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“ความเปนไทย” กระแสหลัก ไดรับการนิยามอยางจริงจังโดยปญญาชนสําคัญ ๆ ของไทยนับตั้ง
แตรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ทั้งนี้โดยมีการปรับเปลี่ยนจุดเนนและความหมายของ “ความเปนไทย” เปน
ระยะ ๆ เพื่อตอบสนองบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป แตการปรับเปลี่ยนดังกลาวยังคงอยูภายใตกรอบ
โครงหลักทางความคิดเดิม ทําใหเปนความคิดที่มีพลังและครอบงําวิธีคิดของคนไทยอยางลึกซึ้ง 

การนิยาม “ความเปนไทย” เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองที่มีการรวมศูนยอํานาจ จึงกลายเปนฐาน
ทางอุดมการณ ที่จรรโลงโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจและโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปน
ลําดับชั้น ฐานทางอุดมการณดังกลาวนี้ เมื่อดํารงอยูในฐานะ “วิธีคิดกระแสหลัก” ในทศวรรษ 2500 
เปนตนมา ซึ่งสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนัน้ ไดกลายเปนอุปสรรคในการปรับตัวของคนไทย 
เพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไมสามารถเปดพื้นที่ใหแกคนทุกกลุมในสังคมไทยที่จะไดรับความเปน
ธรรม สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่จําเปน ทั้งแกการเขาถึงทรัพยากรและการดํารงชวีิตอยางสม
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปรากฏวา “ความเปนไทย” กระแสหลักนี้ ไดสราง “ความจริง” อันสําคัญขึ้นมาใน
สังคมไทย คือวิธีคิดของคนไทยในการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ รวมทั้งปญหาและวิธีแกปญหาทั้งปวง 
ซึ่งทําใหความหมายของ “ความเปนไทย” กระแสหลัก กลายเปนสวนหนึ่งของโครงสรางความรุนแรงใน
สังคมไทย  
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Abstract 
 
 Mainstream thought on “Thainess” has been firmly defined by significant intellectuals 
since the reign of King Rama V. Intellectuals adjusted the key aspects and significance of 
“Thainess” periodically in responded to the changing political contexts. However, the original 
structure of “Thainess” was retained throughout these adjustments. As a result, the 
mainstream construction of “Thainess” has an overwhelming power upon the ways of 
thinking of Thai people.  

The definition of “Thainess” originated within the context of the centralized political 
structure. This construction of “Thainess” then became the basis of the ideology that 
maintained the centralized political regime and the hierarchical social structure. Thai people 
have been dominated by this overarching ideology since the end of the 1950s, since then, 
the ideology has functioned as an obstacle to prevent Thai people from adapting themselves 
to the rapid, crucial changes in Thai society. Further, the meaning of this idea of “Thainess” 
has been too narrow to create “social space” for all groups of Thai people to attain justice, 
freedom and equality. Justice, freedom and equality are essential for people to access 
essential resources and to live a digified life. Therefore, we can say that mainstream thought 
on “Thainess” has been one part of the violent structure of Thai society. 
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บทความนี้สังเคราะหจากผลการวิจัยโครงการ “ประวัติศาสตรวิธีคิดเก่ียวกับสังคมและวัฒน
ธรรมไทยของปญญาชน พ.ศ.2435-2535”* ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มุงศึกษาการนิยาม “ความเปนไทย” โดยปญญาชนกระแสหลักจํานวนหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางลึก
ซึ้งตอจินตภาพ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ของคนไทย และจินตภาพดังกลาวไดกลายเปนพื้นฐานความ
คิดในการอธิบายปรากฏการณและปญหาตาง ๆ ในสังคมการเมืองไทย หรือมีสวนสําคัญในการกําหนดวิธี
คิดของคนไทยสืบมาจนถึงปจจุบัน บทความนี้เนนการนิยาม “ความเปนไทย” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช มากเปนพิเศษ เนื่องจากเปนปญญาชนที่สื่อสารกับสังคมไทยมาก จนมีอิทธิพลทางความคิดสูง
สุดในระยะครึ่งศตวรรษที่ผานมา 

ดวยการศึกษาผลงานจํานวนมากของปญญาชน โดยพิจารณาบริบททางการเมืองของผลงานเหลา
นั้น ชวยใหเห็นไดชัดวา “ความเปนไทย” ที่ปญญาชนนิยาม มุงตอบสนองตอปญหาทางการเมืองที่ชน
ชั้นนําในแตละสมัยตองเผชิญ พรอมกับมุงทําให “ความเปนไทย” นั้น ชวยในการจรรโลงโครงสรางสังคม
และการเมืองที่ชนชั้นนําตองการ โดยมีการปลูกฝงใหสังคมรับรูอยางตอเนื่อง จนกระทั่งกลายเปน 
“ระบอบแหงสัจจะ” ที่มีอิทธิพลอยางสูงตอวิธีคิดของคนไทย และสราง “ความจริง” อันสําคัญหลาย
ประการขึ้นมาในสังคมการเมืองไทย  

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุงแสดงใหเห็นดวยเหตุผลและขอเท็จจริงวา “ความเปนไทย” ที่ปญญา
ชนนิยาม เกิดข้ึนในบริบททางการเมืองอยางไร และมีความสําคัญอยางไรในฐานะเปนฐานทางอุดมการณ
ที่จรรโลงโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจ และโครงสรางสังคมที่แบงคนเปนลําดับชั้น แลว
วิเคราะหใหเหน็วาฐานทางอุดมการณดังกลาวนี้ เมื่อดํารงอยูในฐานะ “วิธีคิดกระแสหลัก” ในทศวรรษ 
2500 เปนตนมา ซึ่งสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น ไดกลายเปนอุปสรรคในการปรับตัวของคน
ไทย เพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไมสามารถเปดพื้นที่ใหแกคนทุกกลุมในสังคมไทย ที่จะมีสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคที่จําเปน ทั้งแกการเขาถึงทรัพยากรและการดํารงชวีิตอยางสมศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ทําให “ความเปนไทย” กระแสหลักกลายเปนสวนหนึ่งของโครงสรางความรุนแรงในสังคม
ไทยในระยะหลายทศวรรษที่ผานมา  

โดยทั่วไปแลวสังคมที่กาวเขาสูยุคหลังสมัยใหม จะเกิดสังคมแยกยอย (fragmented societies) 
จนเกิดความรูหรือวาทกรรมหลากหลาย โดยที่วาทกรรมแตละชุดมีลักษณะ “เฉพาะถิ่น” คือใชไดกับ
สังคมแยกยอยแตละสังคม ไมเปน “ทฤษฎีสากล” ที่อธิบายครอบคลุมในลักษณะทั่วไป แตในกรณีสังคม
ไทย แมจะปรากฏสังคมแยกยอยขึ้นบางแลว แตเนื่องจากส่ือมวลชนและระบบการศึกษายังไมไดรับการ
ปฏิรูปอยางแทจริง ทําใหความรูหรือวาทกรรมที่ปญญาชนภาครัฐสถาปนาขึ้น แลวไดรับการถายทอดผาน
สื่อมวลชนและระบบการศึกษาที่เปนทางการ ยังคงมีอิทธิพลหรือไดรับ “ความเคารพอยางสูง” ทั้งจากครู
และนักเรียน และทั้งจาก “ผูผลิตซ้ํา” และ “ผูบริโภค” ทําใหสามารถรักษาความเปนวาทกรรมกระแส
หลักเอาไวได แมวาในระยะหลายทศวรรษที่ผานมา จะเกิดการสรางความหมายใหม ๆ หรือความหมาย 
“ทวนกระแส” เกี่ยวกับ “ความเปนไทย” ขึ้นมา โดยนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และชาวบานในทองถิ่น
ตาง ๆ มากแลวก็ตาม 

ผูเขียนหวังวาผลการวิจัยนี้จะกระตุนใหคนไทยรวมกันคนหาคําตอบวา มีอะไรบางใน “ความเปน
ไทย” กระแสหลัก ที่ยังคงมีคุณคาจนสมควรที่คนไทยจะรักษาไว (โดยอาจปรับเปลี่ยนความหมายให
เหมาะแกยุคสมัย) และมีอะไรบางที่คนไทยควรสรางขึ้นมาใหมใหกลายเปนองคประกอบสําคัญของ 
“ความเปนไทย” ที่จะเอื้อใหคนไทยไดอยูรวมกันอยางสงบสุขและมีความเสมอภาคมากที่สุดเทาที่จะเปน
ไปได 

 
การสราง “ความเปนไทย” ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 
เมื่อเมืองไทยเผชิญหนากับอารยธรรมตะวันตกที่เขามาพรอมกับอํานาจที่เหนือกวา ชนชั้นนําของ

ไทยไดเลือกรบัเอาความเจรญิทางวัตถุแบบตะวันตก และรักษาสวนใหญของ “ความเปนไทย” ทางวัฒน
ธรรมเอาไว  โดยสรางความหมายใหมใหแกสวนประกอบตาง ๆ ของ “ความเปนไทย” เพื่อมิให “ความ
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เปนไทย” ถูกมองวาปาเถื่อน ขณะเดียวกันก็ตองทําให “ความเปนไทย” สามารถทําหนาที่จรรโลงโครง
สรางการเมืองที่รวมศูนยอํานาจไวที่สถาบันพระมหากษัตริย  และจรรโลงโครงสรางสังคมที่แบงคนออก
เปนลําดับชั้นตามหลักชาตวิุฒิ ซึ่งเปนโครงสรางสังคมที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  

  เพื่อใหกระบวนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางบรรลุผลสูงสุด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงเนนการนิยาม “ความเปนไทย” ไปที่การสรางความหมายใหมแกพระราชพิธตีาง ๆ และ
การสรางสัญลักษณที่ทําใหพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยกลางของรัฐที่มีพระราชอํานาจเด็ดขาดสูงสุด มี
เจานาย ขาราชการระดับตาง ๆ และราษฎรทุกชนชาติ ที่ชีวิตขึ้นอยูกับพระบรมเดชานุภาพ พระปญญาธิ
คุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ทรงใหความสําคัญเปนพิเศษแกการนิยามความหมายของ 
“พระมหากษตัริย” และ “ขาราชการ” เนื่องจากเปนครั้งแรกที่พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจแบบ
สมบูณณาญาสิทธิ์อยางแทจริง  อีกทั้งยังทรงมีพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนมนุษย  มิใชเทพเจา  
ในขณะที่มีการสรางระบบราชการสมัยใหม ที่จะตองทําใหกลายเปนกลไกอํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและการจัดการทรัพยากรทั่วประเทศ แตไมเปนอันตรายตอพระราช
อํานาจ พระองคทรงเนนสถานะของพระมหากษัตริยซึ่งมีพระราชอํานาจเด็ดขาดสูงสุดเหนือ “สยามเหนือ 
สยามใต สยามกลาง...ลาวประเทศ...มลายูประเทศ” ดังเห็นไดชดัจากสัญลักษณบนผืนธง “บรมราชธวัช
มหาสยามมินทร” ตามพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. 1101 และทรงเนนอัตลักษณของ
ขาราชการในฐานะผูมีเกียรติยศอันเกิดจากพระมหากรณุาธิคุณ  ทั้งนี้โดยอาศัยพระราชพิธีที่ถูกทําใหเปน 
“แบบไทย” มากขึ้น ในการเนนใหเห็นถึงสถานภาพที่ลดหลั่นตามลําดับชั้นของคนในรัฐ ควบคูกับการ
เลือกใชสัญลักษณแบบ “สากล” บางประการ เพื่อให “ความเปนไทย” ดํารงอยูอยางมีเกียรติในฐานะ
สวนหนึ่งของโลกที่ศิวิไลซ2

ในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงเผชิญกับมโนทัศน “ชาติไทย” ที่
เปนชาติของราษฎร ซึ่งเสนอโดยโดยนักหนังสือพิมพ, ขาราชการบางกลุม, ขุนนางเกาบางคน และลูก
จีน3 ซึ่งอาจกลายเปนฐานทางความคิดสําหรับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการปกครองไดโดยงาย พระ
องคจึงทรงเรงนิยามความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” เพื่อใหมีอํานาจครอบงําเหนือกวา
คํานิยามของคนกลุมอื่น ๆ ทรงนิยามความหมายของ “ชาติไทย” ที่ประกอบขึ้นดวยคนที่มีวิถีชีวิตผูกพัน
กับวัฒนธรรมไทย และ จงรักภักดีตอหัวใจของ “ความเปนไทย” อันไดแก พระมหากษัตริย และพระพุทธ
ศาสนา โดยทรงเนนวาวัฒนธรรมไทยนั้นมีความเปน “ไทยแท” คือมีลักษณะเฉพาะที่สืบทอดกันมาแต
โบราณ แต “ความเปนไทย” นี้มีแกนแทที่เปนสากล ไมแตกตางจากอารยธรรมที่เจริญแลวในยุโรป โดย
เฉพาะ “พระพุทธศาสนา” นั้นทรงแสดงใหเห็นวาเปนศาสนาที่เหนือกวาศาสนาอื่น ๆ ในโลก ทั้งในแง
ของหลักคําสอนที่มีความเปนเหตุเปนผล และในแงพระชาติวุฒิขององคพระศาสดา พรอมกันนั้นก็ทรง
สราง “คนอื่น” ขึ้นมา โดยเนนไปที่ชาวจีนที่มีจํานวนและอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
และยังเปนกลุมคนที่นําเอาอุดมการณทางการเมืองแบบสาธารณรัฐและความรูสึกชาตินิยมจีนเขามาอีก
ดวย   

การนิยาม "ชาติไทย ”และ "ความเปนไทย"  จึงกลายเปนเรื่องจําเปนเรงดวน  ทั้งเพื่อเผชิญกับภัย
คุกคามอํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์จากชาติตะวันตกและชาวจีน และเพื่อการจัดระเบียบความสัมพันธเชิง
อํานาจในรัฐแบบใหม การนิยาม "ชาติไทย ”และ "ความเปนไทย" โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

                                                 
1 เสถียร ลายลักษณ (ผูรวบรวม), “พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. 110” ใน ประชุมกฎหมายประจําศก 

เลม 13 พระนคร: โรงพิมพเดลิเมล, 2478.  หนา 79-80. 
2 Saichol Sattayanurak, “Intellectuals and the Establishment of Identities in the Thai Absolute Monarchy State”, 

Journal of the Siam Society 90, 1 & 2 (2002): 101-124.  
3 นครินทร เมฆไตรรัตน,  “พลังของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่มของรัฐประชาชาติ”  รัฐศาสตร

สาร  21,  3 (2542) : 1-104. 
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เจาอยูหัวจึงเนนไปที่การสรางเอกภาพทางการเมือง โดยมี “พระมหากษตัริย” ซึ่งทรงเปนหัวใจของ 
“ชาติไทย”  เปนผูมีพระราชอํานาจสูงสุดเนื่องจากทรงเปนศูนยรวมแหงความจงรักภักดีของคนทั้งชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการยืนยันความสําคัญความสําคัญของ“พระมหากษตัริย” ในฐานะที่ทรงเปนผูนําในการ
สรางความศิวไิลซแก “ชาติไทย” ขณะเดียวกันก็เบียดขับชาวจีนที่ไมยอม “กลายเปนไทย” ใหพนไป
จากการเปนสมาชิกของ “ชาติไทย” และยังเปนการตอบโตความคิดที่วา “ชาติและอํานาจอธิปไตยเปน
ของราษฎร” อีกดวย นอกจากนี้ การนิยาม “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” ในรัชกาลที่ 6 ยังมุงตอบ
สนองปญหาการเมืองภายในที่ทรงขัดแยงกับเจานายชั้นสูงหลายพระองค และไมทรงไววางพระทัยใน
ความจงรักภักดีของขาราชการนับตั้งแตเกิด “กบฏ ร.ศ.130” ทําใหทรงมีความพยายามจะครอบครอง
อํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์ยิ่งกวาในสมัยรัชกาลที่ 5  

กลาวไดวาการสรางจินตภาพ “ชาติไทย” ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนหัวใจ จะสงผลใหเกิดความ
สํานึกในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ “คนไทย” ทั้งประเทศ โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนศูนย
กลางของความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ พรอมกันนั้นทรงพยายามจะเปนสวนหนึ่งใน
กลุมประเทศที่ศิวิไลซแลว แตมีความจําเปนตองรักษา “ความเปนไทย” อันเปนรากฐานทางวัฒนธรรมที่
ชวยจรรโลงโครงสรางอํานาจของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยเอาไว ทําใหตองเนนวา “ความเปนไทย” ที่
พระมหากษัตริยแตอดีตไดทรงรักษาสืบทอดสืบตอกันมานั้น มี “อารยธรรม” หรือมีแกนแทที่เปนสากลไม
แตกตางจากอารยธรรมตะวันตก ทั้งนี้เพื่อให “คนไทย” สามารถภาคภูมิใจใน “ชาติไทย” ของตน  และมี
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ที่ทรงชวยทําให “ชาติไทย” ยังคงมีอารยธรรม มี
อิสรภาพ และยืนอยูอยางมีเกียรติเคียงบาเคียงไหลชาตติะวันตกทั้งหลาย4

สมเด็จฯ กรมพระยาวชิญาณวโรรส ทรงทําใหจินตภาพ “ชาติไทย” ที่มีพระมหากษัตริยทรง
เปนหัวใจ และทรงนํา “ชาติไทย” ไปสูการเปนชาติที่มีอารยธรรมเคียงบาเคียงไหลชาติตะวนัตก กลาย
เปนจินตภาพที่ชัดเจนและเปนที่รับรูของคนทุกชั้น  เพราะพระองคไดทรงทําใหความคิดทั้งหลายเกี่ยว
กับ “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงสรางขึ้นมานั้น  
กลายเปนแนวความคิดทางพุทธศาสนา (Buddhistization) แลวทรงถายทอดปลูกฝงความคดิเหลานั้น
ดวยการเทศน การจัดหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ และทรงพระนิพนธตําราทางพุทธศาสนาจํานวน
มาก เพื่อใหพระภิกษุสามเณรใชในการศึกษาและการสอบ 

  การนําแนวความคิดทางพทุธศาสนามาใชในการนิยาม “ชาติไทย” อันมี “พระมหากษัตริย” ทรง
เปนหัวใจเชนนี้ ไดสรางจินตภาพเกี่ยวกบั “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” อันมิอาจแบงแยกไดขึ้น
มาอยางเดนชัด และเปนจินตภาพที่รับรูกันกวางขวางในหมูสงฆซึ่งสวนใหญมาจากคนระดับลางทั้งใน
เขตเมืองและชนบท เพราะหนังสือทางพุทธศาสนาที่ทรงพระนิพนธจํานวนมากยังใชในระบบการของ
สงฆสืบมาจนถึงปจจุบัน  

