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บทคดัยอ
ชดุความรทูางประวตัศิาสตรของไทยถกูนำมาใชทางการเมอืงและไดสงผลตอความ

ขดัแยงในสงัคมนบัตัง้แตชวงปลายทศวรรษที ่1970 เปนตนมา การศกึษานีใ้ชแนวคดิวาทกรรม
วเิคราะหเปนหลกัเสรมิดวยแนวคดิโครงสรางนยิม และพบวาชดุความรปูระวตัศิาสตรไทยใน
แตละชวงเวลาเปนวาทกรรมที่แบงออกเปนหาชวง ไดแก ประวัติศาสตรราชาชาตินิยมสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย ประวัติศาสตรชาตินิยมเชื้อชาติไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประวตัศิาสตรเพือ่ตอสกูบัคอมมวินสิต ประวตัศิาสตรหลงั 14 ตลุา และประวตัศิาสตรชาตไิทย
ฉบับกรมศิลปากร ค.ศ. 2015 โดยที่ชุดความรูทางประวัติศาสตรเหลานี้มีลักษณะของ
วาทกรรมทีใ่ชสนองความมัน่คงเชงิอำนาจของชนชัน้นำ นำไปแกปญหาทีร่ฐัเผชญิอยใูนแตละ
ชวงเวลา และสงผลตอคานยิมทีฝ่งรากลกึในสงัคมไทยจนกลายเปนสวนหนึง่ของความขดัแยง
ทางการเมือง หากสังคมไทยยังไมเขาใจวาแตละชุดความรูประวัติศาสตรผลิตขึ้นมาดวยเปา
ประสงคใดกจ็ะทำใหความขดัแยงในสงัคมไทยยงัดำรงอยตูอไป

คำสำคญั วาทกรรม  ประวตัศิาสตรไทย ชาตนิยิม ความปรองดอง ความขดัแยงทางการเมอืง

*นักวิชาการอิสระ



  ✦✦ 54

Abstract
The series of Thai historical knowledges were used as the political tools

and to provoked political conflict since 1970s. This paper equips with discourse
analysis as well as structuralism which are the conceptual framework. It has been
found that the series of Thai historical knowledge were a discourse which had
five periods: the history of royalism in absolute monarchy period, the history of
Thai nationalism by Field Marshal Phibulsongkhram, the history of campaign
fighting against communism, the history of post -14 October 1976 period and
the Thai history of Fine Arts Department 2015 edition. Those Thai elites utilized
the series of the historical knowledge considered as a discourse to hold their
power. Moreover, the series were tools for solving the state's problems in different
period of time and fueling deep-seated believes in Thai society which has
sparked the political conflicts. Should Thai society hardly comprehend the
aspirations of the series, the conflicts will certainly remain in Thai society.

Keywords: Discourse, Thai history,  nationalism,  reconciliation,  political conflict

บทนำ
ชุดความรูทางประวัติศาสตรที่รัฐสรางขึ้นเปนวาทกรรมที่ใชสนองความมั่นคงใน

อำนาจ และแกปญหาที่รัฐเผชิญอยูในแตละชวงเวลา เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไปหรือปญหา
ชดุเดมิไดคลีค่ลายลง ความรทูางประวตัศิาสตรหรอืวาทกรรมชดุใหมกจ็ะขึน้มาแทนทีเ่พือ่สถาปนา
ความมั่นคงในอำนาจและแกปญหาชุดตอไป ซึ่งชุดความรูทางประวัติศาสตรนั้นมีบทบาทใน
การสรางความสามัคคีและความขัดแยง ซึ่งหากไมเขาใจเบื้องหลังการสรางชุดความรูทาง
ประวัติศาสตรก็จะทำใหสังคมไทยไมอาจเชื่อมโยงกับโลก และหากนำไปใชเปนเครื่องมือทาง
การเมอืงกจ็ะนำไปสคูวามขดัแยงทัง้ภายในและระหวางประเทศได

การศกึษาประวตัศิาสตรไทยทีผ่ลติขึน้โดยรฐัเนนการสรางจนิตภาพรฐัแบบชาตนิยิม
ไมใชแคการแสดงพืน้ทีท่างกายภาพ (อาณาเขต อำนาจอธปิไตย และความสมัพนัธในระดบัชมุชน
ของคนในรัฐ) เทานั้น แตยังมีพื้นที่ทางดานจิตใจและสังคม (mental and social space) ดวย
เพื่อใหเกิดจิตสำนึกของการรวมชาติเดียวกัน1 ประวัติศาสตรของรัฐไทยจึงมีลักษณะโดดเดี่ยว

