเพื่ อป้ องกันชี วิตและทรั พย์ สิน
ของตนเองได้ แต่ ก ารป้ องกั น เช่ นนั้ น ทํา ได้ เ ฉพาะแต่ กั บ ทรั พย์ สิ น ใน
ครั วเรื อ นเท่ านั้ น ไม่ สามารถป้ องกั นผลผลิ ตทางเกษตรกรรมของตนได้
ทรั พย์ สินในแง่ นีข้ องชาวนากระจายออกไปในเนื ้อที่ กว้ างขวาง อี กทั้งต้ อง
อาศัยเวลากว่ าพืชผลจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในช่ วงที่ พืชผลพร้ อมจะเก็บเกี่ยว
ได้ นั้นยิ่ งเป็ นการยากที่ ชาวนาจะป้ องกัน “ทรั พย์ ” ของตนได้ เหตุฉะนั้ น
ชาวนาจึ งต้ องการใครที่ มาช่ วยคุ้มครองป้ องกันทรั พย์ สินของตนให้ และคน
ที่ สามารถทําหน้ าที่ นีไ้ ด้ ดีคือนาย (นิธิ, 2532: 27)
ระบบความสัมพันธ์ ระหว่ างนายกับชาวนามีความแข็งแกร่ ง เพราะ
เป็ นระบบที่ มีพืน้ ฐานอยู่บนความจําเป็ นทางเศรษฐกิ จ ชุมชนไทยที่ อยู่นอก
หรื อในรั ฐไทยก็ตามตั้งอยู่ในระบบความสั มพันธ์ เช่ นนี ้ กล่ าวคื อ ชาวนาเสี ย
ส่ วยให้ แก่ นาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับความคุ้มครองที่ นายจะให้ แก่ ตน ในขณะที่
นายดํา รงชี วิ ต อยู่ไ ด้ ด้ ว ยการเก็บ ส่ วยจากชาวนา ส่ วยเป็ นผลประโยชน์
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โดยตรงของนายซึ่ ง ต้ อ งพยายามรั ก ษาเอาไว้ รั ฐ ไม่ เ คยเข้ า มามี บ ทบาท
ทดแทนนายได้ อย่ างสิ ้นเชิ งจนถึ งสมัยใหม่ และรั ฐอาจไม่ มีแรงจู งใจทาง
เศรษฐกิจให้ เข้ ามารั บบทบาทแทนนายทั้ งหมดด้ วย เพราะฉะนั้นรั ฐไทยจึ ง
ไม่ ได้ สัมพันธ์ กับชาวนาโดยตรง หากต้ องสั มพันธ์ โดยผ่ านนายอี กทอดหนึ่ ง
(นิธิ, 2532: 29-31)
4. บทสรุป: นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในบริบทของกระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน
ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2510 – 2520 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาครั้ง
ใหญ่ในหมู่ “ปั ญญาชนฝ่ ายค้านไทย” จากการที่กระแสความคิดฝ่ ายค้านของ พคท. ซึ่ งก็คือ
ความคิ ดที่ วิเคราะห์ สังคมไทยว่าเป็ น “กึ่ งเมื องขึ้ นกึ่ งศักดิ นา” ก้าวขึ้ นมามี ฐานะนําทาง
ความคิดเหนื อกระแสความคิดฝ่ ายค้านแบบอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีภายหลังกรณี 14 ตุลาคม
2516 ไปสู่ การตกตํ่าลงอย่างรวดเร็ วของกระแสความคิดดังกล่าวในช่วงปี 2524 ซึ่ งเปิ ดที่
ทางให้กระแสความคิ ด การเมื อ งฝ่ ายค้า นชนิ ด อื่ น ๆ ได้ก้าวขึ้ น มาแสดงบทบาทแทนที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน
นิธิ ได้เริ่ มเขียนงานประวัติศาสตร์ไทยและมีชื่อเสี ยงมากขึ้นในช่วงเวลาเช่นนี้ เอง
นอกเหนื อไปจากประเด็นอื่นๆ ที่ มีผูเ้ ขียนถึงไปมากมายแล้วนั้น ข้อเสนอว่าด้วย “รัฐและ
กษัต ริ ย ์สยามในสมัย ต้น รั ต นโกสิ น ทร์ ” และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง “รั ฐ ศัก ดิ น า” กับ
“หมู่ บ้า น” ของนิ ธิ ก็ ป รากฏขึ้ น ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ ปั ญ ญาเช่ น นี้ ด้ว ย
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้งสองประการของนิธิ มีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปจากข้อเสนอของ
พคท. อย่างมาก ที่สาํ คัญก็คือ มีลกั ษณะที่ “วิพากษ์วิจารณ์” รัฐและกษัตริ ยใ์ นสมัยศักดินา
“น้อยลงไป” อย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ
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แตกต่ า งอย่ า งสิ้ น เชิ ง กับ ความคิ ด ว่ า ด้ว ย “รั ฐ และกษัต ริ ย์ส ยามในสมัย ต้น
รัตนโกสิ นทร์ ” ของ พคท. ที่เน้นยํ้าเรื่ องการเป็ นรัฐศักดิ นาของสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่มี
การแบ่งชนชั้นและมีการกดขี่ขดู รี ดกันระหว่างชนชั้นศักดินาและชนชั้นไพร่ ทาส คําอธิ บาย