ควรกลาวดวยวา เนื่องจากทรงตองการทําใหแนวความคิดเกี่ยวกับ “ชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย” กลายเปนความคิดทางพระพุทธศาสนา  ทําใหสมเด็จฯ กรมพระยาวชิญาณวโรรสทรงมีความจํา
เปนที่จะตองเนนเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม โดยไมอาจเชื่อมโยงโลกียธรรมเขากับ
โลกุตรธรรมไดเลย เพราะโลกุตรธรรมจะทําให “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” กลายเปนสิ่ง
ปราศจากแกนสารหรือตัวตนอันพึงยึดถือ และพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรมนี้เองที่ปญญาชนในยุค
หลังนํามาเนนอยางเขมขน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สงผลให “ความเปนไทย” ทาง
ศาสนามีความสําคัญอยางสูง เพราะทําใหการนับถือพระพุทธศาสนาหมายถึงการมีความรูสึกนึกคิดที่ผูก
พันอยางลึกซึ้งกับ “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” ดานตาง ๆ เชน ทําใหยอมรับในความดีงามของ 
“การปกครองแบบไทย” มีความจงรักภักดีอยางสูงสุดตอ “พระมหากษัตริย” เพราะสามารถเขาใจความ
หมายของการปกครองตามหลักทศพิธราชธรรมอยางถองแท และยังมีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒน
ธรรมไทยทั้งปวงที่มี “พระพุทธศาสนา” เปนแหลงที่มาอันสําคัญอีกดวย 

                                                 
4 Saichol Sattayanurak, “Intellectuals and the Establishment of Identities in the Thai Absolute Monarchy State”, 

Journal of the Siam Society 90, 1 & 2 (2002): 101-124. 
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สวน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสรางอัตลักษณไทยโดยมิไดเนน “ความเปน
ไทยแท” ในทางวัฒนธรรม แตทรงเนนความเปนไทยแทในดาน “อุปนิสัย” หรือ “คุณธรรม” ของชน
ชาติไทย ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ประการ ไดแก  “ความจงรักในอิสรภาพของชาติ  ความปราศจากวิหิงสา 
และความฉลาดในการประสานประโยชน”  ทรงแสดงใหเห็นวาคณุธรรมทั้งสามประการนี้เปนเอกลักษณ
ของชนชาติไทย ซึ่งทําใหชนชาติไทยดํารงความเปนใหญในประเทศสยามมาไดยาวนาน ทรงเนนวาถึง
แมชนชาติไทยจะเปนใหญใน “เมืองไทย” แตชนชาติไทยก็ไมเคยเบียดเบียนชนชาติอื่น เพราะชนชาติ
ไทยมีคุณธรรม “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน” ทําใหทุกชนชาติอยู
เย็นเปนสุขภายใต “การปกครองแบบไทย”  ขณะเดียวกันชนชาติไทยซึ่ง “ฉลาดในการประสาน
ประโยชน” ก็สามารถเลือกรับแตสวนดีจากชาติอื่นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู ทําใหเกิดความ
เจริญงอกงามแกศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในทุก ๆ ทางตลอดมา  

 ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเนนในพระนิพนธอยู
เสมอ เพื่อตอบสนองตอปญหาที่มีการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐ
ธรรมนูญ ก็คือ เมืองไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมานานแลวจนกลายเปนประเพณี 
“การปกครองแบบไทย” ซึ่งควรรักษาไวสืบไป ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยไทยมิไดทรงใชพระราช
อํานาจแบบเทวสิทธิ์ ตรงกันขาม  “การปกครองแบบไทย” เปนแบบ “พอปกครองลูก” ซึ่งเต็มไปดวย
ความเมตตากรุณา และพระมหากษัตริยราชวงศจักรีทรงเปนผูนําแหงคุณธรรมของชนชาติไทยทั้งสาม
ประการ ซึ่งชวยให “เมืองไทย” สามารถรักษาเอกราช มีความสงบสุข และความเจริญกาวหนาเปนอัน
มาก  นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพยังไดทรงทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงกลายเปนตัวแบบในอุดมคติของ “พระมหากษตัริยไทย” ดวยการสถาปนา “สมเด็จพระปย
มหาราช” ขึ้นมา ใหหมายถึง “พระมหากษัตรยิอันเปนที่รักของคนทั้งหลาย” เนื่องจากทรงเปนผูปก
ครอง “ของประชาชน” และ “เพื่อประชาชน” ทั้งนี้เพราะสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
ตองการทําใหกระแสการเรียกรองรัฐธรรมนูญลดความเขมขนลงดวยการทําใหคนทุกชั้นเกิดความสํานึก
วา พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ทรงเปนของประชาชน และทรงปกครองเพื่อประชา
ชนอยูแลว ไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองทําการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 

ในดานศาสนานั้น ทรงเนนวาแม “พระพุทธศาสนา” จะเปนศาสนาที่ชนชาติไทยสวนใหญนับถือ 
แตพระมหากษัตริยไทยทรงปราศจากวิหิงสา จึงทรงอุปถัมภทุกศาสนาในเมืองไทย ทําใหคนทุกศาสนา
อยูรวมกันอยางสงบสุข  สวน “ความเปนไทย” ในดานอื่น ๆ เชน ภาษาไทย วรรณคดี และศิลปะทุก
แขนง ลวนเปนผลมาจากการที่พระมหากษัตริยไทยทรงเปนผูนําที่ “ฉลาดในการประสานประโยชน” ทั้ง
สิ้น 

นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสรางอัตลักษณของชนชั้นตาง ๆ ในเมือง
ไทย เพื่อใหคนแตละชั้นรูวาตนเปนใคร มีสถานภาพและหนาที่อยางไรในเมืองไทย เปนการสรางฐาน
ทางอุดมการณใหแกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย เพื่อจรรโลงโครงสรางทางชนชั้นที่มีความสําคัญตอเสถียร
ภาพของรัฐและชนชั้นนํา  ในขณะที่พยายามลดความขัดแยงระหวางชนชาติลงดวยการสรางอัตลักษณ 
“เมืองไทย” มิใช “ชาติไทย” ทรงหลกีเลี่ยงมโนทัศน “ชาติไทย” เนื่องจากทรงเปนเสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยที่ทําใหทรงตระหนักวา ประชาชนทั่วประเทศภายใตความรับผิดชอบของพระองคนั้นประกอบ
ดวยคนหลายชนชาติ และกระบวนการทําใหชนชาติเหลานั้น “กลายเปนไทย” เพิ่งจะเริ่มขึ้น หากเนน 
“ชาติไทย” ที่เปนชาติของ “คนไทย” เทานั้น จะเปนการเราใหชนชาติอื่นในประเทศสยามสํานึกถึงความ
แตกตางทางชนชาติอยางแหลมคมขึ้น ซึ่งจะทําใหยากแกการปกครอง5

จะเห็นไดวาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้ แมปญญาชนทั้งส่ีพระองคจะมิไดมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในทางความคิดอยางสมบูรณ  แตความคิดหลักที่ไดรับการเนนรวมกันก็คือหัวใจของ “ความ
เปนไทย” อันไดแก “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ท่ีจรรโลงโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนย

                                                 
5 สายชล สัตยานุรักษ, สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ การสรางอัตลักษณ “เมืองไทย” และ “ช้ัน” ของชาว

สยาม.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2546.   
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อํานาจและโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปนลําดับช้ันตามหลักชาติวุฒิ แมวา “ภาษา” หรือ “คํา” 
ที่เลือกใชในการสรางมโนทัศน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” จะแตกตางกันอยูบางก็ตาม 
 
การสราง “ความเปนไทย” ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 

 
ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 โครงสรางการเมืองยังคงรวมศูนยอํานาจที่ผูนํา ชนชั้นนําในระบอบ

ใหมจึงไมเปลี่ยนแปลงอุดมการณรัฐที่ไดรับการสถาปนาขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมากนัก เพียง
แตเลือกความคิดบางประการที่ตอบสนองตอความตองการของผูนําในระบอบใหม มาเนนใหเดนชัด และ
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายเพื่อตอบสนองตอสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนไป แมในบางชวงจะมีการเพิ่ม
เติมความคดิบางประการ แตก็ไมขัดแยงกับกรอบความคิดเดิมของ “ความเปนไทย” ที่เนนอํานาจเด็ด
ขาดสูงสุดของผูนํา และเนนหนาที่ตามสถานภาพของคนในชนชั้นตาง ๆ เพียงแตใหความสําคญัแกความ
รูความสามารถในการทําหนาที่ตอ “ชาติไทย” มากกวาหลักชาติวุฒิ และนําเอา “ภาษา” หรือ “คํา” ที่มี
อยูในอุดมการณประชาธิปไตยมานิยามความหมายใหมเพื่อสรางความชอบธรรมแกผูนําเทานั้น (เชน คํา
วา “มติมหาชน” และ “เสรีภาพ” เปนตน)  

ผูมีบทบาทสําคัญในการสราง “ความเปนไทย” ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 คือหลวงวิจิตรวาท
การ บรรยากาศทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําใหหลวงวิจิตรวาทการใหความ
สําคัญแก “มติมหาชน” ในการกําหนดนโยบายและโครงการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อทําให “ชาติไทย” เจริญ
กาวหนา อยางไรก็ตาม “มติมหาชน” นี้มิไดเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของปจเจกบุคคลในรัฐซึ่งตางก็มี
ความคิดเห็นเปนของตนเอง แตเกิดข้ึนภายหลังกระบวนการ “มนุสสปฏิวัติ” ตามแนวทางที่เรียกวา “รัฐ
นิยม” ซึ่งเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนนิสัยใจคอของ “คนไทย” ไป 
เรียบรอยแลว ดังนั้น “มติมหาชน” จึงอยูในกรอบที่รัฐตองการ และทําใหความคดิของผูนําสะทอน “มติ
มหาชน” อยูเสมอ ไมวาผูนําจะคิดอะไรหรือทําอะไร คนก็จะคิดตามและทําตาม6

เพื่อใหเกิด “มติมหาชน” ในแนวทางที่จอมพลป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการตองการ 
หลวงวิจิตรวาทการจึงพยายามสราง “ความเปนไทย” ใหคนไทยยึดถือรวมกัน “ความเปนไทย” ที่หลวง
วิจิตรวาทการเนนในแตละชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เปนเพราะสถานการณทาง
การเมืองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   

ในปลายทศวรรษ 2470 หลวงวิจิตรวาทการซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร เนน “ความเปน
ไทย” ในแงของศิลปะไทยที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตโบราณ เพื่อใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติ
ของตน เปนการสืบทอดความคิดที่ปญญาชนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยเคยเนนมาแลว จนกระทั่งถึง
ตนทศวรรษ 2480 เมื่อไทยเปนพันธมิตรกับประเทศญี่ปุน เพื่อหวังจะเปนมหาอํานาจในแหลมทอง 
เพราะตระหนกัถึงความไมมัน่คงของชาติเล็กที่จะถูกมหาอํานาจยึดครองไดโดยงาย หลวงวิจิตรวาทการ
จึงเริ่มสราง “ความเปนไทย” ขึ้นใหม โดยเนน “ความเปนไทย” ในแงของจิตใจหรืออุปนิสัยที่รักความ
กาวหนา มีความมุงมั่นที่จะตอสู มีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และนิยมการคาขาย 
อุปนิสัยเหลานี้จะทําให “คนไทย” ทั้งมวลรวมกันสราง “ชาติไทย” ใหรุงเรืองและกลายเปนมหาอํานาจ
ไดในที่สุด  

เพื่อให “คนไทย” เห็นวาอุปนิสัยทั้งหลายที่รัฐตองการใหมีอยูในตัว “คนไทย” นั้น เปนคุณสมบัติ
ดั้งเดิมของชนชาติไทย หลวงวิจิตรวาทการจึงใชวิธีเปลี่ยนบริบทของ “อุปนิสัยประจําชาติ” ที่คาดหวังให
เกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคตเหลานี้ ใหเคยมีมาแลวในชนชาติไทยสมัยโบราณ ดังปรากฏอยางชัดเจน
ใน “วัฒนธรรมสุโขทัย” แตถูกทําลายไปจากการรับอิทธิพลฮินดู-ขอมในสมัยอยุธยา เมื่อคนไทยรับรูวา
ในอดีตชนชาติไทยไดเคยมีอุปนิสัยเหลานั้นมาแลว ก็จะรูสึกวาเปนไปไดที่จะหวนกลับไปมีอุปนิสัยเชน

                                                 
6 สายชล สัตยานุรักษ, ความเปลี่ยนแปลงในการสราง “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” โดยหลวงวิจิตรวาทการ. 

กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.  หนา  76-78. 
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นั้นอีก จะเห็นไดวากระบวนการนี้เปนสวนหนึ่งของการปฏิวัติจิตใจ “คนไทย” ที่หลวงวิจิตรวาทการเรียก
วา “มนุสสปฏิวัติ” นั่นเอง7  

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง พรอมกับความฝนวา “ชาติไทย” จะเปนมหาอํานาจในแหลม
ทองตองแตกสลาย หลวงวิจิตรวาทการกเ็ปลี่ยนจุดเนนของ “ความเปนไทย” เพื่อใหเขากับสถานการณที่ 
“ชาติไทย” เปนชาติเล็กที่ตองเผชิญหนากับสงครามเย็น ชนชั้นนําของไทยรวมทั้งหลวงวิจิตรวาทการไม
เพียงแตกลัวภัยคอมมิวนิสต แตยังอาศัยการตอตานคอมมิวนสิตเปนชองทางสําหรับการไดรับความ
สนับสนุนชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอีกดวย8 ดังนั้น “ความเปนไทย” ที่ไดรับการเนนจึงไดแก “ความ
เปนไทย” ที่จะชวยในการตอตานคอมมิวนิสต อันไดแก “ชาติไทย” “พระมหากษัตริย” และ “พระพุทธ
ศาสนา” มีการโฆษณาอยางกวางขวางวา หากไทยกลายเปนคอมมิวนิสต “ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย” ก็จะถูกทําลายลงไปอยางสิ้นเชิง ผูที่รักและหวงแหนใน “ความเปนไทย” จึงตองตอตาน
คอมมิวนิสตอยางเต็มที่ 

เห็นไดชัดวา แมจุดมุงหมายของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการในทศ
วรรษ 2490 จะแตกตางจากรัชกาลที่ 6 แตหัวใจของ “ความเปนไทย” ที่เนนก็ไดแกสถาบันเดียวกัน แม
วา “พระมหากษตัริย” จะถูกเปลี่ยนความหมายไปจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางมาก คือเนน
เฉพาะความหมายในแงที่ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ ซึ่งทําใหเกิดความสามัคคแีละเอกภาพ
ของคนในชาติ เพื่อจะมิใหเปนอุปสรรคตออํานาจสูงสุดของผูนําในระบอบใหม สวนเอกลักษณไทย 3 
ประการที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงเสนอไวนั้น มีเพียงขอที่หนึ่ง คือ “ความจงรักในอิสร
ภาพของชาติ” เทานั้น ที่ยังคงไดรับการเนน สวน “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการ
ประสานประโยชน” ไดถูกละเลย ทั้งนี้ก็เพราะตองการความสนับสนุนจากคนไทยในการใชความรุนแรง
ปราบปรามคอมมิวนิสต ซึ่งมีแกนนําเปนชาวจีน ขณะเดียวกันก็ใชวิธีการกลาวหาชาวจีนวาเปน
คอมมิวนิสต เพื่อกดดันใหชาวจีนทั้งหลายยอมเปนเบี้ยลาง  หรือยอมใหความรวมมือในการตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอผูกุมอํานาจรัฐ ถายังคงเนน “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสาน
ประโยชน” ก็จะไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายขางตนไดเลย แตการใหความสําคัญแตเฉพาะ“ความจงรกั
ในอิสรภาพของชาติ” และละเลยอีกสองขอ ก็เปนการสืบทอดพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกฏุ
เกลาเจาอยูหัว ซึ่งไมทรงใหความสําคัญแก “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสาน
ประโยชน” เชนเดียวกัน 

ปญญาชนอีกพระองคหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางอัตลักษณไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
คือ พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ พระองคทรงมีบทบาทสําคัญ 2 ดานดวยกัน 
ซึ่งแมวาจะเปนบทบาทในระบอบการปกครองใหมที่ตองปรับเปลี่ยนความหมายและวิธีดําเนินการไปไม
นอย แตโดยเนื้อแทแลวก็เปนการสืบทอดวิธีคิดและบทบาทของชนชั้นเจาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
นั่นเอง นั่นคือ การเลือกรับความเจริญทางวัตถุจากตะวันตก และการควบคุมความสัมพันธทางสังคมและ
ความสัมพันธเชิงอํานาจดวย “ความเปนไทย” ทางวัฒนธรรม 

บทบาทของพระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ดานหนึ่งเปนบทบาทในความสัมพันธ
ระหวางไทยกับตางประเทศ ซึ่งพระองคทรงพยายามทําใหชาวตางประเทศรับรูวาไทยเปนชาติอารยะ 
และมีทรัพยากรตาง ๆ อุดมสมบูรณ เพื่อใหนายทุนตางชาติตองการเขามาลงทุน และเพื่อใหชาติตะวัน
ตกและญี่ปุนเสริมสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับไทยมากขึ้น อีกดานหนึ่งทรงพยายามควบคุมความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ไมใหดําเนินไปในทิศทางที่ไมพึงปรารถนา 
หรือเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ทั้งนี้ดวยการบัญญัติศัพท คือสรางคําศัพทใหม ๆ เพื่อแทนการทับศัพท
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพทที่เกี่ยวกับความคิด เชน “ปฏิวัติ” “ประชาชาติ” “วัฒนธรรม” ฯลฯ การ
บัญญัติศัพทใหกลายเปนคําใน “ภาษาไทย” เทากับเปนการควบคุมความคิดของคนไทย หรือการ

                                                 
7 เร่ืองเดียวกัน. 
8 Kasian Tejapira, Commodifiing Marxism: The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-1958. Kyoto 

Area Studies on Asia, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Volume 3, 2001.  p.130-137. 
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กําหนดขอบเขตและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั่นเอง นอกจากนี้พระองคยังทรงเสนอพระ
ดําริที่สอดคลองกับปญญาชนอนุรักษนิยมหลายคนในยุคเดียวกัน วาในระบอบ “การปกครองแบบไทย” 
นั้น มีความเปนประชาธิปไตยอยูแลว เพราะมีการเลือกตั้งตามหลัก “อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ”9

 นอกจากนี้ยังมีปญญาชนอื่นอีกจํานวนหนึ่งที่มีบทบาทในการนิยาม “ความเปนไทย” เชน กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร,  พระยาศรีวิสารวาจา,  พันเอกแสวง เสนาณรงค แตความคิดเกี่ยวกับ “ความ
เปนไทย” ที่ปญญาชนเหลานี้เสนอมิไดมีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญถึงข้ันที่เปนการเสนอกรอบ
ความคิดใหม  แนวความคิดสําคัญ ๆ ที่ปญญาชนเหลานี้เสนอก็คือการพิสูจนวาสถาบันพระมหากษัตริย
และ/หรือพระพุทธศาสนายังคงมีคุณคาในระบอบใหม และตองการสถาปนาอุดมการณทางการเมือง 
“แบบไทย” ที่สถาบันพระมหากษัตริยและ/หรือพระพทุธศาสนาเปนแหลงที่มาทางศีลธรรม ที่จะชวยใน
การจัดระเบียบสังคมการเมืองไทยใหดีงาม ดังนั้น แมวาแนวความคิดที่แตละคนเสนอจะมีรายละเอียด
และมีจุดเนนแตกตางกันอยูบาง แตก็มิไดขัดแยงกันในสาระสําคัญ และสวนใหญของแนวความคิดเหลานี้
ก็ชวยเสริมใหความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” ที่ปญญาชนในอดีตนิยามไว มีความชัด
เจนและมีพลังเขมแข็งมากขึ้น  