1Benedict Anderson, Imagined Communities, (London: Verso, 2006), revised edition, 4-6.
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ไมเชื่อมโยงกับดินแดนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและโลก เพราะมีมโนทัศนวา ชาติ
และพระมหากษตัรยิเปนสิง่เดยีวกนั ซึง่สามารถแบงออกไดเปนสองลกัษณะ คอื  ประวตัศิาสตรที่
มีพระมหากษัตริยเปนแกนหลักของเรื่องผูกโยงเขากับดินแดนที่ปกครอง (ภายใตเสนเขตแดน
ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) และประวัติศาสตรชนชาติไทย
วาดวยความเปนคนไทยและลักษณะความเปนไทยที่แตกตางจากคนอื่น ซึ่งสวนใหญเปน
ประวัติศาสตรสงคราม กระบวนการสรางชาติ และประวัติศาสตรชาตินิยม โดยที่ความรูชุด
ประวตัศิาสตรเหลานีไ้ดวนเวยีนนำกลบัมาใชหรอืพฒันาตอยอดสบืเนือ่งมาจนถงึปจจบุนั

ผลของการเรียนรูประวัติศาสตรในสองลักษณะนี้ทำใหเกิดการรับรูของสังคมไทยวา
คนไทยมลีกัษณะเฉพาะทีไ่มเหมอืนใคร แตกตางจากคนอืน่ (ชาตอิืน่) เกลยีดชงัและดถูกูคนอืน่
ซึ่งบางเรื่องก็ลุกลามกลายเปนความขัดแยงทางการเมือง เชน กรณีเขาพระวิหาร หรือบางครั้ง
ก็นำเอาความเชื่อในความรูตางชุดกันไปใชโจมตีในทางการเมืองดังปรากฏในชวงความขัดแยง
ทางการเมืองตลอดกวาสิบปที่ผานมา ซึ่งปญหาเกิดจากการเรียนรูประวัติศาสตรในสังคมไทยมี
ลักษณะเปนแบบเฉพาะเรื่อง (เลือกมาเปนตอน) มากกวาที่จะชี้ใหเห็นโครงสรางใหญของเรื่อง
ทั้งหมด (เห็นแตใบไมแตไมเห็นปา) การเรียนประวัติศาสตรแบบโดดเดี่ยวไมเชื่อมโยงโลกหรือ
ดินแดนใกลเคียง และไมทราบวัตถุประสงคของชุดความรูทางประวัติศาสตรที่ถูกผลิตขึ้นใน
แตละชวงเวลาวาทำหนาทีอ่ยางไรในบรบิททางสงัคมในขณะนัน้

นักวิชาการที่ศึกษาขอมูลทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีสวนใหญ2 มองวา
แนวคดิเรือ่งการสรางประวตัศิาสตรนัน้เปนไปเพือ่ตอบสนองประโยชนทางการเมอืงในแตละยคุสมยั
โดยเลอืกทีจ่ะใหรบัรใูนบางเรือ่งและเลอืกทีจ่ะลบเลอืนในอกีหลายเรือ่ง ซึง่ปญหาการจดัทำโครงเรือ่ง
ของประวัติศาสตรชาติและยุคสมัยทางประวัติศาสตรเปนสิ่งประดิษฐอยางหนึ่งของรัฐสมัยใหม
มากกวาทีจ่ะเปนประวตัศิาสตรทีด่ำรงอยแูละกำเนดิตวัตนขึน้เองในรฐัชาตสิมยัใหม เพราะเกดิขึน้
จากอำนาจในการเลอืกและไมเลอืก3

2Benedict Anderson, ศรศีกัดิ ์วลัลโิภดม, สจุติ วงษเทศ, ธำรงศกัดิ ์เพชรเลศิอนนัต, พพิฒัน กระแจะจนัทร,
ธเนศ อาภรณสวุรรณ, ธเนศวร เจรญิเมอืง, ชาญวทิย เกษตรศริ,ิ นธิ ิเอยีวศรวีงศ, ธงชยั วนิจิจะกลู, เกษยีร เตชะพรีะ,
สรุชาต ิบำรงุสขุ, กลุลดา เกษบญุช ูมีด้, พริยิะ ไกรฤกษ, อรรถจกัร สตัยานรุกัษ, สายชล สตัยานรุกัษ, ศานต ิภกัดคีำ,
ศริพิจน เหลามานะเจรญิ, ณฐัพล ใจจรงิ เปนตน