ของนิธิกลับยํ้าเน้นถึงความคิดทางการเมืองที่อยูเ่ บื้องหลังรัฐศักดินา นัน่ คือ คติเกี่ยวกับรัฐ
และกษัตริ ยแ์ บบพุทธศาสนาในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่ถือว่ากษัตริ ยเ์ ป็ น “พระโพธิ สัตว์”
หรื อ “พุทธะ” ของโลกซึ่ งยังความหลุดพ้นแก่สรรพสัตว์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตวิญญาณ มี
หน้าที่ในการนําประชาชนไปสู่ความหลุดพ้นตามวาสนาบารมีของแต่ละคน
ขณะเดี ย วกั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ศั ก ดิ น ากั บ หมู่ บ้ า นในสมั ย ต้ น
รัตนโกสิ นทร์ ตามคําอธิ บายของนิ ธิก็แตกต่างไปจากคําอธิ บายของปั ญญาชนฝ่ ายซ้ายที่
กําลังตกตํ่าและหมดความน่าเชื่อลงนั้นด้วย เพราะตามคําอธิ บายของ นิ ธิ รัฐศักดินาในสมัย
จารี ตมิได้มีแต่เพียงความขัดแย้งและการกดขี่รีดกันระหว่างรัฐศักดิ นาและไพร่ ทาสตาม
แบบที่ปัญญาชนฝ่ ายซ้ายอธิบายกันเท่านั้น หากแต่ยงั มีดา้ นที่รัฐศักดินาและหมู่บา้ นจําเป็ นที่
จะต้อ งพึ่ ง พาอาศัย ต่ า งตอบแทนต่ อ กัน และกัน ด้ว ย เช่ น หมู่ บ้า นต้อ งการการปกป้ อง
คุม้ ครองจากรัฐศักดินา ขณะที่รัฐศักดินาก็ตอ้ งการรายได้ในรู ปส่วยจากหมู่บา้ นเพื่อความอยู่
รอดของรัฐศักดินาเอง ซึ่งนัน่ ทําให้หมู่บา้ นไทยในสมัยจารี ตมีอิสระในการปกครองตนเอง
ค่อนข้างสูงจากอํานาจของรัฐศักดินาส่วนกลาง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ข้อเสนอของ นิ ธิ ที่ ว่า หมู่บ้า นในรั ฐไทยสมัยจารี ตมี อิสระในการ
ปกครองตนเองค่ อนข้างสู งจากอํา นาจของรั ฐศักดิ น าส่ วนกลางนี้ ยัง มี “จุ ดร่ วมทางภู มิ
ปั ญญา” กับ “กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน” อย่างชัดเจนด้วย ที่ เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่า
ข้อเสนอของเขา หาได้ลอยเคว้งคว้างเป็ นอิสระอยูใ่ นสุญญากาศแต่อย่างใดไม่ หากแต่ดาํ รง
อยู่ท่ ามกลางสภาพแวดล้อ มทางภูมิ ปัญ ญาแห่ ง ยุค สมัย นั่น ก็คื อ ดํารงอยู่ท่ ามกลางการ
เติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนของ “กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน” ที่นาํ เสนอโดยปั ญญาชนฝ่ ายค้าน
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ไทยในทศวรรษ 2520จนกล่าวได้วา่ นิ ธิเป็ นปั ญญาชนอีกผูห้ นึ่ งที่ท้ งั ได้รับอิทธิ พลไม่นอ้ ย
จากกระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน ขณะเดียวกัน ก็คืออีกผูห้ นึ่ งที่มีบทบาทสําคัญในการ
ทําให้กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนเติบโตเฟื่ องฟูข้ ึนในทศวรรษเดียวกันนี้ดว้ ย
ข้อเสนอว่าด้วยรัฐศักดิ นาของนิ ธิ มีอิทธิ พลต่อปั ญญาชนรุ่ นใหม่อยูไ่ ม่น้อย ดังจะ
เห็นว่า ในงานสัมมนาทางวิชาการที่ จดั ขึ้นเมื่อปี 2544 เรื่ อง “ศักดินากับการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยในปั จจุ บัน” อรรถจักร์ สัตยานุ รักษ์ (โดย “ผมได้ความคิ ดหลักมาจาก
อาจารย์ข องผมสองท่ า น คื อ ท่ า นอาจารย์ ม.ร.ว.อคิ น รพี พ ัฒ น์ กั บ ท่ า นอาจารย์นิ ธิ
เอียวศรี วงศ์” (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2544: 80))
เสนอว่า
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรั ฐกับสั งคมระบบศักดิ นาไทยแตกต่ างจาก
ระบบศักดินาฝรั่ งแน่ ๆ ผมคิ ดว่ าสิ่ งที่ เราต้ องทําความเข้ าใจก็คือ แตกต่ างกัน
อย่ างไร และความแตกต่ างนี ้เอง คื อข้ อจํากัดของระบบศั กดิ นาไทย ความ
แตกต่ างที่ สาํ คัญของระบบศักดินาไทยก็คือว่ า เป็ นการจัดความสั มพันธ์ ที่ไม่
สามารถขยายความสั มพันธ์ นีไ้ ปครอบคลุมทั้งสั งคม ผมคิ ดว่ าระบบศักดินา
ไทยมีอาํ นาจที่ ลงไปจัดกลุ่ม หรื อจัดความสัมพันธ์ ลงไปได้ ไม่ ไกลมากนัก...