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนผูหนึ่งที่อยูในกระแสภูมิปญญาที่สืบทอดความหมายของ “ความ
เปนไทย” จากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนี้  แตเปนผูมีบทบาทโดดเดนที่สุดในการปรับเปลี่ยนจุดเนน  
ความหมาย  และคําอธิบาย เพื่อให “ความเปนไทย” ตอบสนองอยางมีพลัง ตอสถานการณในสังคมการ
เมืองไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสามารถรักษากรอบโครงหลักของ “ความเปนไทย” เอาไว
ได  จนกลาวไดวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําให “ความเปนไทย” ที่เปนรากฐาน
ทางอุดมการณของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กลับมาครอบงําวิธีคิดของคนไทยอยางลึกซึ้งและกวาง
ขวางนับตั้งแตกลางทศวรรษ 2490 เปนตนมา โดยไดปรับเปลี่ยนคําอธิบายหรือความหมายขององค
ประกอบตาง ๆ ของ “ความเปนไทย” เพื่อใหสามารถเผชิญกับการทาทายของกระแสความคิดอื่น ๆ เชน 
เสรีนิยม และสังคมนิยม อยางมีพลัง 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์แตกตางจากหลวงวิจิตรวาทการและกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ในแงที่มิไดพอใจ
แตเพียงการสราง “ความเปนไทย” เพื่อตอบสนองความจําเปนทางการเมืองของผูนําและระบอบการปก
ครองใหมภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 เทานั้น หากแตมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี10 การนิยาม “ความเปนไทย” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จึงมีเปาหมายหลักสองประการ
ที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน คือ เพื่อใช “ความเปนไทย” ชวยจัดระเบียบความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคมไทย 
และเพื่อสรางบารมีหรืออํานาจทางปญญาใหแกตนเอง อันจะทําใหไดรับเลือกจากหัวหนาคณะรัฐประหาร 
และ/หรือประชาชน ใหไดดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อสถานการณทางการเมืองเอื้ออํานวย 

มักเชื่อกันวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนผูมีจิตวิญญาณเปนพวกกษัตริยนิยมอยางแทจริง แตจากผลงาน
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เองแสดงใหเห็นวา กอนหนา พ.ศ 2494 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เคยโจมตีชนชั้นนําในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยวาเปน “สังคโลกราวชํารุด” ซึ่งมีแต “ความเห็นที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไมได” เต็ม
ไปดวย “ความเห็นแกตัว”11 มี “ความประมาท...ความหลงระเริง...มีขัติยมานะไปในทางที่ดื้อดึงแปลก
ประหลาดกวาคนธรรมดาสามัญ...ทรงออนแอปอแป...ยังดํารงฐานะความเปนขัตติยะไวได เพราะคนไทย
                                                 
9 นครินทร เมฆไตรรัตน, การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมกับ

ฝายส่ิงพิมพ โครงการ 60 ปประชาธิปไตย, 2535.  หนา 151-156. 
10 หนังสือพิมพกรุงเทพฯไทม ปที่ 3 เลม 13 พ.ศ. 2492 กลาวถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชวา “เขาตองการจะเปนนายกรัฐ

มนตรีคนหนึ่งของเมืองไทย” ในเวลาตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เองไดประกาศอยางเปดเผยเปนระยะ ๆ วาตองการเปนนายกรัฐ

มนตรี (โปรดดู “สยามรัฐหนา 5” ใน หนังสือพิมพสยามรัฐ วันที่ 14 ธันวาคม 2513  และวันที่  3 มิถุนายน 2514 เปน

อาทิ. 
11 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “สามยุค” หนังสือพิมพเกียรติศักดิ์ (3 กุมภาพันธ 2492) ใน คึกฤทธิ์วา. กรุงเทพฯ: สํานัก

พิมพชัยฤทธิ์, 2495. หนา 106-107. 
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สวนมากยังรักที่จะมีศาลพระภูมิ”12 นอกจากนี้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังแสดงความไมพอใจที่ถูก “กาหนา” วา
เปนพวกกษัตริยนิยม  พรอมกับโจมตีนักการเมอืงบางคนวาเปนพวกกษัตริยนิยม13  ขณะเดียวกันก็ได
แสดงความคิดเห็นสนับสนุนจอมพล ป. และพลเอกเผา ศรียานนทอยูเสมอ แตโจมตีนายควง อภัยวงศ
และพรรคประชาธิปตยอยางตรงไปตรงมาหลายครั้ง จนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดกาวขึ้นดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการทหารบกใน พ.ศ.2497 แลว ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จึงไดหันมาโจมตีจอมพล ป. และพลเอก
เผารุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมีบทบาทสําคัญในการทําใหสังคมรับรูวา การเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ.2500 นั้น 
เปน “การเลือกตั้งสกปรก”14 จนเปนปจจัยสําคัญในการทําลายความชอบธรรมของจอมพล ป. ที่เอื้อ
อํานวยใหการรัฐประหาร พ.ศ.2500 ของจอมพลสฤษดิ์ไดรับการสนับสนุนจากมวลชนอยางกวางขวาง 

ใน พ.ศ.2494 ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทําให ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตัดสินใจเปน “พวก
กษัตริยนิยม“ อยางเต็มที่ และพยายามทําให “อุดมการณกษัตริยนิยม” มีพลังแข็งแกรงขึ้นเรื่อย ๆ ที่
สําคัญก็คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เสด็จกลับมาประทับอยูในเมืองไทยเปนการ
ถาวร และการที่พรรคประชาธิปตย (ซึ่งกลายเปนศัตรูทางการเมืองของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตั้งแตปลายป พ.ศ.
2491) สูญเสียอํานาจและอิทธิพลที่เคยมีอยูในรัฐสภา เนื่องจากมีการรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 
2494 ในสถานการณเชนนี้ พรรคประชาธิปตยจะไมไดรับประโยชนอะไรอีกแลวจากการที่อุดมการณ
กษัตริยนิยมมีพลังแข็งแกรงขึ้น แต ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เองจะไดประโยชนโดยตรง เพราะสามารถอิงตัวเองเขา
กับสถาบันพระมหากษัตริย และยกระดับตนเองจาก “เจาหางแถว”15 ใหกลายเปนสมาชิกของพระ
ราชวงศจักรีอนัศักดิ์สิทธิ์และสูงสง ซึ่งทุกฝายรับรูวาเปนผูมีความรอบรูในวัฒนธรรมราชสํานัก ที่เปนแบบ
แผนอันดีเลิศของ “ความเปนไทย” ในทุกดาน 

นับตั้งแตกลางทศวรรษ 2490 ซึ่งเขียน สี่แผนดิน เปนตนมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ประสบความสําเร็จ
อยางสูงในการรื้อฟนอุดมการณ “กษัตริยนิยม” โดยทําใหคนไทยเห็นวา สถาบันและองคพระมหากษัตริย
เปนสถาบันและบุคคลที่ขาดไมไดของ “ชาติไทย” เพราะทรงมีสวนอยางสําคัญยิ่งในการทําให “ชาติ
ไทย” มีระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา นอกจากนี้ยังไดเชื่อมโยงพระพุทธ
ศาสนากับ “พระมหากษตัริย” และ “ชาติ” อยางแนบแนน ดวยการทําใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเปน
แหลงที่มาทางศีลธรรมที่ทําให “พระมหากษตัริย” ทรงเปนผูปกครองที่ดี และทําใหคนไทยซึ่งมีความ
สัมพันธกันในลักษณะที่ “รูที่ต่ําที่สูง” นั้น อยูรวมกันอยางสงบสุข ปราศจากการกดขี่เบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้ “พระมหากษตัริย” และ “พระพุทธศาสนา” ยังเปนที่มาและชวยจรรโลง “ความเปน
ไทย” ในดานอื่น ๆ ที่ทําให “เมืองไทยนี้ดี” เชน การปกครองแบบไทย ภาษาไทย วรรณคดีไทย ศิลปะ
ไทย มารยาทไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯลฯ 

“ความเปนไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นิยามมีอิทธิพลอยางสูง เนื่องจากเปนฐานทางอุดมการณใหแก
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ทําใหสามารถใชสื่อประเภทตาง ๆ รวมทั้งหนังสือพิมพในเครือสยาม
รัฐของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เอง ในการปลูกฝงแกสังคมไทย และถึงแมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะไดปรับเปลี่ยนความ
หมายขององคประกอบตาง ๆ ของ “ความเปนไทย” เพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนไป แตได
รักษากรอบโครงหลักทางความคิดเดมิ ที่สืบทอดมาจากปญญาชนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยเอาไว
อยางเหนียวแนน ทําให “ความเปนไทย” กลายเปนความคิดที่มีพลังอยางไพศาล แมวาสังคมการเมือง
ไทยจะไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากแลว 
 

                                                 
12 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, สามก็กฉบับนายทุน ตอนเบงเฮ็กผูถูกกลืนทั้งเปน กรุงเทพฯ: สยามรัฐ, 2530. หนา 99-

100. 
13 เร่ืองเดียวกัน, หนา 190-191. 
14 โปรดดู ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, คึกฤทธิ์ ปราโมชกับปญหาของไทยสมัยเลือกตั้งไมเรียบรอย. กรุงเทพฯ: เกษม

บรรณกิจ, 2511. 
15 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “คึกฤทธิ์กับการเมืองไทย” ใน คึกฤทธิ์ 2528. กรุงเทพฯ: สวิชาญการพิมพ, 2528. หนา 40. 
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ความหมายทางการเมืองของ “ความเปนไทย” ท่ีนิยามโดย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
 
 ตั้งแตครึ่งหลังของทศวรรษ 2490 การเขียน สี่แผนดิน และ ไผแดง ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีสวน
ทําให “ความเปนไทย” ในแงของการปกครองแบบไทย ความจงรักภักดตีอพระมหากษัตริย ความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางคนที่อยูในชั้นตางกัน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในดานอื่น ๆ ที่มีพระ
มหากษัตริยและพระพุทธศาสนาเปนหัวใจ กลับมามีคุณคาในสายตาของคนไทยอีกครั้งหนึ่ง ในเวลานั้น 
บทบาทของหลายฝายไดทําใหกระแสชาตินิยมทางวัฒนธรรมมีพลังสูงขึ้นมาก ที่สําคัญไดแก การที่จอม
พล ป. เลือกสรางความนิยมในหมูประชาชน ดวยการแสดงตนเปนผูนําที่ดีตามคตพิุทธศาสนา เชน อาง
อิงตนเองเปนเสมือนพอขุนรามคําแหงที่ปกครองประชาชนแบบพอปกครองลูก มีพรรคเสรีมนังคศิลา (อัน
มาจากชื่อพระแทนของพอขุนรามคําแหง) เปนฐานอํานาจ  และพยายามทําหนาที่ตาง ๆ ตามอยางพอ
ขุนรามคําแหง หรือตามประเพณีของพระมหากษัตริยไทยในอดีต เปนตนวา การอุปถัมภพระพุทธศาสนา
อยางมาก การดําเนินนโยบายฟนฟูศีลธรรมภายในชาต ิ การอุปถัมภศิลปะไทยและการสงเสริมวัฒนธรรม
อื่น ๆ  ของไทย16 นอกจากนี้ยังมีปญญาชนหลายคน เขียนหนังสือและแสดงปาฐกถาที่เนนความสําคัญ
และคุณคาของ “ความเปนไทย” โดยเฉพาะพระมหากษัตริย และวัฒนธรรมไทยในดานตาง ๆ  เชน กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พระยาศรีวิสารวาจา ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช  พระยาอนุมานราชธน เปนตน 
 

กระแสชาตินิยมทางวัฒนธรรมแบบจารีตประเพณีที่เขมขนขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2490 นี้ ทํา
ใหจอมพลสฤษดิ์ไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองแสดงบทบาท “พอขุนอุปถัมภ” เชนเดียวกับจอมพล ป. 
นอกจากคําปราศรัยและสุนทรพจนในโอกาสตาง ๆ ของจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งเชื่อกันวาหลวงวิจิตรวาทการ
เปนผูรางแลว17 ยังมีการสรางฐานทางอุดมการณสําหรับรองรับปฏิบัติการทางสังคมของจอมพลสฤษดิ์จน
ประสบความสําเร็จอยางสูงในการเปน “ผูปกครองแบบไทย”  โดยม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเปนปญญา
ชนที่ไดรับการยอมรับนับถืออยางมากจากผูมีการศึกษามาตั้งแตปลายทศวรรษ 2490 วาเปนผูที่สามารถ 
“นําประชาชนไดทั้งชาติ” หรือแมแต “นําเอเซียอาคเนยไดทั้งแถบในดานความคิดอาน”18   

ในยุคจอมพลสฤษดิ์ “ความเปนไทย” ประการหนึ่งที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์สรางขึ้น เนนไปที่ “การปก
ครองแบบไทย” เพื่อรองรับการใชอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ซึ่งไดลมระบอบรัฐธรรมนูญแบบมีรัฐสภา
และการเลือกตั้งลง  อันเปนเรื่องรุนแรงอยางยิ่งในกระแสภูมิปญญาของสังคมไทย ที่ไดใหคุณคาแกรัฐ
ธรรมนูญและการเลือกตั้งมานานหลายสิบป เพราะมีการเสนอใหปกครองในระบอบ “คอนสติติวชัน่แนล
โมนากี” และใหมี “ปารลิเมนต” มาตั้งแต พ.ศ.2427 (ร.ศ.103) และหลังจากนั้นก็มีหลายฝายที่เชื่อมั่น
วาการปกครองที่ดีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี “คอนสติติวชัน่” และ “ปารลิเมนต”19  จนแมแตกลุม “อนุรักษ
นิยม” ในระยะหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 แลว ก็ยังตองพยายามพิสูจนใหเห็นวาระบอบ “การปกครองของ
ไทย”นั้นมี “รัฐธรรมนูญ” มาแลวตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหง  คือ “จารึกหลักที่ 1” หรือมีในสมัยอยุธยา
ดวย คือ “พระคัมภรีธรรมศาสตร” และยังอางดวยวาในระบอบราชาธิปไตยก็มีการเลือกตั้งตามหลัก 

                                                 
16 ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ, ม.ร.ว.ประกายทอง 

สิริสุข กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526.  หนา 124-127. 
17 เร่ืองเดียวกัน, หนา 235-244. 
18 สุลักษณ ศิวรักษ, “ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชที่ขาพเจารูจัก” ใน คึกฤทธิยาลัย. กรุงเทพฯ: สถาบันสันติประชาธรรม, 2539. 

หนา 8-11. 
19 นครินทร เมฆไตรรัตน, “สองกระแสภูมิปญญาในการปฏิวัติสยามทศวรรษที่ 2470” ใน ความคิด ความรู และอํานาจ

การเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน, 2546.หนา 162-167. 
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“อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ”20  ดังนั้น การสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหแกระบอบที่ไมมี “คอนสติ
ติวชั่น” และ “ปารลิเมนต” ของจอมพลสฤษดิ์จึงตองกระทําอยางจริงจังและโดยเรงดวนที่สุด 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นําคําอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพมาปรับใช พระองคทรงเสนอ
วา ถึงแมในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริยจะทรงมีอาญาสิทธิ์เชนเดียวกับการปกครองของขอม  แตหลัก
ในการปกครองของขอมเปนแบบนายปกครองบาว  สวนของสุโขทัยเปนแบบพอปกครองลูก และประเทศ
สยามไดใชประเพณีการปกครองนี้สืบมาจนถึง “ทุกวันนี้”21  สวน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดชี้ใหเห็นวา ระบอบ 
“การปกครองแบบไทย” เปนการผสมผสานระหวางการปกครองของสุโขทัยกับของอยุธยา พระมหา
กษัตริยทรงเปนเทวราชา แตทรงใชพระราชอํานาจเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยปราศจากการกดขี่ 
และยังเปดโอกาสใหมีการเลื่อนชั้นทางสังคมอีกดวย ทั้งนี้เพราะเปนการปกครองตามหลกัทศพิธราช
ธรรมของพระพุทธศาสนา22  

ผลประโยชนทั้งหลายของประชาชนที่เกิดข้ึนภายใต “การปกครองแบบไทย” ในสมัยสุโขทัยที่ม.
ร.ว.คึกฤทธิ์ยกขึ้นมาเปนตัวอยางในปาฐกถาเมื่อ พ.ศ.2503 นั้น  ลวนแลวแตเปนผลประโยชนที่ประชา
ชนในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมจะพึงไดรับ และเปนสิ่งที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดพยายามทําใหคน
ไทยรับรูวา “ผูนําแบบไทย” คือจอมพลสฤษดิ์ ก็ไดกระทําเชนเดียวกับผูปกครองกรุงสุโขทัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรักษากรรมสิทธิ์สวนบุคคลในทรัพยสิน, การปราบปรามอาชญากรรม การพฒันาประเทศ 
และการอุปถัมภคนทั้งหลาย รวมทั้งการเปนผูนําที่เอื้ออาทรประชาชน คือ “สงเสริมการอาชีพตาง ๆ ที่จะ
ใหราษฎรอยูดีกินดี และระงับการเบียดเบียนเชนการยึดทรัพยผูอืน่มาเปนของตน นอกจากนั้น...ยัง...
คอยชวยเหลือใหคนตั้งตัวไดดวยการใหความอุปการะตาง ๆ อีกดวย23

 สวนดีของระบอบประชาธิปไตยตามที่คนไทยรับรู  เชน  ความยุติธรรม และกระบวนการควบคุม
ฝายบริหารนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็แสดงใหเห็นวาเปนสิ่งที่มีอยูแลวในระบอบ “การปกครองแบบไทย” ที่คน 
ๆ เดียวมีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด โดยไมตองมีรัฐสภาและศาล24 ซึ่งหมายความวา “ผูปกครองแบบไทย” มี
ความชอบธรรมที่จะใช “ประกาศคณะปฏิวัติ” และ “มาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณา
จักรไทย” ซึ่งเปนการใชอํานาจตุลาการโดยไมตองมีศาลยุติธรรม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดนําเนื้อความจากจารกึ
หลักที่ 1   คือ “ไพรฟาลูกเจาลูกขุน  ผิแลผิดแผกแสกวางกันสวนดูแทแลวจึงแลงความแกขาดวยซื่อ  บ
เขาผูลักมักผูซอน” มาเปนหลักฐานเพื่อยืนยันวาผูปกครองที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด สามารถใชอํานาจ
ตุลาการดวยความยุติธรรม และยังทําใหคนไทยรับรูดวยวา ในระบอบ “การปกครองแบบไทย” นี้ จะไม
เกิดปญหาที่ “แขนขาแหงรัฐ”หรือ “ฝายบริหาร” ใชอํานาจไปในทางมิชอบ เพราะถึงแมจะไมมีรัฐสภา
คอยควบคุม แต “ประมุขแหงรัฐ...เปนอํานาจของประชาชนในอันที่จะควบคุมฝายบริหาร”25 อยูแลว 

นอกจากนี้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังเนนวา การนับถือพระพุทธศาสนาทําให “ผูนําแบบไทย” มีศีล
ธรรมจรรยาอยางเต็มเปยม จึงสามารถปกครองโดยไมตองมีกระบวนการถวงดุลยอํานาจหรือการควบคุม
ตรวจสอบของประชาชน และ “ผูนําแบบไทย”  ยังเปนผูนําในทางศีลธรรมของคนอื่น ๆ ในรัฐอีกดวย ดัง
นั้น ในขณะที่ “ผูนําแบบไทย” เปนผูควบคุมขาราชการและฝายบริหารมิใหใชอํานาจไปในทางที่ผิด “ผู

                                                 
20 โปรดดูรายละเอียดใน เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช,” แนวความคิดประชาธิปไตยแบบไทย” วิทยานิพนธรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาชาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536. หนา 39-126. 
21 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ลักษณะการปกครองประเทศสยามแตโบราณ”  ใน  ประวัติศาสตรและการ

เมือง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516.  หนา 8-9. 
22 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช,  “การปกครองสมัยสุโขทัย”  และ “”สังคมสมัยอยุธยา” ใน  ประวัติศาสตรและการเมือง.  