3พพิฒัน กระแจะจนัทร, ยคุมดืของประวตัศิาสตรไทยหลงับายน พทุธเถรวาท การเขามาของคนไทย, (กรงุเทพฯ:
มตชิน, 2559), 68.
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งานเขยีนชิน้สำคญัของธงชยั วนิจิจะกลู4  เรือ่ง “กำเนดิสยามจากแผนที ่ประวตัศิาสตร
ภูมิกายาของชาติ” ไดเสนอวา ประวัติศาสตรไทยนั้นเปนฐานขอมูลสำคัญของความเปนไทย
สามารถบอกเลาระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ แตสยาม (ประเทศไทย) ก็เปนเพียงแควาทกรรม พระมหากษัตริยไทยเปนเพียง
เครื่องมือของวาทกรรมชุดใหมเทานั้น และความเปนไทยก็เปนประดิษฐกรรมธรรมดาที่มีกำเนิด
มาเพื่อรองรับความเปนชาติ ประวัติศาสตรจึงมีอำนาจในการตัดสินวาใครเปนไทยหรือไมและ
อะไรทีเ่ปนไทยหรอืไมใชไทย ซึง่แนวคดิดงักลาวนีช้วยอธบิายใหเหน็วา ชดุความรทูางประวตัศิาสตร
เปนเพยีงเครือ่งมอืทางการเมอืงในรปูแบบของวาทกรรม

การสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรไดเริม่ขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา
เจาอยหูวั หลงัจากเสดจ็พระราชดำเนนิไปยงัดนิแดนหวัเมอืงฝายเหนอื* และนครปฐมตัง้แตเมือ่
ยังทรงผนวช ทำใหมีการบันทึกและคนพบทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยศึกษาควบคูไป
กบัการศกึษาพระราชพงศาวดารทีส่วนใหญไดมาจากคำบอกเลาประกอบตำนาน เมือ่ขึน้ครองราชย
จงึไดเริม่มกีารเขยีนความเปนมาของชาตไิทยขึน้ตามพืน้ฐานวทิยาการแบบตะวนัตก มกีารสราง
เรื่องราวประวัติศาสตรชาติไทยเพื่อแสดงใหชาติมหาอำนาจที่มาลาอาณานิคมเห็นวาคนไทย
มีอารยธรรมและมีประวัติศาสตรยาวนาน โดยใชจารึกพอขุนรามคำแหงเปนตนเรื่องทำเปน
สำเนาสงใหเซอร จอหน เบาวรงิ เพือ่รายงานตอราชสำนกัองักฤษ

นับตั้งแตนั้นมาจารึกพอขุนรามคำแหงและพงศาวดารที่เผยแพรในรัชกาลกอนได
กลายเปนพื้นฐานการสรางชุดความรูทางประวัติศาสตรไทยใหมีที่มาและอางอิงไดในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั ดวยการสงผานระบบการศกึษาและการเขาสมาคมของ
ชนชั้นสูง อาทิ โบราณคดีสโมสร โดยสอดประสานแนวคิดการสรางรัฐชาติสมัยใหมและสำนึก
ความเปนไทย ซึ่งชุดความรูนี้ไดพยายามเชื่อมโยงความเปนมาจากสุโขทัย อยุธยา และ
กรุงรัตนโกสินทร (ประวัติศาสตรแบบสามกรุง) ความสืบเนื่องของวัฒนธรรมประเพณีแบบ
พระพุทธศาสนา มีสถาบันพระมหากษัตริยปกปองขอบขัณฑสีมา เปนองคศาสนูปถัมภก และ
สรางความรุงเรืองใหแกราชอาณาจักร โดยจุดประสงคหลักเพื่อสรางความมั่นคงใหระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยจากการสถาปนาความเปนไทยและกระบวนการชาตนิยิมโดยกษตัรยิ ดงัปรากฏ
ในพระราชนพินธในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ
สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานวุตัวิงศ และสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส

4ธงชยั วนิจิจะกลู, กำเนดิสยามจากแผนที ่ประวตัศิาสตรภมูกิายาของชาต,ิ (กรงุเทพฯ: คบไฟรวมกบัสำนกัพมิพ
อาน, 2556), 17.