รั ฐระบบศักดิ นาไทยคื อรั ฐอํานาจเล็กมีอาํ นาจไม่ มากนัก และรั ฐ
อํานาจเล็ก มีอาํ นาจไม่ มากนัก และรั ฐอํานาจเล็กก็จะใช้ ระบบอุปถัมภ์ อย่ างที่
ท่ านอาจารย์ อคิ นพูด ใช้ ระบบอื่ นๆ รวมทั้ งพิ ธีกรรมเป็ นเครื่ องมื อในการ
จรรโลงระบบทั้ งหมด เวลาเราพูดถึ งระบบศั กดิ นา ถามว่ ามีพิธีกรรมร่ วม
ไหม มี เพราะศั ก ดิ น าที่ ไ ม่ เ ท่ ากั น ย่ อ มมี ส ถานะในพิ ธี ก รรมหนึ่ ง ๆ ไม่
เหมื อ นกั น ตั ว พิ ธี กรรมเหล่ านี ้ คื อ การจํ า ลองศู น ย์ กลางอํ า นาจจาก
พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ล่ ล งมาจนถึ ง ระดั บ ล่ า ง แต่ ส่ วนที่ ล่ า งลงมาอย่ า งไรก็
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ครอบคลุมไม่ ถึงหมู่บ้านหรื อชุมชนรอบข้ าง และที่ สําคัญ อํานาจค่ อนข้ าง
อิ สระเกิดขึ น้ ในรั ฐศักดินาสู งมากๆ นอกจากตัวชุมชนท้ องถิ่นแล้ ว เมือง ก็
เป็ นส่ วนที่ เป็ นอิ สระจากอํานาจรั ฐนี ้สูงพอสมควร กรณี เมืองประเทศราช
เห็นชัดว่ าทําไมถึงไม่ มีศักดินา เพราะไม่ ได้ อยู่ในระบบอันนี ้ จึ งมีอิสระมาก
เมื อ งจึ ง มี อิ ส ระมาก แต่ ที่ อิ ส ระมากคื อ ชุ ม ชนท้ องถิ่ น ... (สํา นัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2544: 82-83)
แต่กระนั้น ข้อเสนอของ นิธิ ก็ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากปั ญญาชนรุ่ นใหม่ดว้ ยเช่นกัน
ดังจะเห็นว่า ในที่สมั มนาเดียวกันนี้ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้วจิ ารณ์ขอ้ เสนอของ อรรถจักร
สัตยานุรักษ์ ว่า (1) เป็ นข้อเสนอที่รับใช้อุดมการณ์แบบวัฒนธรรมชุมชน หรื อ อุดมการณ์
แบบชาวบ้า นนิ ย ม หมู่ บ้ า นนิ ย ม ที่ ม องว่ า หมู่ บ้า นมี อิ ส ระและต่ อ ต้า นรั ฐ มาตลอด
ประวัติศาสตร์ และ (2) ในระบบฟิ วดัลของฝรั่งนั้น อยู่ดีๆ King จะไปบังคับหรื อไปทํา
อะไร Duke ไม่ได้เพราะมันมี กฎหมายห้าม ดังนั้น ระบบฟิ วดัลของฝรั่ งน่ าจะมี อิสระ
มากกว่าระบบศักดินาไทยซึ่ งไม่มีกฎหมายห้าม เปิ ดช่องให้รัฐศักดิ นาสามารถทําอะไรกับ
เมืองและหมู่บา้ นได้ทุกเมื่อถ้าอยากทํา หรื อถ้ามีกาํ ลังจะทํา ซึ่ งก็คือ มีลกั ษณะแบบ “ตาม
อําเภอใจ” มากกว่าตามกฎหมาย ดังนั้น ประเด็นจึงไม่อยูท่ ี่วา่ เมืองกับหมู่บา้ นในระบบศักดิ
นาเป็ นอิ ส ระจากรั ฐ ส่ ว นกลางมากเพราะรั ฐ มี ข นาดเล็ก หรื อ มี อ าํ นาจน้อ ย (สํา นัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2544: 89-93)
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