หนา 31-67. 
23 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช,  “การปกครองสมัยสุโขทัย”, หนา 37-38. 
24 เร่ืองเดียวกัน. 
25 เร่ืองเดียวกัน, หนา 36-37. 
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นําแบบไทย” เอง ก็มีธรรมะคอยควบคุมไมใหประพฤติผิดเชนกัน และ “หากประพฤติผิดธรรม…ราษฎรก็มี
สิทธิ์ที่จะลมพระราชอํานาจ และตั้งกษัตริยพระองคใหมขึ้นปกครองตอไป26  อยางไรก็ตาม ม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ไดพยายามทําใหคนไทยรับรูวา จอมพลสฤษดิ์ไดทําหนาที่ครบถวนสมบูรณตามแบบฉบับของ “ผูนํา
แบบไทย” ทุกประการ ไมวาจะเปนการพัฒนาประเทศ, การตัดสินคดีความอยางยุติธรรม,การปราบปราม
การคอรรัปชั่น การอุปถัมภประชาชนในดานตาง ๆ ดวยความเอื้ออาทร ดังนั้น การลมลางอํานาจของจอม
พลสฤษดิ์เพื่อตั้งผูปกครองคนใหมจึงไมสมควรจะเกิดข้ึน 

จะเห็นไดวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดทําใหคนไทยเขาใจวา “การปกครองแบบไทย” ที่ “อํานาจการปก
ครองทั้งหลายทั้งปวง…รวมอยูในบุคคลเพียงคนเดียว” นั้น สงผลดีแกประชาชนไมตางจากระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาซึ่งจอมพลสฤษดิ์ไดลมลางลงไปแลว และ “การปกครองแบบไทย” ที่ผูปก
ครองใชอํานาจทางการศาลดวยตนเอง ก็สามารถอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนได ระบอบการปกครอง
ของจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเปน “การปกครองแบบไทย” จึงมีความชอบธรรมทุกประการ 

ภายหลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังคงพยายามทําใหจอมพลสฤษดิ์เปน
แบบอยางในอุดมคติของ “ผูนําแบบไทย” คือเปนผูที่ไมมีความปรารถนาในอํานาจ แตจําเปนจะตองเขา
มา “ใชชีวิตทางการเมือง” เพราะมีความจงรักภักดีอยางสูงตอพระมหากษัตริยจนตองเขามาพิทักษราช
บัลลังก และแกไขสถานการณบานเมืองใหพนจากภาวะวิกฤติ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เขียนวา “ทานก็จําเปนที่จะ
ตองตัดสินใจเขามาดําเนินการทางการเมอืงและถือบังเหียนการบริหารประเทศ ทั้ง ๆ ที่ผมเขาใจวาเปน
การฝนตอความรูสึกและความประสงคของทาน27

เพื่อให “การปกครองแบบไทย” เปนที่ยอมรับวาเปนระบอบการปกครองที่ดี  ม.ร.ว.คกึฤทธิ์
พยายามทําใหคนไทยเห็นวา ระบบศักดินาของไทยซึ่งเปนรากฐานของการปกครองแบบไทยในสมัย
โบราณนั้น  มิไดเปนระบบสังคมที่เลวรายดังที่ “ฝายซาย” โจมตี เพราะสังคมไทยไดเกดิระบบศักดินาที่
ไมเกี่ยวกับการแบงที่ดิน  แตเปนระบบการปกครองที่ใช “นาแหงศักดิ์” ในการกําหนดสิทธิและหนาที่
ของคน และการถือครองที่ดินในเมืองไทยสมัยหลังก็ยังคงสะทอนวาผูมีอํานาจมิไดเคยยึดที่ดินสวนใหญ
มาเปนของตน “ตามสถิติที่ปรากฏในปจจุบันปรากฏวา เนื้อที่ไรนาในประเทศไทยนั้นเปนของชาวไรชาว
นานั้นเองเปนสวนมาก ขอเท็จจริงเชนนี้จะเปนผลที่เกิดมาจากระบอบสังคมอันผูมีอํานาจเขาถือที่ดินเสีย
เปนสวนใหญเชนของฝรั่งนั้น มิไดเปนแนนอน28

การนิยาม “ความเปนไทย” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ชวยใหคนไทยเขาใจ “ความหมาย” 
(significance) ของปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
กลาวคือ ทําใหคนไทยรับรูวาผูนําที่มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรนั้น  ไมเพียงแตจะชวยพัฒนาประเทศ
ใหคนไทยอยูเย็นเปนสุข  พนจากความทุกขอันเกิดแตความยากจนขนแคนเทานั้น    แตยังชวยค้ําจุน
รักษา “ความเปนไทย” อันมีคุณคา  ซึ่งแมวาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจริญทางวัตถุมาก
เพียงใด  คนไทยก็จะไมสูญเสียวิถีชีวิตแบบไทยอันเต็มไปดวยความสงบสุขและความมั่นคง  เพราะ
สังคมไทยเปนสังคมที่เมตตา มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  มีน้ําใจตอกัน และมีความสามัคคีกัน ภายใตสถาบัน
หลักที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยคือพระมหากษัตรยิและพระพุทธศาสนา อันทําใหคนไทยยึดมั่นใน
ความดีงามทัง้ปวง  ขณะเดียวกันสังคมไทยก็มีกลไกในการปกครองและการปกปองเอกราชของชาติที่มี
ประสิทธิภาพ  คือ ขาราชการและทหาร ที่จะชวยใหภาระกิจทั้งหลายของผูนําดังที่กลาวมาขางตนบรรลุ

                                                 
26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 37. 
27 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “อสัญญกรรมของจอมพลสฤษดิ์” เพื่อนนอน 9 ธันวาคม 2506  ใน คึกฤทธิ์ถกเมืองไทย. 

กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2514.  หนา 290. 
28 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ฝรั่งศักดินา กรุงเทพฯ: กาวหนา, 2504. หนา 224. 
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ผล จนอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม”29 นั้น 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีสวนอยางมากในการ “สราง” และทําใหมีเสถียรภาพในสังคมการเมืองไทยตลอดมา 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยืนยันวาไมควรเรียกการปกครองของไทยวาเปน “ประชาธิปไตยแบบไทย” ซึ่งเหตุ
ผลที่แทจริงอาจจะอยูที่ความตองการจะยืนยันในความเปนผูรอบรูสูงสุดของตนเกี่ยวกับ “ความเปนไทย” 
และ “ความเปนอื่น” ประกอบกับความตองการที่จะทําใหคนไทยยอมรับอํานาจเผด็จการของรัฐบาลใน
เวลานั้นโดยปราศจากคําถามและการถกเถียงในเชิงอุดมการณอยางสิ้นเชิง เพราะไดเคยมกีารใชคําวา 
“ประชาธิปไตยใหม” โดย “ฝายซาย” มาแลวในทศวรรษ 2490 หากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และจอมพล
ถนอมใชคําวา “ประชาธิปไตยแบบไทย” ก็จะเปดชองใหมีการถกเถียงกันตอไปวาเปนประชาธิปไตยที่แท
จริงหรือไม และเมืองไทยควรจะเปนประชาธิปไตยแบบใดกันแน ซึ่งไมเพียงแตจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางอุดมการณตามมา แตยังจะสงผลใหเกิดเสียงเรียกรองสิทธิและเสรีภาพตามคตนิิยมของระบอบ
ประชาธิปไตยทั่วไป อัน “อาจจะทําใหเกิดความยุงยากไดมากทีหลัง”30 อีกดวย 

อนึ่ง  การสราง “ความเปนไทย” วางอยูบนพื้นฐานความคิดของม.ร.ว.คึกฤทธิ์เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยอยูมากทีเดียว โครงสรางสังคมไทยที่มีการแบงชั้นอยางละเอียดซับซอนเปนเรื่องที่ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เห็นวาถูกตองเหมาะสม แมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะพูดถึง “ประชาธิปไตย” “สิทธิ” “เสรีภาพ” 
“เสมอภาค” ฯลฯ อยูเสมอ  แตคําเหลานี้ก็มีความหมายเฉพาะตามที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตองการใหคนไทยรับ
รูในสถานการณหนึ่ง ๆ ม.ร.ว.พักตรพริง้  ทองใหญ เคยเลาวา ตามปรกตินั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ใหความ
สําคัญแกการ “รูที่ต่ําที่สูง” เปนอยางมาก31 แมแตในการฝกโขนธรรมศาสตร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็มีจุดมุง
หมายหลักอยูที่การทําใหนักศึกษามี “จิตใจแบบไทย” คือเปนคนที่ “รูที่ต่ําที่สูง” รวมทั้งการทําให “ลูก
จีน” กลายเปนไทย คือมี “จิตใจแบบไทย” ดวย32  

ดังนั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จึงนิยาม “ความเปนไทย” เพื่อจรรโลงโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปน
ลําดับชั้น เพราะเชื่อวาจะนํามาซึ่ง “ระเบียบ, ความมั่นคง, ความสงบสุข และความเจริญกาวหนา” โดยที่
การยึดมั่นใน “ความเปนไทย” จะสงผลใหคนในแตละชั้นปฏิบัติหนาที่ตามสถานภาพทางสังคม และการ
เลื่อนชั้นหรือลดชั้นก็จะเปนไปตามหลักการที่วา “คนทุกคนจะอยูในฐานะอยางไร ก็แลวแตความ
สามารถ หรือ “กรรม” ของตน”33 อภิสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นตามปรกติแลวเปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึน้เนื่อง
จาก “ความสามัคคอีันแทจริงจะเกิดข้ึนไดเพราะจะไมมีความรูสึกวาใครไดเปรียบใคร” แตเมื่อเลื่อนชั้น
หรือมีฐานะสูงขึ้นดวยความสามารถหรือดวย “กรรม” ของตนแลว ก็สามารถจะมีสิทธิและมีหนาที่ตอ
สังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความวาเมื่อมีอภสิิทธิ์ก็จะตองมีหนาที่เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ดังนั้น คนจึงมีสิทธิ
และหนาที่ไมเทาเทียมกัน  ตามหลักการที่วา “การกระทําใหสังคมวัฒนาถาวรรุงเรือตอไปจึงเปน
ภาระกิจของสมาชิกทุกคนไมวายากดีมีจน และภาระนั้นจึงจําตองเฉลี่ยไประหวางบุคคลตามแต
ความสามารถที่จะแบกภาระนั้นได มิใชวาแตละคนจะเอาแตสิทธ์ิตาง ๆ สวนหนาท่ีน้ันไมมีใคร
ยอมรับ”34

                                                 
29 นิธิ เอียวศรีวงศ, “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย” ใน ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย  กรุงเทพฯ: มติ

ชน, 2538. หนา 136-171. 
30 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ประชาธิปไตยแบบซูการโนในอินโดนีเซีย” (เพื่อนนอน 2 ตุลาคม 2506)  ใน ประชุม

พงศาวดารประชาธิปไตย.  บรรณาคาร, 2512. หนา 241. 
31 สัมภาษณ ม.ร.ว.พักตรพริ้ง ทองใหญ, หนังสือพิมพประชาชาติ  9 มีนาคม 2518.  
32 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,”ทรรศนะลิขิตที่ 3 การสืบเนื่องและการถายทอดนาฏศิลปไทย” เอกสารประกอบการสัมมนา

นาฏศิลปและดนตรีไทย.  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 23-24 มิถุนายน 2522. หนา 40. 
33 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “คนมีคนจน” ใน เก็บเล็กผสมนอย. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2502. หนา 476. (เนนโดย 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์) 
34 เร่ืองเดียวกัน, หนา 475-476. (เนนโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์) 
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ในทัศนะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยจอมพลสฤษดิ์เปนตนมา และการหลั่ง
ไหลเขามาของวัฒนธรรมอเมริกัน ทําใหเกิดปญหา “ความเปนไทย...ลดนอยถอยลงไปอยางนาวิตก ...
เราลืมความเปนไทยกันมากขึ้นทุก ๆ ที35 อันจะทําใหระบบความสัมพันธทางสังคมและระบบ “การปก
ครองแบบไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เชื่อวาถูกตองและดีงามไมสามารถดาํรงอยูได จําเปนจะตองทําใหคน
ไทยรับรูวาอะไรคือ “ความเปนไทย” “เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีที่สามารถรักษาสังคม รักษาระบบการปก
ครองที่เรียบรอยไวไดในที่สุด”36 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามทําใหคนไทยยึดมั่นใน “ความเปนไทย” ดวยการ
ชี้วา หากคนไทยไมรูจัก “ความเปนไทย” และไมสามารถรักษา “ความเปนไทย” เอาไวได ผลที่จะเกิด
ขึ้นก็คือ ”กําลังเดินทางไปสูความสาบสูญทางประวัติศาสตร ถึงแมวาจะไมสาบสูญในทางกายก็สาบสูญ
ในทางเปนชาติ”37   และถาหากวามีแตเพียงพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจแลว จะไมเพียง
พอสําหรับการรักษาความเปน “ชาติไทย” เอาไวได เพราะชาติอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีอีกหลาย
ชาติ จําเปนจะตองเนน “ความเปนไทย” ในดานอื่น ๆ ควบคูกับพระพุทธศาสนา  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จึงเนนวา 
“ชาติไทย” ดีกวาชาติอื่น  เพราะมี “ความเปนไทย” อันมีคุณคาหลายอยาง ไดแก พระมหากษัตริยไทย 
การปกครองแบบไทย ภาษาไทย ศิลปะไทย เชน วรรณคดี  ละคร  ตลอดจนมารยาทไทย และขนบธรรม
เนียมประเพณีตาง ๆ   “ความเปนไทย” เหลานี้ลวนแตชวยจรรโลงโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปน
ลําดับชั้น ซึ่งเปนรากฐานของระบอบการเมืองแบบเผด็จการ ดังนั้น ในขณะที่สนับสนุนนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจอยางเต็มที่ถึงกับเนนแตพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็พยายามเหนี่ยวรั้งให
ความสัมพันธทางสังคมยังคงเปน “แบบไทย” อยูเสมอ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีความตองการเชนเดียวกับปญญาชนแหงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ตองการ
พัฒนาประเทศใหมีความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตก แตรักษาความสัมพันธทางสังคมแบบไทยเอาไว จึง
พยายามยืนยันวา  

ที่ผมเห็นวาเปนไทยแทอยูจริง ๆ นั้น ก็เห็นจะไดแกจิตใจของคนไทย ซึ่งแตโบราณ
มาจนถึงทุกวันนี้ เราก็ไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง เราก็ยังเปนไทยแทกันอยูนั่นเอง…และ
ความสัมพันธในบรรดาคนไทยดวยกันนั้น ผมเห็นวาเปนเรื่องที่ไมเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน 
คนไทยเราสวนใหญที่เปนไทยแท ๆ ก็มีความจงรักภักดีเทอดทูนพระมหากษัตริยนั้น
ประการหนึ่ง นับถือบิดามารดาครูอาจารย ถือเด็กถือผูใหญ  คือวา เด็กก็นับถือผูใหญ  ผู
ใหญก็เมตตาปรานีตอเด็ก 

ความสัมพันธเหลานี้เปนความสัมพันธที่ดี เปนความสัมพันธแบบไทย  ผมเห็นวาที่
ไหนก็ตาม…เมื่อคนไทยพบกันแลว ความสัมพันธเชนนี้ก็ยอมเกิดข้ึน และทําใหรูวาคน
ไทยเรานั้นแตกตางกวาคนชาติอื่นเขา และมีอะไรดีกวาเขามาก38

ในขณะเดียวกัน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ชี้ใหเห็นวาคนไทยไมควรจะรกัษา “ความเปนไทย” ในทางวัตถุเอา
ไว เพราะไมเหมาะแกวิถีชีวิตในปจจุบันและจะกอใหเกิดปญหาแกชีวิตไดมาก “…เรือนแบบไทยแทฝา
ประกลนี้ก็มีอยูในเฉพาะภาคกลาง…แพง…หนาหนาว หนาวที่สุดเลย…พอถึงหนาฝนก็เปยกที่สุด…บาน
ไทยแทนั้นเปนเรื่องของพิพิธภัณฑ…การนุงผาแบบไทยไมสะดวก…การรับประทานอาหาร…จะใหกลับ

                                                 
35 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,  “ของดีของไทย” (เพื่อนนอน 6 มกราคม 2506) ใน โลกกับคน.  กรุงเทพฯ : บรรณาคาร  2509, 

หนา 212-213. 
36 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,”การศึกษาของชาติ  จะปอนการศึกษาแกพลเมืองอยางไรดี” ( เพื่อนนอน 19 กุมภาพันธ  2506) 

ใน คึกฤทธิ์ถกเมืองไทย.  กรุงเทพฯ : บรรณาคาร  2514.  หนา 203, 
37 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ยิว. กรุงเทพฯ :  ดอกหญา, 2543.  หนา 47. 
38 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,  “ไทย(โบราณ)เนรมิต” (เพื่อนนอน 26 เมษายน 2506)  ใน  คึกฤทธิ์ถกเมืองไทย.   กรุงเทพฯ : 

บรรณาคาร  2514, หนา 266-267. 
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เปนไทยแท…คงจะขลุกขลักมาก”39 ทั้งนี้ก็เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตองการใหคนไทยยอมรับการพัฒนา
ประเทศแบบตะวันตกนั่นเอง 

นอกจาก  “การปกครองแบบไทย” แลว องคประกอบสําคัญอื่น ๆ ของ “ความเปนไทย” ที่ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นําเอาความคิดของปญญาชนในอดีตมาเนน หรือปรับเปลี่ยนความหมายใหเหมาะแกกาล
สมัย จนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และกลายเปน “เอกลักษณ” หรืออัตลักษณไทยสืบมา มีดังตอไป
นี้  

 
การนิยามความหมาย “พระมหากษัตริย” 

 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มุงแสดงวาในระบอบ “การปกครองแบบไทย” ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 นั้น 

นอกจากจะมี “ผูนําแบบไทย” แลว ยังจําเปนจะตองมีพระมหากษัตริย และไดนิยามใหเห็นถึงสถานภาพ
และบทบาทพระมหากษัตรยิในระบบ “การปกครองแบบไทย”ดวย นอกจากนี้ เนื่องจากตั้งแตกลางทศ
วรรษ 2490 เปนตนมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตองการเปนพวก “กษัตริยนิยม” อยางเต็มที่ จึงจําเปนตองเนนอยู
เสมอวา “พระมหากษตัริย” มีความสําคัญและมีคุณคาสูงสุดตอ “ชาติไทย“  

 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตองการเนนความหมายของพระมหากษัตริยสองดาน คือความศักดิส์ิทธิ์สูงสงของ