*เมอืงสโุขทยั ศรสีชันาลยั และเมอืงพษิณโุลก
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เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใน ค.ศ. 1932 ชนชั้นนำที่กอการปฏิวัติคิดกันวา
สยามไดเปลี่ยนเปนยุคใหม สมควรที่จะตองสรางประวัติศาสตรชุดใหมที่ยายแกนแกนจากชาติ
ที่หมายถึง กษัตริย เพื่อลดทอนความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยลง กลายเปนชาติที่
หมายถึง เชื้อชาติหรือคนไทยไมวาจะอยูในเขตแดนหรือไม ความเปนไทยจึงมิไดเกิดจาก
กษตัรยิและไมไดหมายถงึเฉพาะคนภายใตเสนเขตแดนเหมอืนยคุกอน แตไดประดษิฐประวตัศิาสตร
คนเชื้อชาติไทยจากความฝนที่จะสราง “มหาอาณาจักรไทย” ใหครอบคลุมทั้งในและนอก
ประเทศ โดยอางวาคนไทยอพยพมาจากเทอืกเขาอลัไตเมือ่หลายพนัปจนมาตัง้ถิน่ฐานในดนิแดน
ลุมน้ำเจาพระยา แลวเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามไปเปนไทย5 อีกทั้งยังเพิ่มเติมพระเจาตากสิน
(กรุงธนบุรี) และชนชั้นอื่นนอกจากกษัตริยเขาไปในชุดความรูใหมดวย ซึ่งในชวงเวลานี้ทั้ง
ฝายคณะราษฎรและคณะเจาตางกต็คีวามเอาประโยชนทางประวตัศิาสตรจากศลิาจารกึมาสนบัสนนุ
ฝายตน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในกลับมาสูยุคเชิดชูกษัตริยอีกครั้งในค.ศ. 1947
เมื่อกลุมนิยมกษัตริยขึ้นมามีบทบาททางการเมือง แตชุดความรูทางประวัติศาสตรกลับมาไดรับ
การตอยอดใหเห็นอยางเปนรูปธรรมไดชัดเจนตั้งแตสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนตนมา
ดงัปรากฏการรือ้ฟนพระราชพธิทีีเ่กีย่วกับพระมหากษตัรยิทีล่มเลกิไปแลว เชน พระราชพธิพีชืมงคล
และจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และสรางตัวตนของพระมหากษัตริยใหสัมผัสไดผานพระบรม
ราชานสุาวรยี ประกอบกบัเปนชวงเวลาทีร่ฐับาลทหารสถาปนาแนวคดิเสนาธปิไตยเขามาเคยีงคู
กับสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอสูกับคอมมิวนิสตและสรางความมั่นคง
ในอำนาจใหรฐับาลทหารกอนเหตกุารณ 14 ตลุาคม ค.ศ. 1973

แมวากอนหนาเหตุการณ 14 ตุลา งานทางวิชาการบางสวนเริ่มตั้งคำถามกับ
ประวัติศาสตรชุดเดิมและสรางคำอธิบายจากหลักฐานใหมแตยังอยูในวงวิชาการเฉพาะกลุม
แตหลังจากเหตุการณ 14 ตุลาไปแลว การสรางชุดความรูทางประวัติศาสตรแตกออกไปเปน
สองสายอยางชดัเจน สายหนึง่เปนสายเฉลมิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรยิทีย่งัคงมรีฐัไทย
เปนศูนยกลางตามแนวคิดประวัติศาสตรกระแสหลัก สวนอีกสายหนึ่งเปนสายทางเลือกใน
ลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่นนการศกึษาทองถิน่หรอืสงัคม โดยทีเ่นือ้หาชดุความรทูางประวตัศิาสตรเจาะจง
เฉพาะพื้นที่ (area study) และแยกออกจากรัฐไทยที่เปนศูนยกลาง ซึ่งความรูทั้งสองชุดตาง
กป็ะทะกนัมาตลอด แตเหน็ชดัในชวงทีเ่กดิความขดัแยงทางการเมอืง เพราะความรปูระวตัศิาสตร
แนวใหมสงผลกระทบตอหลกัของชาตทิีม่ผีลตออำนาจและความมัน่คงทีส่รางจากความรชูดุเดมิ