สถาบันพระมหากษัตริยไทยซึ่งเกิดจากการรับคติเทวราชาจากเขมร เพื่อจะทรงไดรับการเคารพสักการะ
อยางสูงสุดจากคนไทย ขณะเดียวกัน ทรงเปนผูปกครองที่กอปรดวยคุณธรรม ทําใหทรงปกครองดวย
ความเมตตากรุณาเหมือนพอปกครองลูก ซึ่งลักษณะทั้งสองดานของ “พระมหากษตัริย” นี้มีความสําคัญ
ตอระบอบ “การปกครองแบบไทย” ดวย กลาวคือ ดานที่ทรงเปนผูปกครองที่กอปรไปดวยคุณธรรมจะสง
ผลให “พระมหากษตัริย” ทรงเปนแบบอยางในอุดมคติของ “การปกครองแบบไทย” สวนดานที่พระมหา
กษัตริยทรงเปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์สูงสงที่ผูใดจะละเมิดมไิดนั้น จะทําใหพระมหากษัตริยทรงอยูในสถานะ
ที่สามารถควบคุมดูแลการใชอํานาจของ “ผูนําแบบไทย” แทนประชาชน ผลก็คือ การเขาเฝาทูลละออง
ธุลีพระบาทในวาระเขารับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตลอดจนการเขาเฝาฯถวายรายงานใน
เวลาที่เกิดเหตุวิกฤติตาง ๆ มีความสําคัญทางการเมืองอยางแทจริง  มิใชเปนไปตามประเพณีเทานั้น  

เมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กลาววา พระมหากษัตริยสุโขทัยทรงเปนผูควบคุมแขนขาแหงรัฐ จึงมีความ
หมายดวยวา พระมหากษัตริยทรงควบคุมการใชอํานาจของรัฐบาล  ดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดเขียนถึง
บทบาทของพระมหากษัตริยในการควบคุมการใชอํานาจของรัฐบาลไว ในบทความเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรชักาลปจจุบัน คลายคลึงกับที่แสดงไวในปาฐกถาเรื่อง “การปกครองสมัย
สุโขทัย” ดังนี้ 

ประวัติศาสตรของไทยเรานั้นปรากฏวามีเบ้ืองหลังที่แตกตางกันกับของชาติอื่น ๆ …คน
ไทยเราในสมัยกอนมิไดคิดตั้งสถาบันหรือองคการขึ้นเพื่อใหอํานาจควบคุม “แขนขา” 
แหงสังคม  ไทยเราไดใช “หัว” แหงสังคม หรือสถาบันพระมหากษัตริยน้ันเอง เปน
เครื่องควบคุมมิใหเกิดความไมเปนธรรม และความผิดพลาดบกพรองตาง ๆ ขึ้นได  
และก็ไดปกครองกันเปนสุขมาหลายรอยปดวยวิธีการนี้…น้ีเปนหลักการที่คนไทยเรา
ไดยึดถือมาโดยตลอด40  
นับตั้งแตกลางทศวรรษ 2490 เปนตนมา แมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะรักษากรอบความคิดหลักเกี่ยว

กับ “พระมหากษตัริย” เอาไว แตไดปรับเปลี่ยนจุดเนนในสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนไป ใน สี่
แผนดิน ซึ่งเขียนระหวาง พ.ศ.2494-2495 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เนนภาพของพระมหากษัตริยในฐานะหัวใจ
ของชาติไทย และเนนสถานะที่ทรงเปนบุคคลมากกวาสถาบัน เพื่อจะสรางความรูสึกผูกพันและความรัก
ตอพระมหากษัตริยในฐานะที่ทรงเปนมนุษย และเพื่อสรางความสะเทือนใจตอการสูญเสียการปกครอง

                                                 
39 เร่ืองเดียวกัน, หนา 261. 
40 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ในหลวงของประชาชน” อางใน สละ ลิขิตกุล, ในหลวงกับคึกฤทธิ์. หนา 103-104. 
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แบบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปใน พ.ศ.2475 และยังตองสูญเสียพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลไปอีกใน 
พ.ศ.2489 ซึ่งจะสงผลใหผูอานเห็นคุณคาของ “พระมหากษตัริย” พรอมกับเกลียดชังนายปรีดี พนมยงค
ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ถือเปนศัตรูทางการเมืองที่สําคัญที่สุด เพราะเปนบุคคลที่มีบารมีมากจนยากที่ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะเอาชนะอยางตรงไปตรงมา 

ในทศวรรษ 2500 เปนตนมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังคงนําเสนอภาพพระมหากษัตริยรัชกาลปจจุบันใน
ฐานะที่ทรงเปนบุคคล แตมุงนิยามความหมายของ “พระมหากษตัริย” เพื่อเนนความใกลชิดระหวางพระ
มหากษัตริยกับประชาชน และหลอหลอมความรูสึกของประชาชนใหมีความผูกพันและความจงรักภักดี
อยางลึกซึ้งตอพระมหากษัตริย  พรอมทั้งทําใหคนไทยมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคพระมหากษัตริยใน
ฐานะทรงเปนตัวแทนของ “ชาติไทย” ที่เปยมไปดวยความมีอารยะ  ซึ่งเมื่อทรงปรากฏพระองคตอหนา
สายตาของชาวโลกแลว ก็ไดสงผลให “ชาติไทย” มีเกียรติและศักดิ์ศรีไมดอยไปกวาชาติอารยะใด ๆ ใน
โลก  อยางไรก็ตาม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดกลาวถึง “พระมหากษัตรยิ” ในฐานะสถาบันเปนครั้งคราว  เพื่อทํา
ให “พระมหากษตัริย” เปนสถาบันที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสงจนไมมีผูใดจะละเมิดได และมีความสําคัญ
อยางสูงในดานตาง ๆ ที่คนไทยจะสํานึกอยูเสมอวาจะตองรักษาสถาบันนี้ไวคูกับ “ชาติไทย” และ “ความ
เปนไทย” ตลอดไป   

การนิยามความหมาย “พระมหากษตัริย” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในทศวรรษ 2500 ยังมุงทําใหคน
ไทยยอมรับอํานาจของรัฐบาลทหารที่มีความจงรักภักดอียางสูงสุดตอพระมหากษัตริย และทําการปก
ครองประเทศภายใตการสอดสองดูแลอยางใกลชิดของพระองค นอกจากนี้ ยังมุงใหคนไทยมีเครื่องยึด
เหนี่ยวทางใจ  และยอมรับความสัมพันธทางสังคมแบบมีลําดับชั้น  เพราะการปฏิบัติตอสถาบันพระมหา
กษัตริยจะตองเปนไปโดยมีความสํานึกในเรื่อง “ที่ต่ําที่สูง” อยางลึกซึ้ง  การปลูกฝงความศักดิส์ิทธิ์สูงสง
ของสถาบันพระมหากษัตรยิ จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปลูกฝงใหคนไทยเชื่อมั่นในความถูกตอง
ของโครงสรางสังคมที่ไมเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของโครงสรางการเมืองที่ประชาชนปราศจากสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองในการที่จะเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร และควบคุมตรวจ
สอบการใชอํานาจ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหคนไทยยอมรับ “การปกครองแบบไทย” โดยเห็นวาไมจําเปนตอง
มีสถาบันในระบอบประชาธิปไตย (เชนรัฐสภาและองคกรอิสระตาง ๆ ) เพื่อควบคุมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เพราะม“ีพระมหากษตัริย” ทรงสอดสองดูแลการปกครองใหเปนไปอยางถูกตองยุติธรรมอยู
แลว 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นําเอาความคิดที่วา พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมา
เนนอยูเสมอ  เชนเดียวกับความคิดที่วาพระมหากษัตริยทรงถึงพรอมดวยทศพิธราชธรรมของพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งทําใหทรงกระทําแตสิ่งที่ถูกตองและทรงมีความหวงใยในพสกนิกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้น นอก
จากจะทรงดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพสกนิกร และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาลแลว หากราษฎรไดรบัความไมเปนธรรมจากผูปกครอง ก็สามารถจะทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาได การเนนความคิดเหลานี้ในทศวรรษ 2510  ทําให “พระมหากษตัริย” ทรงมีความสําคัญเหนือรัฐ
บาลอยางชัดเจน และเมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เห็นวาจอมพลถนอมและจอมพลประภาสครองอํานาจนานเกิน
ไปจนเปนอุปสรรคตอการทีต่นเองจะกาวขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตร ี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ก็เริ่มโจมตีรัฐบาล 
และไดเพิ่มเตมิความคิดเกี่ยวกับ“พระมหากษตัริย”   วา เมื่อเกิดปญหาทางการเมือง คือผูปกครองมิได
ทําหนาที่ของ “ผูปกครองแบบไทย” แตกลับใชอํานาจไปในทางแสวงหาผลประโยชนสวนตัว “พระมหา
กษัตริย” ก็จะทรง “กีดขวาง” การใชอํานาจอยางไมเปนธรรมดังกลาว41  

จะเห็นไดจากพระราชกรณยีกิจทั้งปวง วา วาทกรรม “พระมหากษตัริยในระบอบการปกครอง
แบบไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์สถาปนาขึ้นมานี้ ไดกลายเปนฐานรองรับปฏิบัติการทางวาทกรรมของ “พระ
มหากษัตริย” สืบมา ซึ่งสงผลใหทรงมีพระราชอํานาจอยางสูงในสังคมการเมืองไทย 

                                                 
41 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “สยามรัฐหนา 5” (4 มกราคม 2515) ใน สยามรัฐ หนา 5 เลม 9.  กรุงเทพฯ: กาวหนา, 2516. 

หนา 307. 
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ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดสรางความหมายใหมแก “พระพุทธศาสนา” ในฐานะที่เปนสวนประกอบ
สําคัญอีกอยางหนึ่งของ “ความเปนไทย” นั่นคือการสรางความรบัรูวา พระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม
เปนที่มาของ “ความเปนไทย” ในดานตาง ๆ  เชนศิลปะไทย มารยาทไทย ตัวอักษรไทย  รวมทั้งทําให
การปกครองของไทยเต็มไปดวยความเมตตา เพราะผูปกครองแบบไทยยึดมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธ
ศาสนา ทําใหเปนบุคคลที่มีศีลธรรมประจําใจและใชอํานาจดวยความถูกตองยุติธรรม จนไมจําเปนตองมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจ นอกจากนี้พุทธศาสนาแบบโลกียธรรมยังเปนแหลงที่มาของ
ศีลธรรมไทย ที่ทําใหสังคมไทยเต็มไปดวยระเบียบและความสงบสุข  โดยที่ไมเปนอุปสรรคแกการ
พัฒนาประเทศ  และทําใหสังคมไทยเปน “สังคมที่เมตตา”  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมมีการกดขี่เบียด
เบียนกันอยางรุนแรง  แมจะมีการแบงชั้นทางสังคมอันเปนเรื่องปรกติธรรมดาทีม่ีอยูในทุกสังคม  แต
สังคมไทยก็มีลักษณะพิเศษ เพราะอิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมของพุทธศาสนา ทําใหคนทําดีได
เลื่อนชั้นและคนทําชั่วตองถูกลดชั้นลงมา สังคมไทยจึงไมมีการแบงชนชั้นอยางตายตัว   

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหคนไทยเห็นความสําคญัของโลกุตรธรรมในบางแง โดยจะกลาวถึง
โลกุตรธรรมเฉพาะเมื่อตองการจะบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง เชน เพื่อยืนยันวาพระพุทธศาสนามีหลักคํา
สอนที่ลุมลึกกวาศาสนาอื่น หรือเพื่อทําใหคนไทยยอมรับวาความทกุขเปนธรรมดาของชีวิตจะไดไมเรียก
รองหรือกดดนัรัฐบาลใหแกไขปญหาตาง ๆ   นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวาพระพุทธศาสนาไดใหทางเลือกแก
ชีวิตไวดวย นัน่คือการบวช  ทั้งนี้ เพื่อใหคนไทยเห็นวา เมื่อสังคมไทยมีปญหา ทางออกของสังคมไทยก็
ไมจําเปนจะตองเหมือนกับสังคมอื่น คือไมจําเปนตองมีการปฏิวัติทางเศรษฐกิจแบบที่ “ซายเกา” เสนอ 
หรือมีการปฏิวตัิทางสังคมและวัฒนธรรม แบบที่ “ซายใหม” ในเวลานั้นเสนอ42 สังคมไทยที่แบงคนออก
เปนลําดับชั้น โดยมีศีลธรรมของพระพุทธศาสนากํากับระบบความสัมพันธระหวางชนชั้นที่อยูใน “ที่สูง” 
กับชนชั้นที่อยูใน “ที่ต่ํา” ยอมทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี ดังนั้น นอกจาก “พระมหากษัตริย” แลว 
“พระพุทธศาสนา” ก็เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําให “เมืองไทยนี้ดี” คนไทยจึงตองยอมสละแมแต
ชีวิต เพื่อรักษา “พระมหากษตัริย” และ “พระพุทธศาสนา” เอาไว เพื่อให “เมืองไทยนี้ดี” ตลอดไป 

 “ความเปนไทย” หรือ “เอกลักษณไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์สรางขึ้นดังกลาวขางตน เปนที่ยอม
รับอยางรวดเรว็และกวางขวางนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา เพราะตอบสนองตอความ
ตองการของคนหลากหลายกลุมในสังคมไทย คนเหลานี้เติบโตข้ึนมาในยุคที่สังคมไทยประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายครั้ง  ทําใหเกิด
ความสับสนและรูสึกถึงความไมมั่นคงในชีวิต จนโหยหาสถาบันหรือแบบแผนที่จะทําให “ชาติไทย” มี
ระเบียบ ความมั่นคง ความสงบสุข และความเจริญกาวหนา คําอธิบายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ใหคําตอบที่คน
เหลานี้พอใจ 

กลุมเจานาย ไดรับการฟนฟูเกียรติยศและอํานาจภายหลังจากที่สถานภาพตกต่ําลงเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เพราะนับตั้งแตเขียน สี่แผนดิน เปนตนมา 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดทําใหศิลปะและวัฒนธรรมของชนชั้นสูงกลับมาเปนหัวใจของอารยธรรมไทยอีกครั้งหนึ่ง 
และทําใหคนไทยรับรูวา “พระมหากษตัริยไทย” แมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็มาจากการเลือกตั้ง 
เห็นความสําคญัของเสรีภาพ และทําการปกครองเพื่อประโยชนสุขของราษฎร และชนชั้นสูงก็มิไดกดขี่
ขูดรีดชนชั้นที่อยูใตการปกครองแตอยางใด   

แนวความคิดเรื่อง “การปกครองแบบไทย” ทําใหผูปกครองในระบอบใหมรวมทั้งขาราชการมี
ความชอบธรรมในการใชอํานาจ สวนทหารก็ไดรับการฟนฟูเกียรติยศหลังจากประสบความพายแพใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตอกย้ําใหสังคมตระหนัก
อยูเสมอวาทหารเปนผูปกปอง “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” 

                                                 
42 ประจักษ กองกีรติ, “กอนจะถึง 14 ตุลาฯ: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาปญญาชนภายใต

ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ.2506-2516)” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545. หนา 304-373. 
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สวนคนจีนที่อยูในเมืองไทย ก็มีปญหาอันเนื่องมาจากการที่แผนดินใหญจีนเปลี่ยนเปนประเทศ
คอมมิวนิสต  ความหวังที่จะกลับไปเมืองจีนริบหรี่ลง  แมแตการติดตอกับญาติพี่นองในเมืองจีนก็ยากจะ
กระทําได  อีกทั้งไดผานประสบการณอันเจ็บปวดมาแลว จากนโยบายตอตานจีนตามคติเชือ้ชาตินิยม
ของรัฐบาลไทยในทศวรรษ 2480 ชาวจีนเหลานี้ตองการคําตอบใหแกตนเองวาจะดํารงชีวิตอยูในเมือง
ไทยอยางไร ตนเองและครอบครัวจึงจะไดรับความมัน่คง มีความเจริญกาวหนาและความสงบสุขในชีวิต  
การนิยาม “ความเปนไทย” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหชาวจีนมีโอกาสเรียนรู “ความเปนไทย” และ “กลาย
เปนไทย” ไดงายขึ้น  ซึ่งทําใหไดสิทธิตาง ๆ ในฐานะพลเมืองของ “ชาติไทย” เพิ่มขึ้นตามลําดับ อยาง
ไรก็ตามการเรยีนรู “ความเปนไทย” นี้มิไดทําใหลูกจีนกลายเปนไทยโดยอัตโนมัติเนื่องจากการที่รัฐไทย
ในทศวรรษ 2480 ไดปลูกฝงมโนทัศน “ชาติไทย” แบบ “เชื้อชาตนิิยม” อยางเขมขน จนปรากฏในเพลง
ชาติ, งานเขียนทางประวัติศาสตร บทละครอิงประวัติศาสตร ตลอดจนบทเพลงปลุกใจ จนลักษณะทาง
กายภาพของ “เชื้อชาต”ิ กลายเปนขอจํากัดของ “การกลายเปนไทย” และจนกระทั่งถึงครึ่งหลังของทศ
วรรษ 2510 “ลูกจีน” จํานวนไมนอยก็ยังประสบปญหาวิกฤตอัตลักษณและพยายามแสวงหาอัตลักษณ
ใหม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการเกิดขบวนการนักศึกษาในทศวรรษนั้น  
 ภายหลังทศวรรษ 2510 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังคงนิยาม “ความเปนไทย” อยูเสมอ ที่สําคัญคือ “ความ
เปนไทย” ในหนังสือ ลักษณะไทย และ ขุนชางขุนแผนฉบับอานใหม ความหมายของ “ความเปน
ไทย” ในทศวรรษ 2520-2530 นี้ มิไดแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญจากที่ไดนิยามมากอนหนานี้ เพียงแต
ใชบางมิติของ “ความเปนไทย” ในการบรรลุจุดมุงหมายทางการเมืองเฉพาะหนาบางอยาง และแมวา
หนังสือลักษณะไทย จะเนนเฉพาะ “พระมหากษตัริย” ในฐานะหัวใจของ  “ความเปนไทย” แต ขุนชาง
ขุนแผนฉบับอานใหม ก็กลับมาเนนความสําคัญของพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีอยางสูงของ 
“ทหาร” ตอ “พระมหากษัตริย” อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การนิยาม “ความเปนไทย” ในทศวรรษ 2520-2530 
จึงเสริมให “ความเปนไทย” ที่คนไทยรับรูมีพลังแข็งแกรงยิ่งขึ้น และเปนความคิดกระแสหลักในสังคม
ไทยสืบมา 
 
 “ความจริง” ท่ี “ความเปนไทย” กระแสหลักสรางขึ้นในสังคมไทย 
 

จากอิทธิพลของ “ความเปนไทย” ที่ปญญาชนในอดีตนิยาม และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหมีพลังแข็ง
แกรงยิ่งขึ้น ไดทําใหเกิด “ความจริง” อันสําคัญขึ้นมาในสังคมไทย นั่นก็คือ ทําใหคนไทยมีวิธีคิดที่วา 
“สังคมที่ไมมีการเมือง” เปนสังคมที่ดี และจากการที่คนไทยยึดมั่นใน “ความเปนไทย” นี้ ยังทําใหเกิด 
“ความเงียบทางการเมือง” เปนเวลานาน  จนกลาวไดวา “ความเปนไทย” ทําใหระบอบการเมืองแบบ
เผด็จการมีความมั่นคงอยางมาก 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหคนไทยมอง “การเมือง” ในความหมายแคบ คือเห็นวาเปนเรื่องของการแยง
ชิงอํานาจและผลประโยชน ซึ่งกอใหเกิดผลรายตาง ๆ ตามมา ผูนําที่เปนนักการเมืองก็คํานึงถึงแต
คะแนนเสียงที่ตนจะไดรับในการเลือกตั้ง จนไมสามารถกระทําในสิ่งที่ถูกตองหรือส่ิงที่สมควรจะกระทําใน
ฐานะที่เปนผูนําของชาติ43  

 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ทําใหคนไทยเห็นวา สังคมที่ดีจะมีขึ้นหรือจะดํารงอยูไดก็ตอเมื่อม ี “ผูนําแบบ
ไทย” ที่มิใชนักการเมือง  “ความเปนไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นิยามจึงสงผลใหสังคมไทยเปน “สังคมที่ไม
มีการเมือง” หรือทําใหเกิด “ความเงียบทางการเมือง” ขึ้นในสังคมไทย เพราะโดยหลักการแลวถือวาทั้ง 
“ผูนําแบบไทย” และประชาชนลวนแตอยูนอกพื้นที่ทางการเมือง เมื่อผูนําไมตองเสียเวลาไปกับ “การ
เมือง” (หากใชภาษาในปจจุบันก็คือ “การเมอืงนิ่ง”) แลว ผูนําก็จะสามารถอุทิศเวลาใหแกการทํางาน
เพื่อชาติไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ประชาชนไมตองวิตกกังวลเลยวาผูนําจะใชอํานาจไปในทางมิชอบ เพราะ
นอกจากการนับถือพระพุทธศาสนา (รวมทั้งการเขาหาพระภิกษุที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา) จะทําใหผู

                                                 
43 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “สงครามผิวในสหรัฐ” (3)  (“เพื่อนนอน” 17 มิถุนายน 2506) ใน สงครามผิว.  พิมพ

ครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ: ดอกหญา, 2545.  หนา 240. 
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นํามีศีลธรรมประจําใจแลว พระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนพลังบริสุทธิ์ก็จะทรงกํากับดูแลใหผูนําทําการปก
ครองอยางถูกตองยุติธรรมดวย   

เปนที่นาสังเกตวา ในระยะหลังคนไทยเริ่มเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ แตสิทธิและเสรีภาพที่คน
ไทยทั่วไปตองการ ก็ไดแกสิทธิเสรีภาพที่จะรับรูขาวสารวาผูนําและบริวารคอรรปัชั่นหรือใชอํานาจเพื่อ
ผลประโยชนสวนตัวหรือไม หากพบวาใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว โดยไมสามารถแก
ปญหาหรือสรางความเจริญใหแกชาติบานเมือง ก็จะไดทําการเลือกตั้งผูปกครองคนใหม ซึ่งทําใหคน
ไทยพยายามเรียกรองรัฐธรรมนูญเพื่อจะมีสิทธิในการเลือกตั้ง คนไทยไมมีความตองการที่จะเปลี่ยน
ความสัมพันธเชิงอํานาจ หรือกระจายอํานาจใหชาวบานมีสิทธิในการจัดการทรัพยากร และไมตองการให
มีเสรีภาพทางการเมืองในแงของเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากร อีกทั้ง
ยังเห็นวาการทําเชนนั้นจะกอใหเกิดความวุนวายขึ้น ดังนั้น สิ่งที่คนไทยตองการคือ “ผูนําแบบไทย” ที่
เขมแข็งและเด็ดขาด มิใชภาคสังคมที่เขมแข็ง 

“การปกครองแบบไทย” ทําใหคนไทยใหความสําคัญแกผูนําอยางสูง และทําใหประชาธิปไตย
ในทัศนะของคนไทยเนนไปที่การเลือกตั้งผูปกครอง เพื่อใหได “คนด”ี มาปกครองบานเมือง มิใชเรื่อง
ของการยอมรับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทั้งในการดํารงชีวติ ในการจัดการทรัพยากร และในการ
ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  การใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของผูนํานั้น หากทําใหประชาชนเชื่อ
ไดวาเปนการใชอํานาจเพื่อความมั่นคงของชาติหรือเพือ่ผลประโยชนของสวนรวม  ก็เปนการกระทําที่คน
ไทยสรรเสริญ  อีกทั้งยังเชื่อดวยวาการแกปญหาตาง ๆ ในชาติและการพัฒนาชาตินั้นจําเปนจะตองพึ่ง 
“ผูนําแบบไทย” ความเชื่อเชนนี้สัมพันธกับการมองเห็นวาประชาชนตกอยูในวัฏจักร “โง-จน-เจ็บ”44 และ
ไมมีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได 

เปนที่นาสังเกตวา  การที่คนไทยใหความสําคัญแก “ระเบียบ” นั้น ไมไดหมายถงึระเบียบที่มีพื้น
ฐานอยูบนความเชื่อในความเสมอภาคและเสรีภาพของปจเจกชน ซึ่งมีสติปญญาและเหตุผลในการตัดสิน
ใจ เพราะหลวงวิจิตรวาทการมุงเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยใหอยูในกรอบที่ผูนําตองการ ดวยกระบวนการที่
เรียกวา “มนุสสปฏิวัติ” สวนม.ร.ว.คึกฤทธิ์ใหความสําคัญแกระเบียบที่เกิดจากการที่บุคคลตระหนักใน
หนาที่ตามสถานภาพของตน และการมีความสัมพันธกับผูอื่นโดย “รูที่ต่ําที่สูง”  พรอมกับคอยเตือนให
ระวังการใชเสรีภาพจนเกินขอบเขตอยูเสมอ เนื่องจากมีความคิดวาคนไทยสวนใหญยังโงอยู  จึงระแวงวา
ถาคนไทยมีเสรีภาพก็จะนําไปสูความวุนวาย  เมื่อใดที่มีการกระทํา “ผิดระเบียบ” เกิดข้ึน รวมทั้งการเมิด
ตอ “ความเปนไทย” ซึ่งเปนที่มาของ “ระเบียบ” ในสังคมไทย “ผูนําแบบไทย” ซึ่งทําหนาที่ “รักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาติ”  ก็มีความชอบธรรมที่จะใชความรุนแรงในการปราบปราม  

นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศภายใตผูนําแบบไทยที่มีความเมตตากรุณา (หรือเอื้ออาทร)  โดย
มีพระมหากษัตริยซึ่งทรงหวงใยในพสกนิกร เสด็จไปทรงรับรูปญหาและทรงติดตามดูแลการแกปญหา
และการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอยางใกลชิด ไดกลายเปนความหวังของปญญาชน  นักวิชาการ และ
คนทั่วไปในทศวรรษ 2500 เปนตนมา วาจะชวยแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะปญหาความ
ยากจน  การฝากความหวังไวที่การพัฒนาภายใต “การปกครองแบบไทย” เชนนี้  ทําใหเกิด “ความเงียบ
ทางการเมือง” ตลอดทศวรรษ 2500 สืบมาจนถึงตนทศวรรษที่ 2510   

จนกระทั่งถึงกลางทศวรรษ 2510 “ความเงียบทางการเมือง” จึงถูกทําลายลงในชวงสั้น ๆ เมื่อ
เกิดการคนพบวายังมีคนจนอยูอีกมากมายในเมืองไทย ทั้ง ๆ ที่ไดทําการพฒันามานานกวาสิบปแลว  
ปญญาชน นักวิชาการ และนักศึกษา เริ่มเห็นวาการพฒันาลมเหลว  คําอธิบายของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ที่วา 
ความลมเหลวในการพัฒนาเกิดข้ึนจากปญหาการคอรัปชัน่ ซึ่งหมายถึงการละเมิดศีลธรรมของ “ผูนําแบบ
ไทย” (ที่จะตองใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนรวม) มีสวนอยางสําคัญในการทําใหคนไทยตอตานรัฐ
บาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่คนไทยเกิดความรูสึกขาดความมั่นคงอยางมาก เมื่อพบวา
คอมมิวนิสตกําลังจะไดชัยชนะในอินโดจีน และเศรษฐกิจกําลังจะทรุดโทรมลงเนื่องจากการถอนฐานทัพ

                                                 
44 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ขุนชางขุนแผนฉบับอานใหม” ใน หนังสืออนุสรณคึกฤทธิ์ ปราโมช. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้น

ติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2539. หนา 252. 



 21

ของสหรัฐอเมริกา ทําใหเปนที่รับรูกันทั่วไปวารัฐบาลจอมพลถนอมไมสามารถจะปกครองใหคนไทยอยู
เย็นเปนสุขอีกตอไป เสียงเรียกรองรัฐธรรมนูญจึงหนาแนนขึ้น ดวยความหวังวาจะเกิดการเลอืกตั้งเพื่อ
เปลี่ยนตัวผูปกครอง แทนที่จะปลอยใหเกิดการสืบทอดอํานาจในกลุมเครือญาติของผูนําทางทหาร ซึ่ง
สังคมไมไววางใจเสียแลววาเปนผูนําที่ดีมีคุณธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อประกอบกับ
มีขาวลือวาผูนําทางทหารจะนําระบอบสาธารณรัฐมาใช ซึ่งแสดงวาไมมีความจงรักภักดตีอพระมหา
กษัตริยเพียงพอที่จะทําการปกครองภายใตการดูแลของพระองค ก็ทําใหการตอตานรัฐบาลทหารไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งเชื่อในความสําคัญสูงสุดของ “พระมหากษตัริย” ตอ “ชาติไทย” อยาง
กวางขวาง 

จะเห็นไดวาเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เกิดข้ึนในกรอบความหมาย “ความเปนไทย” ที่คนไทย
รับรู และ “ความเปนไทย” มีบทบาทอยางมากในความขัดแยงและการตอสูทางการเมืองภายหลัง 14 
ตุลาคม 2516 โดยที่คนไทยทั่วไปถูกทําใหเชื่อวาขบวนการนักศึกษาตกเปนเครื่องมือของ “คนอื่น” และ
กําลังจะทําลาย “ความเปนไทย” ลงไป พรอมกับรูสึกวา “การเมือง” ทําใหสังคมเต็มไปดวยความวุนวาย 
และเกิดความตองการที่จะใหสังคมไทยกลับไปสูสภาวะ “ไมมีการเมือง” อีกครั้งหนึ่ง ผลก็คือ เหตุการณ 
6 ตุลาคม 2519 ไดเกิดข้ึน โดยที่วิธีคิดในกรอบ “ความเปนไทย” สงผลใหคนไทยยอมรับการปราบปราม
ขบวนการนักศึกษาอยางรุนแรงโดยดุษณี  

จะเห็นไดวา การเมืองไทยในชวง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 ไมอาจอธิบายไดดวย
การพิจารณาแตเฉพาะอิทธิพลของความคิด “ซายเกา” และ “ซายใหม” ในขบวนการนักศึกษาเทานั้น 
เพราะความหมายของ “ความเปนไทย” กระแสหลักมีผลตอเหตกุารณตั้งแต 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 
ตุลาคม 2519 อยางลึกซึ้ง และอิทธิพลของ “ความเปนไทย” นี้เอง ที่ทําใหคนไทยยอมรับโครงสราง
สังคมที่แบงคนเปนลําดับชั้นและโครงสรางการเมืองแบบรวมศูนยอํานาจตลอดมา โดยที่ “ความเสมอ
ภาค” และ “ระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐานอยูบนความเสมอภาค” ที่บางสวนของขบวนการนักศึกษา
เคลื่อนไหวเรยีกรอง ไมเคยมีความสําคัญอยางแทจริงในทัศนะของคนไทย 

 จนกระทั่งปจจุบัน ก็ยังเห็นไดชัดวา ตราบใดที่ผูนํายังคงแสดงบทบาทวาเปนผูมีความเอื้ออาทร  
และเปนผูเสียสละความสุขสวนตัวมาทํางานรับใชประเทศชาติ เพื่อใหมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และสามารถแกไขปญหาที่สงผลใหสังคมขาดระเบียบและความมั่นคงดวยความเขมแข็งเด็ดขาด  ตราบ
นั้นคนไทยก็จะยังคงอยูใน “ความเงียบทางการเมือง” โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคนไทยมีความเชื่อมั่นวา
การปกครองโดย “ผูนําแบบไทย” นั้นอยูภายใตการสอดสองดูแลอยางใกลชิดของ “พระมหากษัตรยิ” ซึ่ง
ทรงเปยมดวยพระปญญาบารมีและพระมหากรุณาธิคุณ พระองคจะทรงเปนที่พึ่งในการแกปญหาและการ
พัฒนาประเทศชาติใหเจรญิรุงเรือง  และทรงคอยดูแลมิใหรัฐบาลออกนอกลูนอกทาง  หรือใชอํานาจจน
เกินขอบเขต หรือไมเปนธรรม ประชาชนไทยจึงไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อเรียกรองสิทธิ หรือเพื่อควบคุมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  

อาจกลาวไดวา ในทัศนะของคนไทยทั่วไป การมีผูนําที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุดภายใตพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ชวยใหเกิดสมรรถภาพในการแกปญหาสังคมและการสรางความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดดีกวาการเมืองในระบอบรัฐสภาอยางเทียบกันไมได  

เปนที่นาสังเกตวา อิทธิพลของความคิดเรื่อง “การปกครองแบบไทย” ทําใหคนไทยใหความ
สําคัญแกการเลือก “คนด”ี มาเปนผูปกครอง  เมื่อได “คนดี” มาแลวก็ปลอยให “คนดี” ทําหนาที่ปก
ครองประเทศไปตามแตจะเห็นสมควร  เพราะ “คนด”ี ยอมมีคุณสมบัติตาง ๆ สําหรับการทําหนาที่ผูปก
ครองที่ดีอยางสมบูรณ  เชน มีความรูความสามารถและมีคุณธรรม สวนประชาชนซึ่งยังคงตกอยูในวัฏจักร 
“โง จน เจ็บ” ยอมไมอยูในฐานะที่จะควบคุมตรวจสอบผูปกครอง  หรือเขาไปมีสวนรวมในการตดัสินใจใด 
ๆ  หากพบวาผูนําไมใช “คนด”ี จริง  ทางออกก็อยูที่การเลือก “คนดี” คนใหมเขามาทําหนาที่แทน  มิใช
การที่ประชาชนจะเขาไปมีบทบาทในพื้นที่ทางการเมือง เพื่อถวงดุลย ควบคุม และตรวจสอบการใช
อํานาจ  หรือกดดันใหผูนําทําตามที่ประชาชนตองการ 

ภายใตความคดิเรื่อง “การปกครองแบบไทย” การวิพากษวิจารณรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ ไมเคย
ครอบคลุมถึงความบกพรองในการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่ไมสมดุลย การจัดการทรัพยากรที่ไมเปน
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ธรรม และการขาดมาตรการในการกระจายรายไดที่เหมาะสม แตเนนไปที่ความบกพรองทางศีลธรรมของ
ตัวบุคคลซึ่งไมไดทําหนาที่ของ “ผูนําแบบไทย” อยางถูกตอง  ทางแกปญหาจึงอยูที่การเปลี่ยนตัว
บุคคล ไมให “คนชั่ว” มีอํานาจ มิใชการเคลื่อนไหวกดดันใหเปลี่ยนระบบหรือโครงสราง  อิทธิพลของ
ความคิดเรื่อง“การปกครองแบบไทย” นี้ ทําใหระบอบเผด็จการไมใชระบอบการปกครองที่เลวรายใน
ทัศนะของคนไทย ตรงกันขาม คนไทยจะคิดวาถาไดผูนําที่เปน “คนดี” ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
ก็จะเปนระบอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแกปญหาและการพัฒนาประเทศ 

“สังคมที่ไมมีการเมือง” หรอื “ความเงียบทางการเมือง” ยังเปนผลมาจากการที่คนไทยยอมรับใน
เรื่องของ “ที่สูง” และ “ที่ต่ํา” และเห็นวาความไมเสมอภาคเปนเรื่องปรกติธรรมดา แมวาการปฏิวัติ พ.ศ.
2475 จะทําใหความเสมอภาคทางสังคมกลายเปนอุดมคติของคนจํานวนไมนอย แต ม.ร.ว.คึกฤทธิ์มีบท
บาทอยางสําคัญในการทําใหวัฒนธรรมแบบ “รูที่ต่ําที่สูง” กลับมามีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่ง เพียงแตไม
สามารถเนนหลักชาติวุฒิดังในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ตองหาทางปลูกฝงใหคนไทยยอมรับความ
สัมพันธทางสังคมแบบมีลําดับชั้น ดวยการนิยามความหมายของ “ความเปนไทย” ในดานตาง ๆ เพื่อ
ครอบงําวิธีคิดของคนไทย เชน การใหความสําคัญแกการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ซึ่งหมายรวมถึงการ
ใชภาษาอยางเหมาะสมแกสถานภาพของคนในระดับชั้นตาง ๆ การปฏิบัติตามมารยาทไทย หรือการวาง
ตัวอยางเหมาะสมในความสัมพันธระหวางคนที่มีสถาภาพตางกัน เปนตน ดังนั้น การเขาถึงทรัพยากรที่ไม
เทาเทียมกันอยางมาก และความไมเปนธรรมอยางสูงในการกระจายรายได จึงเปนเรื่องที่คนไทยทั่วไป
ไมเห็นวาเปนปญหา และไมคิดวาควรจะตองเคลื่อนไหวเพื่อกดดันใหเกิดการแกไข “ปญหา” อยางจริง
จัง  

กลาวไดวา การยอมรับโครงสรางสังคมที่แบงคนออกเปนลําดับชั้นวาเปนเรื่องถูกตองและดีงาม  
เพราะทําใหเกิด “ระเบียบ” “ความมั่นคง” และ “ความสงบสุข”  ทําใหคนไทยยอมรับการใชอภิสิทธิ์และ
ยอมรับความไมเปนธรรมตาง ๆ ไดงายหรือถึงกับเห็นวาเปนเรื่องปรกติธรรมดา  การเรียกรองสิทธิตาง ๆ 
ของประชาชนและการตอตานผูที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ ของประชาชนจึงเกิดขึ้นอยางเบาบาง 
และไมไดรับการสนับสนุนจากสังคมเทาใดนัก  “ความเปนไทย” ที่จรรโลงระบบความสัมพันธทางสังคม
แบบมีลําดับชั้น จึงเปนสวนหนึ่งของความรุนแรงเชิงโครงสราง  เพราะวิธคีิดที่เห็นวาความไมเสมอ
ภาคเปนเรื่องที่ “ถูกตอง” นี้ ทําใหคนไทยเฉยเมยตอความไมเปนธรรมที่มีอยูในแทบทุกมิติของสังคม ไม
วาจะในกฎหมาย, ในโครงสรางและนโยบายทางการเมือง ในโครงสรางและนโยบายทางเศรษฐกิจ, ใน
ความสัมพันธระหวางชั้น,  ระหวางเพศ, หรือระหวางคนตางสถานภาพ,  ในกระบวนการยุติธรรม, ตลอด
จนในชีวิตประจําวัน ซึ่งเมื่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวเขมขนและกวางขวางขึ้น และการแยงชิง
ทรัพยากรเปนไปอยางรุนแรง ก็ทําใหปญหาการสูญเสียทรัพยากร หรือการไมมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตที่ “คนระดับลาง” ประสบ ยิ่งทํารายคนเหลานี้หนักหนวงยิ่งขึ้น โดยที่ “คนระดับ
ลาง”ทั้งหลาย ปราศจากสิทธิอันชอบธรรมที่จะเคลื่อนไหวเรียกรองความเปนธรรมจากรัฐและสังคม 

จะเห็นไดวา การชุมนุมประทวงหรือการชุมนุมเพื่อสรางอํานาจตอรองในการเรียกรองสิทธิใด ๆ 
ของกลุมคนที่เสียเปรียบในสังคมไทย เปนการกระทําที่คนไทยไมใหการสนับสนุน อีกทั้งมิไดเห็นวาการ
ชุมนุมนั้นเปนสิทธิอันชอบธรรม แตเห็นวาเปนการ “ใชเสรีภาพเกนิขอบเขต” ที่สรางความปนปวนวุนวาย
ไรระเบียบขึ้นในสังคม ทําใหเสียภาพพจนของชาติและเปนอุปสรรคตอการลงทุนและการทองเที่ยวของ
ชาวตางชาติ การเคลื่อนไหวของกลุมคนที่เสียเปรียบจึงไมมีพลัง  และ “ประชาสังคม” ของไทยก็ออน
แอตลอดมา นับเปน “ความจริง” ประการหนึ่งที่เห็นไดชัดวาเกิดจากความหมายของ “ความเปนไทย” 
กระแสหลักที่กําหนดวิธีคิดหรือวิธีมองปญหาของคนไทยในระยะหลายทศวรรษที่ผานมา 

ความสําเร็จทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งของปญญาชนกระแสหลัก คือ การทําใหคนไทยเห็นวา 
“ความเปนไทย” ทําให “เมืองไทยนี้ดี”  ถึงแมเมืองไทยจะมีปญหามากมาย แตก็ยังดีกวาชาติอื่น ๆ 
เพราะการนับถือพระพุทธศาสนาทําใหคนตางชนชั้นตางฐานะกันมีความเมตตากรณุาตอกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และมีเอกภาพระหวางคนในชาติเพราะมีพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจ  “ความเปน
ไทย” จึงชวยใหสังคมไทยไมมีความขัดแยงหรือการกดขี่เบียดเบียนกันอยางรุนแรง เพราะพระพุทธ
ศาสนาทําใหคนไทยมีความเมตตากรุณาและมีขันติธรรม และพระมหากษัตริยทรงเปนมิ่งขวัญและเปน
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ศูนยรวมของความจงรักภักดี  ซึ่งทําใหทรงเปนศูนยกลางแหงความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนี้ 
“การปกครองแบบไทย” ยังทําใหคนไทยอยูเย็นเปนสุขกวาคนในชาติอื่น และทําให“ชาติไทย” เปนชาติ
ที่มีเอกราช มีความเจริญรุงเรือง และมีศักดิ์ศรีอันนาภาคภูมิใจ ฯลฯ  

จินตภาพ “เมืองไทยนี้ดี” เชนนี้ ทําใหคนไทยยอมรับอํานาจเผด็จการของผูนํา  และยอมรับ
สภาพที่ชีวิตเต็มไปดวยปญหาไดงายขึ้น  เพราะถึงแมผูนําจะใชอํานาจเผด็จการในการปกครอง และแม
วาผูปกครองนั้นอาจใชอํานาจแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอยูไมนอย  แตก็ไมไดทําใหเมืองไทยอยูใน
สภาพเลวรายจนเกินไป  ถึงอยางไรเมืองไทยนี้ก็ยังดีกวาชาติอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งดีกวาชาติทั้งหลาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  คนไทยจึงไมควรเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาล  ตรงกันขามควรจะสามัคคีกันไว
เพื่อทําให “เมืองไทยนี้ดี” ตลอดไป  เพราะการแตกสามัคคีจะทําใหพวกคอมมิวนิสตไดโอกาสเขายึด
ครองและทําลาย “ความเปนไทย” ลงไป  และ “เมืองไทยนี้” ก็จะไม “ด”ี อีกตอไป 

 มโนทัศน “เมืองไทยนี้ดี” กลายเปนกรอบใหแกการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตรที่เนนบทบาท
ของพระมหากษัตริยในการสรางความเจรญิรุงเรืองแก “ชาติไทย” และเปนกรอบในการศึกษาวิจัยวรรณ
คดีไทยในแนวสุนทรียศาสตร ซึ่งชวยยืนยันวาเมืองไทยมีความเจริญรุงเรืองทางภาษาและวรรณคดีมาแต
โบราณ และที่สําคัญยิ่งก็คือ มโนทัศน “เมืองไทยนี้ดี” ไดกลายเปนกรอบในการเขียนแบบเรียนทุกระดับ
สืบมาจนถึงปจจุบัน45 จึงสรางจินตภาพเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยใหแกคนไทย วาทุกส่ิงในสังคม
และวัฒนธรรมไทยนั้นดีอยูแลว สวนที่ไมดีลวนเกิดจากอิทธิพลตางชาติ ซึ่งทําใหคนไทยไมสนใจความ
ซับซอนของปญหา และลมเหลวในการแกปญหาอยูเสมอ 

เนื่องจากปญญาชนกระแสหลักทําใหคนไทยรับรูวา “เมืองไทยนี้ดี” เนื่องจากมี “ความเปนไทย”  
ดังนั้น หากมีคนกลุมใดทําการเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางขึ้นในสังคมไทย ก็
จะถูกมองอยางระแวงวากําลังตองการทําลาย “ความเปนไทย” ซึ่งจะทําใหสภาวะ “เมืองไทยนี้ดี” สิ้นสุด
ลง คนไทยจึงตองการความเปลี่ยนแปลงที่นําโดย “ผูนําแบบไทย” แตไมตองการความเปลีย่นแปลงที่มา
จากการเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้น ภายใตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งแสดงใหเห็นความเปน 
“ผูนําแบบไทย” อยางเต็มที่ และสามารถสรางความเจริญกาวหนาดวยการแกไขปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ พรอมกับทําใหเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น คนไทยจึงมีความพึงพอใจเปนอยางมาก และอยูใน 
“ความเงียบทางการเมือง” ตอมา แมวาระบบการเมืองจะเปน “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ก็ตาม  

เปนที่นาสังเกตวา การเคลือ่นไหวของคนชั้นกลางในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535  มีปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งคือ คนไทยเห็นวาผูกอการรฐัประหารมิไดเปน “ผูนําแบบไทย”   แตมีความตองการที่จะ
ครอบครองอํานาจเพื่อผลประโยขนสวนตัว คนไทยจึงวิตกกังวลวาผูนําทางทหารเหลานั้นจะอยูในอํานาจ
อยางยาวนาน  เพราะภายใตอํานาจของ “คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ” นี้ การเลือกตั้งเพื่อให 
“คนด”ี ไดปกครองบานเมืองก็ยอมจะเกิดขึ้นไมได   กลาวไดวาคนไทยมิไดตอตานระบอบการปกครอง
แบบเผด็จการ และมิไดตอตานนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเปนธรรม  แตตอตานตัวบุคคลที่คน
ไทยไมแนใจวาเปน “คนด”ี หรือไมเทานั้น  

ดังนั้น หลังเหตุการณพฤษภาคม พ.ศ.2535 “ความเงียบทางการเมือง” จึงยังคงดํารงอยูสืบมา  
และ “สังคมที่ไมมีการเมือง”  แตมีผูนําที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุดที่มีสมรรถภาพในการแกไขปญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ก็ยังคงเปนที่ตองการอยางมาก  นายอานันท ปนยารชุน เปนผูนําในดวงใจของคนไทย 
โดยเฉพาะของคนชั้นกลาง เพราะเปนผูไมมีความปรารถนาในอํานาจแตเสียสละความสุขสวนตัวมา
ทํางานเพื่อบานเมือง และไดใชอํานาจที่ไดรับมาในการนําระเบียบ ความสงบสุข และความเจริญทาง
เศรษฐกิจมาสูสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง ชนชั้นกลางไมใหความสนใจตอการใชความรุนแรงโดยเจาหนาที่รัฐ
ในการแกปญหาชาวบานที่บุรีรัมยซึ่งเจาหนาที่รัฐอางวา “ฝาฝนกฏระเบียบ” ทั้ง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังเหตุ
การณพฤษภาคม 2535 เพียงสามสัปดาห เชนเดียวกับการใชความรุนแรงตอชาวบานที่นครราชสีมาที่

                                                 
45 โปรดดูรายละเอียดใน นิธิ เอียวศรีวงศ, ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย กรุงเทพฯ: มติชน, 2538  และ 

สายชล สัตยานุรักษ, การเมืองและการสรางความเปนไทยโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. รายงานผลการวิจัย สํานัก

งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.  
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เกิดข้ึนตามมา46 จนกระทั่งปจจุบัน “ผูนําแบบไทย” ที่มีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด แตไดแสดงออกใหปรากฏ
วามีความเมตตาเอื้ออาทรตอประชาชน มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตรยิ  และมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพระภิกษุบางรูปที่ประชาชนนิยมซึ่งแสดงวาเปนผูยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ก็ยังคงเปนขวัญใจ
ของคนไทยสวนใหญ ตราบจนเปนที่ประจักษวาผูนํานั้นใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัวมากเกินไปซึ่ง
เปนการละเมิดศีลธรรมของ “ผูนําแบบไทย” อยางรุนรง และเกิดความหวั่นวิตกกันทั่วไปในหมูคนชั้น
กลางวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะหยุดชงัก โดยที่ผูนําไมสามารถแกไขปญหาอยางมีประสิทธิ
ภาพ ความนิยมที่มีตอผูนําดงักลาวจึงไดเริ่มตกต่ําลง 

 
ความคับแคบของ “ความเปนไทย” 

 
นับตั้งแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงอยางมาก

และรวดเร็ว จน “ความเปนไทย” กระแสหลักมีความหมายคับแคบเกินกวาจะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน สงผลใหคนไทยยากที่จะปรับตัวได ในขณะที่เกิดปญหาอันหลากหลายและซับซอนขึ้นมากใน
สังคมไทย 

“ความเปนไทย” ไดรับการนิยามเพื่อจรรโลงโครงสรางสังคมที่มีลําดับชั้น ซึ่งเนนการ “รูที่ต่ําที่
สูง” ทั้งมารยาทไทย ภาษาไทย ศีลธรรมไทย ฯลฯ  แมวาจะยอมรับการเลื่อนชั้นทางสังคม  แตการเลื่อน
ชั้นขึ้นอยูกับความรูความสามารถและศีลธรรมสวนบุคคล  โดยไมมีการปรบัเปลี่ยนโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ที่เปดโอกาสใหคนดอยโอกาสไดมีโอกาสเลื่อนชั้นอยางแทจริง ขณะเดียวกัน 
“ความเปนไทย” ก็ไมมีพื้นที่ใหแกคนชั้นกลางดวย ดังนั้น จึงเกิดชองวางมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหวาง “ความ
เปนไทย” ที่ปญญาชนนิยาม กับ สภาพที่เปนจริงของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็ว ซึ่งเมื่อถึงทศวรรษ 2510 นั้น โครงสรางสังคมไทยประกอบดวยชนชั้นใหม ๆ ที่แตกตางไปจากเดิม
มาก  ความสัมพันธทางสังคมของคนไทยก็หางไกลจากกรอบของศีลธรรมไทยมากขึ้น เพราะเปนความ
สัมพันธเชิงพาณิชยที่เนนเรื่องกําไรและขาดทุน สวนการใชทรัพยากรก็มีความหลากหลายมากขึ้น และ
การแยงชิงทรัพยากรก็มีความรุนแรงขึ้นทุกที แตการจัดการทรัพยากรของรัฐเปนไปอยางไมสมดุลย คือ
ลําเอียงเขาหานายทุน นักธุรกิจ และพอคา  และคนที่เสียเปรียบคือกรรมกรและชาวนา  ความตึงเครียด
และความขัดแยงในสังคมไทยจึงสูงขึ้นมาก  โดยที่ “ความเปนไทย” ไมสามารถจะแกปญหาได โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูนํามิไดทําหนาที่ของ “ผูปกครองแบบไทย” แตกลับแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
อยางกวางขวาง โดยไมมีกลไกใด ๆ ใน “ความเปนไทย” ที่จะทําการควบคุมตรวจสอบและผลักดันให
เกิดการบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

ไดกลาวแลววา “โครงสรางสังคมที่มีลําดับชั้นแบบไทย” นั้น  เนนวาคนใน “ที่สูง” จะตองมีความ
เมตตากรุณาตอคนใน “ที่ต่ํา” ซึ่งทําใหไมเกิดการกดขี่ขูดรีดข้ึนในสังคม  แตการขยายตัวของระบบทุน
นิยมซึ่งคนมีความสัมพันธกันในเชิงพาณิชยเปนดานหลัก ทําใหเรือ่งกําไรและขาดทุนกลายเปนรากฐาน
ของความสัมพันธทางสังคม  จนศีลธรรมในขอ “ความเมตตากรุณา” หมดพลังลงไป เมื่อประกอบกับศีล
ธรรมที่ปญญาชนกระแสหลักเนนนั้น เปนศีลธรรมแบบโลกียธรรมที่ตองการใหคนไทยเชื่อฟงและปฏิบัติ 
โดยไมเขาใจความคิดทั้งระบบของพระพุทธศาสนา อาศัยพระภิกษุสงฆและครูในฐานะปูชนียบุคคลเปนผู
นําคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาถายทอด ทําใหความเคารพศรัทธาตอพระสงฆและครู เปนเงื่อนไข
สําคัญของการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมเหลานั้น ซึ่งปรากฏวา ในทศวรรษ 2510 เปนตน
มา สถานภาพของพระภิกษุสงฆและครูในสังคมไทยไดตกต่ําลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนชั้นกลางกลุม
อื่น ๆ ทําให “ศีลธรรมไทย” ไมมีพลังที่จะเปนฐานของความสัมพันธทางสังคมแบบชวยเหลือเกื้อกูลกัน
อีกตอไป ดังนั้น ในขณะที่รัฐไมมีนโยบายทําใหเกิดการกระจายรายไดอยางแทจริง ชองวางของรายได
ระหวางคนรวยกับคนจนซึ่งกวางขึ้นเรื่อย ๆ ก็ทําใหคนจนเดือดรอนมากกวาเดิมเปนอันมาก โดยที่ “ความ

                                                 
46 เร่ืองเดียวกัน, หนา 190. 
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เปนไทย” ในทางศีลธรรม ไมสามารถตอบสนองตอปญหาการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม และปญหา
การแยงชิงทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดเลย 

 สําหรับการทําใหพระพุทธศาสนาเปน “หัวใจ” อยางหนึ่งของ “ความเปนไทย” โดยที่ปญญาชน
กระแสหลักละเลยโลกุตรธรรม ก็ทําใหพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรมที่คนไทยนับถือ “แคบ” เกินกวา
จะตอบสนองตอชีวิตและปญหาที่ซับซอนในยุคทุนนิยม คนไทยไมสามารถประยุกตแนวความคิดทางพระ
พุทธศาสนา มาใชในเงื่อนไขแวดลอมของชีวิตที่มีความสลับซับซอนมากข้ึน47  และบทบัญญัติทางศีล
ธรรมที่ตายตัวโดย ก็ไมเอ้ือตอการปรับตัวของคนไทยในยุคโลกาภิวัติ ซึ่งคนไทยจะตองคิดและตัดสินใจ
ปญหาตาง ๆ รวมทั้งปญหาทางจริยธรรมดวยตนเองอยูตลอดเวลา 

ไมเพียงแต “ความเปนไทย” จะแคบเกินไปสําหรับคนใน “ชนชั้น” ที่มีมาแตเดิมเทานั้น  ยังแคบ
มากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดคนกลุมคนใหม ๆ ในยุคพัฒนาประเทศ  คนหลากหลายกลุมทั้งที่เกิดข้ึนมาใหมและ
ที่มีมาแลวในสังคมไทยนี้  อยูในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน  และเปนสังคมที่มี
ความแตกตางระหวางคนในแตละระบบนิเวศ  แตละกลุมอาชีพ  แตละระดับรายได แตละระดับการศึกษา 
ฯลฯ  และยังมีการขยายตัวของวัฒนธรรมอเมริกันที่ทําใหวิถีชีวิตของคนหลายกลุมเปลี่ยนแปลงไป จน
ความแตกตางหลากหลายที่เกิดข้ึนในโครงสรางสังคมไทยในทศวรรษ 2510 เปนตนมา มีมากเกินกวา 
“ระเบียบ” ที่ถูกกําหนดไวใน “ความสัมพันธทางสังคมแบบไทย” จะสามารถรองรับได คนไทยจึงอยูใน
ภาวะสับสนงุนงงทามกลางคานิยมเดิมที่ “ความเปนไทย” มอบให กับคานิยมใหม ๆ ซึ่งแตกตางหรือแม
แตขัดแยงกับคานิยมเดิม โดยที่คานิยมเดิมไมเอื้อตอวิถีชีวิตในสังคมที่คนมีจิตสํานึกแบบปจเจกชนนิยม
มากขึ้น และมีความสัมพันธกันในเชิงพาณิชยเขมขนขึ้น สวนคานิยมใหมก็ถูกประณามจากคนที่มีความ
คิดแบบอนุรักษนิยม   สงผลใหเกิดวิกฤตอัตลักษณขึ้นอีกทางหนึ่งดวย 
 

สวนปญหาเกี่ยวกับชาติพันธุนั้น “ความเปนไทย” ก็แคบเกินไปเชนกัน ถึงแมวาจะไมยึดติดอยูกับ
คติเชื้อชาตินยิมแบบเดิม  แตก็มิไดยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ  กลับพยายามกดดนัใหคนชาติ
พันธุอื่น ๆ ตอง ”กลายเปนไทย”  ปญหาดังกลาวนี้ไมรุนแรงมากนักในชวงเวลาที่คนแตละชาติพันธุไม
ตองสัมพันธกับขาราชการมาก  แตการพัฒนาประเทศทําใหระบบราชการขยายตัวออกไปสูเขตชนบท  
และคนทุกชาติพันธุตองเขามาอยูภายใตอํานาจของราชการ  คนหลายชาติพันธุที่ไมตองการ และ/หรือ
ไมสามารถ “กลายเปนไทย” อยางแทจริง จะไมไดรบัสิทธิบางประการจากรัฐ ไมไดรับความสะดวกจาก
การติดตอกับทางราชการ หรือแมแตถูกเจาหนาที่รัฐรงัแกดวยประการตาง ๆ นับตั้งแตการดูถูกเหยียด
หยาม ไปจนกระทั่งการขูดรีดและการปราบปราม โดยไมไดรับสิทธิ, ความเสมอภาค และความยุติธรรม
ภายใตระบบกฎหมายและระบบตุลาการของรัฐไทย แมวาจะถือกําเนิดในรัฐไทยก็ตาม 

 การที่ “ความเปนไทย” ไมกวางพอสําหรับคนทุกชาติพันธุในรัฐไทย แตบีบใหคนชาติพันธุตาง 
ๆ ตอง “กลายเปนไทย” เปนสวนหนึ่งของปญหาวิกฤตอัตลักษณ  ซึ่งแหลมคมขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแตทศ
วรรษ 2510 เปนตนมา เมื่อการขยายตัวของระบบทุนนิยมไดเชื่อมโยงคนทุกชาติพันธุเขามาอยูในระบบ
เศรษฐกิจการเมืองที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น แตมีความไดเปรียบเสียเปรียบอยางมากมายในโครง
สรางเศรษฐกิจและการเมือง “การปกครองแบบไทย” ที่รวมศูนยอํานาจในการจัดการทรัพยากร จึงกอให
เกิดความขัดแยงระหวางคนชาติพันธุตาง ๆ กับ “คนไทย” สูงข้ึนมากในหลายพื้นที่ ทั้งความขัดแยงทาง
วัฒนธรรมและการแยงชิงทรัพยากร  

อนึ่ง “ความเปนไทย” ที่บีบใหคนทุกชาติพันธุตอง “กลายเปนไทย” ยังหมายถึงการทําใหคนแต
ละชาติพันธุซึ่งเคยมีวัฒนธรรมที่รับใชชีวิตของพวกเขาในระบบนิเวศหนึ่งๆ จําเปนตองละทิ้งทัศนะตอ 
“ความจริง ความดี ความงาม” แบบเดิมที่เคยยึดถือ หันมายอมรับ “ความจริง ความดี และความงามแบบ
ไทย” ซึ่งคนบางชาติพันธุไมตองการหรือไมสามารถจะเขาถึง “ความเปนไทย” ดังกลาวนี้ได หรือเขาถึง
ไดเพียงสวนนอย กอใหเกิดความสับสนดานคานิยมที่เกี่ยวเนื่องกับทัศนะตอ“ความจริง ความดี ความ

                                                 
47 โปรดดู นิธิ เอียวศรีวงศ, สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม จริยธรรมในการศึกษาสําหรับอนาคต, กรุงเทพฯ: 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2536. 
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งาม” ซึ่งนําความยุงยากและความตึงเครียดมาสูชีวิตและความสัมพันธทางสังคม ทั้งภายในกลุมชาติพันธุ
หนึ่ง ๆ และระหวางคนในกลุมชาติพันธุตาง ๆ กับคนอื่น ๆ ใน “ชาติไทย” ไมนอย ในหลายกรณีดวยกัน 
คนบางชาติพันธุที่ยึดถือ “ความจริง ความดี ความงาม” ในทัศนะของตนเอาไว ไดกลายเปน “สินคา
แปลกประหลาด” ที่มีไวเพื่อดงึดูดนักทองเที่ยว ซึ่งในที่สุดแลวคนในชาติพันธุนั้น ๆ ก็จะไมสามารถสืบ
ทอดและปรับเปลี่ยนการมอง “ความจริง ความดี ความงาม” ตามทัศนะของตนตอไปอยางราบรื่น เพราะ
บริบทของชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจากนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้ความหมายของ “ความเปนไทย” ที่คนไทยรับรูนั้น  ไมเพียงแตทําใหคนหลายกลุม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนชาติพันธุตาง ๆ ที่ยังไม “กลายเปนไทย” ไมมี “พื้นที่” อยูในสังคมการเมืองไทย 
เพราะมี “ความเปนไทย” นอยกวาคนกลุมอื่น หรือไมมี “ความเปนไทย” อยูในตัวเทานั้น แต “ความเปน
ไทย” ยังแคบเกินกวาจะทําใหคนไทยเขาใจถึงความซับซอนและความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายของ
สังคมไทย โดยเฉพาะปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในทศวรรษ 2510 
เปนตนมา ซึ่งเมื่อไมสามารถเขาใจไดอยางลึกซึ้งและรอบดาน  ก็ยอมไมสามารถจะปรับตัวหรือแกไข
ปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพไดเลย  

อนึ่ง ปญญาชนกระแสหลักที่นิยาม “ความเปนไทย”  ลวนแตมุงจะทําใหคนไทยยึดมั่นในกรอบ
โครงหลัก “ความเปนไทย”  อยางเต็มที่ ดวยการทําใหเชื่อวา “ความเปนไทย” นั้นเปนมรดกตกทอดมา
แตอดีตโดยไมมีความเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  คนไทยจึงมีจินตนาการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยเฉพาะในดานวัตถุที่เจริญขึ้น  แตขาดจินตนาการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในดานของความ
สัมพันธทางสังคม และมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลงในโครงสรางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปลีย่นไป กลับมองปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบความสัมพันธทางสังคม
รวมสมัย ที่ไมเปนไปตามกรอบของ “ความเปนไทย” วาเปนเรื่อง “ผิดปรกต”ิ ที่จะตองทําการปราบปราม
หรือแกไข  เชน การที่ “เด็ก” หรือ “ผูนอย” ไมเชื่อฟง “ผูใหญ” หรือการที่คนไทยมีจิตสํานึกปจเจกชน
สูงข้ึนและตองการสิทธิเสรีภาพมากขึ้น เปนตน  การมองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยขาดความเขาใจ
เชนนี้ เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหความความขัดแยงในสังคมสูงขึ้น และทําใหผูมีอํานาจ
สามารถใชความรุนแรงในการแกปญหาตาง ๆ โดยขาดการสรางนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อ
ตอการปรับเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป พรอมกับหาทางปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สรางปญหาแกชีวิตคน แทนการใชอํานาจบังคับ ควบคุม 
หรือปราบปราม ดังที่ปรากฏอยูเสมอ  

ความคับแคบของ “ความเปนไทย” กระแสหลักดังกลาวขางตน ทําใหคนไทยจํานวนไมนอยเกิด
ความสงสัยวา “ความเปนไทย” ที่ตนรับรูนั้นจริงหรือไม เพราะคําอธิบายปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม
ไทยจากกรอบของ “ความเปนไทย” กระแสหลัก ไมนําไปสูการเขาใจปญหาที่เพียงพอสําหรับการหา
ทางออกอยางเหมาะสม ในขณะที่ปรากฏการณจํานวนมากที่เกิดข้ึนในทศวรรษ 2510 เปนตนมา ไมสอด
คลองกับ “ความเปนไทย” กระแสหลัก จนเกิดคําถามตอลักษณะหลายประการของ “ความเปนไทย” วา
เปนเชนนั้นจริงหรือไม เปนตนวา 

“เมืองไทยนี้ดี” และสังคมไทยเปนสังคมที่เมตตา 
“ความเปนไทย” มีแบบเดียว คือวัฒนธรรมไทยชั้นสูงซึ่งเปนมาตรฐานอันถูกตองดีงาม  
คนทุกชาติพันธุจะตอง “กลายเปนไทย” จึงจะถือวาเปนสวนหนึ่งของ “ชาติไทย”  
ชาวบานโง-จน- เจ็บ ตองรอรับความเมตตาเอื้ออาทรจากรัฐหรือ “นายขาราชการ”  
ฯลฯ 
ยิ่งสังคมการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซอนขึ้นเพียงใด คําถามหรือความสงสัยตอ 

“ความเปนไทย” ในประเด็นขางตนก็ยิ่งทวีขึ้น นับเปนปญหา “วิกฤตอัตลักษณไทย” ทีทุ่กฝายของ
สังคมไทยจะตองรวมกันคลี่คลายโดยเร็วที่สุด ดวยการหาทางนิยามความหมายของ “ความเปนไทย” ให
กวางพอที่คนทุกกลุมจะมี “พื้นที่” อยูในสังคมการเมืองไทยอยางเสมอภาค และสามารถดํารงชีวิตอยาง
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

------------------------------------------------------------------------ 
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	 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเน้นในพระนิพนธ์อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็คือ เมืองไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มานานแล้วจนกลายเป็นประเพณี “การปกครองแบบไทย” ซึ่งควรรักษาไว้สืบไป ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงใช้พระราชอำนาจแบบเทวสิทธิ์ ตรงกันข้าม  “การปกครองแบบไทย” เป็นแบบ “พ่อปกครองลูก” ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา และพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทรงเป็นผู้นำแห่งคุณธรรมของชนชาติไทยทั้งสามประการ ซึ่งช่วยให้ “เมืองไทย” สามารถรักษาเอกราช มีความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก  นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้ทรงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกลายเป็นตัวแบบในอุดมคติของ “พระมหากษัตริย์ไทย” ด้วยการสถาปนา “สมเด็จพระปิยมหาราช” ขึ้นมา ให้หมายถึง “พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย” เนื่องจากทรงเป็นผู้ปกครอง “ของประชาชน” และ “เพื่อประชาชน” ทั้งนี้เพราะสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงต้องการทำให้กระแสการเรียกร้องรัฐธรรมนูญลดความเข้มข้นลงด้วยการทำให้คนทุกชั้นเกิดความสำนึกว่า พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ทรงเป็นของประชาชน และทรงปกครองเพื่อประชาชนอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 
	ในด้านศาสนานั้น ทรงเน้นว่าแม้ “พระพุทธศาสนา” จะเป็นศาสนาที่ชนชาติไทยส่วนใหญ่นับถือ แต่พระมหากษัตริย์ไทยทรงปราศจากวิหิงสา จึงทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในเมืองไทย ทำให้คนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ส่วน “ความเป็นไทย” ในด้านอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย วรรณคดี และศิลปะทุกแขนง ล้วนเป็นผลมาจากการที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นำที่ “ฉลาดในการประสานประโยชน์” ทั้งสิ้น 
	นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสร้างอัตลักษณ์ของชนชั้นต่าง ๆ ในเมืองไทย เพื่อให้คนแต่ละชั้นรู้ว่าตนเป็นใคร มีสถานภาพและหน้าที่อย่างไรในเมืองไทย เป็นการสร้างฐานทางอุดมการณ์ให้แก่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อจรรโลงโครงสร้างทางชนชั้นที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐและชนชั้นนำ  ในขณะที่พยายามลดความขัดแย้งระหว่างชนชาติลงด้วยการสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” มิใช่ “ชาติไทย” ทรงหลีกเลี่ยงมโนทัศน์ “ชาติไทย” เนื่องจากทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้ทรงตระหนักว่า ประชาชนทั่วประเทศภายใต้ความรับผิดชอบของพระองค์นั้นประกอบด้วยคนหลายชนชาติ และกระบวนการทำให้ชนชาติเหล่านั้น “กลายเป็นไทย” เพิ่งจะเริ่มขึ้น หากเน้น “ชาติไทย” ที่เป็นชาติของ “คนไทย” เท่านั้น จะเป็นการเร้าให้ชนชาติอื่นในประเทศสยามสำนึกถึงความแตกต่างทางชนชาติอย่างแหลมคมขึ้น ซึ่งจะทำให้ยากแก่การปกครอง  
	ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง “ความเป็นไทย” ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 คือหลวงวิจิตรวาทการ บรรยากาศทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้หลวงวิจิตรวาทการให้ความสำคัญแก่ “มติมหาชน” ในการกำหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อทำให้ “ชาติไทย” เจริญก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม “มติมหาชน” นี้มิได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลในรัฐซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง แต่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการ “มนุสสปฏิวัติ” ตามแนวทางที่เรียกว่า “รัฐนิยม” ซึ่งเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนนิสัยใจคอของ “คนไทย” ไป 
	เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น “มติมหาชน” จึงอยู่ในกรอบที่รัฐต้องการ และทำให้ความคิดของผู้นำสะท้อน “มติมหาชน” อยู่เสมอ ไม่ว่าผู้นำจะคิดอะไรหรือทำอะไร คนก็จะคิดตามและทำตาม  
	เพื่อให้เกิด “มติมหาชน” ในแนวทางที่จอมพลป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการต้องการ หลวงวิจิตรวาทการจึงพยายามสร้าง “ความเป็นไทย” ให้คนไทยยึดถือร่วมกัน “ความเป็นไทย” ที่หลวงวิจิตรวาทการเน้นในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
	ในปลายทศวรรษ 2470 หลวงวิจิตรวาทการซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร เน้น “ความเป็นไทย” ในแง่ของศิลปะไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณ เพื่อให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตน เป็นการสืบทอดความคิดที่ปัญญาชนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เคยเน้นมาแล้ว จนกระทั่งถึงต้นทศวรรษ 2480 เมื่อไทยเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อหวังจะเป็นมหาอำนาจในแหลมทอง เพราะตระหนักถึงความไม่มั่นคงของชาติเล็กที่จะถูกมหาอำนาจยึดครองได้โดยง่าย หลวงวิจิตรวาทการจึงเริ่มสร้าง “ความเป็นไทย” ขึ้นใหม่ โดยเน้น “ความเป็นไทย” ในแง่ของจิตใจหรืออุปนิสัยที่รักความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ มีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรในการทำงาน และนิยมการค้าขาย อุปนิสัยเหล่านี้จะทำให้ “คนไทย” ทั้งมวลร่วมกันสร้าง “ชาติไทย” ให้รุ่งเรืองและกลายเป็นมหาอำนาจได้ในที่สุด  
	เพื่อให้ “คนไทย” เห็นว่าอุปนิสัยทั้งหลายที่รัฐต้องการให้มีอยู่ในตัว “คนไทย” นั้น เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของชนชาติไทย หลวงวิจิตรวาทการจึงใช้วิธีเปลี่ยนบริบทของ “อุปนิสัยประจำชาติ” ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเหล่านี้ ให้เคยมีมาแล้วในชนชาติไทยสมัยโบราณ ดังปรากฏอย่างชัดเจนใน “วัฒนธรรมสุโขทัย” แต่ถูกทำลายไปจากการรับอิทธิพลฮินดู-ขอมในสมัยอยุธยา เมื่อคนไทยรับรู้ว่าในอดีตชนชาติไทยได้เคยมีอุปนิสัยเหล่านั้นมาแล้ว ก็จะรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่จะหวนกลับไปมีอุปนิสัยเช่นนั้นอีก จะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติจิตใจ “คนไทย” ที่หลวงวิจิตรวาทการเรียกว่า “มนุสสปฏิวัติ” นั่นเอง   
	เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง พร้อมกับความฝันว่า “ชาติไทย” จะเป็นมหาอำนาจในแหลมทองต้องแตกสลาย หลวงวิจิตรวาทการก็เปลี่ยนจุดเน้นของ “ความเป็นไทย” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่ “ชาติไทย” เป็นชาติเล็กที่ต้องเผชิญหน้ากับสงครามเย็น ชนชั้นนำของไทยรวมทั้งหลวงวิจิตรวาทการไม่เพียงแต่กลัวภัยคอมมิวนิสต์ แต่ยังอาศัยการต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นช่องทางสำหรับการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย  ดังนั้น “ความเป็นไทย” ที่ได้รับการเน้นจึงได้แก่ “ความเป็นไทย” ที่จะช่วยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ อันได้แก่ “ชาติไทย” “พระมหากษัตริย์” และ “พระพุทธศาสนา” มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางว่า หากไทยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ก็จะถูกทำลายลงไปอย่างสิ้นเชิง ผู้ที่รักและหวงแหนใน “ความเป็นไทย” จึงต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ 
	เห็นได้ชัดว่า แม้จุดมุ่งหมายของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการในทศวรรษ 2490 จะแตกต่างจากรัชกาลที่ 6 แต่หัวใจของ “ความเป็นไทย” ที่เน้นก็ได้แก่สถาบันเดียวกัน แม้ว่า “พระมหากษัตริย์” จะถูกเปลี่ยนความหมายไปจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างมาก คือเน้นเฉพาะความหมายในแง่ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคีและเอกภาพของคนในชาติ เพื่อจะมิให้เป็นอุปสรรคต่ออำนาจสูงสุดของผู้นำในระบอบใหม่ ส่วนเอกลักษณ์ไทย 3 ประการที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเสนอไว้นั้น มีเพียงข้อที่หนึ่ง คือ “ความจงรักในอิสรภาพของชาติ” เท่านั้น ที่ยังคงได้รับการเน้น ส่วน “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์” ได้ถูกละเลย ทั้งนี้ก็เพราะต้องการความสนับสนุนจากคนไทยในการใช้ความรุนแรงปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีแกนนำเป็นชาวจีน ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีการกล่าวหาชาวจีนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อกดดันให้ชาวจีนทั้งหลายยอมเป็นเบี้ยล่าง  หรือยอมให้ความร่วมมือในการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้กุมอำนาจรัฐ ถ้ายังคงเน้น “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์” ก็จะไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายข้างต้นได้เลย แต่การให้ความสำคัญแต่เฉพาะ“ความจงรักในอิสรภาพของชาติ” และละเลยอีกสองข้อ ก็เป็นการสืบทอดพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งไม่ทรงให้ความสำคัญแก่ “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์” เช่นเดียวกัน 
	ปัญญาชนอีกพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ 2 ด้านด้วยกัน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นบทบาทในระบอบการปกครองใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนความหมายและวิธีดำเนินการไปไม่น้อย แต่โดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นการสืบทอดวิธีคิดและบทบาทของชนชั้นเจ้าในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเอง นั่นคือ การเลือกรับความเจริญทางวัตถุจากตะวันตก และการควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้วย “ความเป็นไทย” ทางวัฒนธรรม 
	บทบาทของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ด้านหนึ่งเป็นบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงพยายามทำให้ชาวต่างประเทศรับรู้ว่าไทยเป็นชาติอารยะ และมีทรัพยากรต่าง ๆ อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้นายทุนต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุน และเพื่อให้ชาติตะวันตกและญี่ปุ่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับไทยมากขึ้น อีกด้านหนึ่งทรงพยายามควบคุมความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ไม่ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนา หรือเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ทั้งนี้ด้วยการบัญญัติศัพท์ คือสร้างคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อแทนการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความคิด เช่น “ปฏิวัติ” “ประชาชาติ” “วัฒนธรรม” ฯลฯ การบัญญัติศัพท์ให้กลายเป็นคำใน “ภาษาไทย” เท่ากับเป็นการควบคุมความคิดของคนไทย หรือการกำหนดขอบเขตและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั่นเอง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเสนอพระดำริที่สอดคล้องกับปัญญาชนอนุรักษ์นิยมหลายคนในยุคเดียวกัน ว่าในระบอบ “การปกครองแบบไทย” นั้น มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว เพราะมีการเลือกตั้งตามหลัก “อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ”  
	 นอกจากนี้ยังมีปัญญาชนอื่นอีกจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทในการนิยาม “ความเป็นไทย” เช่น กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร,  พระยาศรีวิสารวาจา,  พันเอกแสวง เสนาณรงค์ แต่ความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นไทย” ที่ปัญญาชนเหล่านี้เสนอมิได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญถึงขั้นที่เป็นการเสนอกรอบความคิดใหม่  แนวความคิดสำคัญ ๆ ที่ปัญญาชนเหล่านี้เสนอก็คือการพิสูจน์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และ/หรือพระพุทธศาสนายังคงมีคุณค่าในระบอบใหม่ และต้องการสถาปนาอุดมการณ์ทางการเมือง “แบบไทย” ที่สถาบันพระมหากษัตริย์และ/หรือพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งที่มาทางศีลธรรม ที่จะช่วยในการจัดระเบียบสังคมการเมืองไทยให้ดีงาม ดังนั้น แม้ว่าแนวความคิดที่แต่ละคนเสนอจะมีรายละเอียดและมีจุดเน้นแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็มิได้ขัดแย้งกันในสาระสำคัญ และส่วนใหญ่ของแนวความคิดเหล่านี้ก็ช่วยเสริมให้ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ที่ปัญญาชนในอดีตนิยามไว้ มีความชัดเจนและมีพลังเข้มแข็งมากขึ้น  