5อานเพิ่มเติมใน อดินันท พรหมพันธใจ, “ประวัติศาสตรไทยใหมและนโยบายวัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป.
พบิลูสงคราม”, วารสารรฐัศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 2, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559).
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การฉวยใชวาทกรรมชดุความรทูางประวตัศิาสตรของสงัคมไทยจงึกลายเปนเงือ่นไข
หนึ่งที่สรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชวงสงครามเสื้อสี (ค.ศ. 2003-2013) ดังปรากฏวาฝาย
เสือ้เหลอืงทีม่แีนวคดิอนรุกัษนยิมชืน่ชมระบอบกษตัรยิกลบัใชประวตัศิาสตรชาตนิยิมของจอมพล
ป. พบูิลสงคราม ทีส่รางขึน้เพือ่ชีใ้หเหน็ความลมเหลวของระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยจนตอง
สูญเสียดินแดนมาเรียกรองเขาพระวิหารคืน ในขณะที่ฝายเสื้อแดงที่เรียกรองประชาธิปไตยแต
กลบัยกเอาประวตัศิาสตรชดุสรางชาตโิดยสถาบนักษตัรยิของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ
มาหักลาง จากปรากฏการณดังกลาวจะเห็นไดวาชุดความรูทางประวัติศาสตรเปนวาทกรรมที่
สนองความสัมพันธเชิงอำนาจของผูนำมาฉวยใชโดยไมสนใจที่มาของการสรางชุดวาทกรรม
แมกระทั่งประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับกรมศิลปากร พ.ศ. 2558 เพื่อสรางความปรองดองก็
สรางขึ้นในลักษณะที่ไมตางกัน ซึ่งไดรับการวิพากษวิจารณอยางหนักวาจะสรางความขัดแยง
เสียมากกวา และแสดงความไมเห็นดวยกับขอมูลที่นำเสนอจากทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการ
ทางดานประวัติศาสตรเพราะบางเรื่องยังอยูในขั้นตอนการพิสูจนความจริงหรืออยูในกระบวน
การยุติธรรม

บทความนี้ใชแนวความคิดจากมโนคติของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ใน
ประเด็นการวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis) เพื่อพิจารณาความสัมพันธเชิงอำนาจ
ในกระบวนการสรางวาทกรรมแตละชุดที่มีอิทธิพลตอสังคมในการนำมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น และเสริมดวยแนวคิดโครงสรางนิยม (structuralism) เพื่ออธิบายใหเห็นการประกอบ
สรางชุดความรูทางประวัติศาสตรวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร ซึ่งมโนคติของฟูโกต ไดพิจารณาถึง
ความสมัพนัธเชงิอำนาจในกระบวนการสรางวาทกรรมแตละชดุทีม่อีทิธพิลตอสงัคม โดยอธบิายวา
ความรูคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับอำนาจ ความรูทำใหมีอำนาจ ในแตละยุคสมัยมีโครงสรางระดับลึก
กำหนดขอบเขตของวัฒนธรรมและความรูซอนอยู โครงสรางเหลานี้ไดเปนตัวกำหนดวาทกรรม
และการผลติคำพดูทัง้หลายในสงัคม โครงสรางนีล้งลกึถงึกรอบความรเูปนตวัทำใหเกดิวาทกรรม
และในภาคปฏบิตัขิองวาทกรรม (discourse practices) คอืความสม่ำเสมอทีเ่กดิขึน้ในการแสดง
ออกของวาทกรรม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษยไมรูตัว เกิดขึ้นในระดับคำพูด (parole) อันเปน
กระบวนการในระดับภาษา (langue) ซึ่งเปนตัวระบบหรือโครงสราง6 ซึ่งวาทกรรมนั้นไดแสดง
ความสมัพนัธของความร ูอำนาจ และความจรงิ

วาทกรรม (discourse) เปนระบบและกระบวนการสราง/ผลิต (constitution)
เอกลักษณ/อัตลักษณ (identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่

6Brian Fay, Contemporary Philosophy of Social Science, (Oxford: Blackwell, 1996), 120-121.
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ไมวาจะเปน ความรู ความเปนจริง อำนาจหรือตัวตนของมนุษย เปนกฎเกณฑในการดำรงอยู
การเปลี่ยนแปลงหรือการหายไปของสิ่งทั้งหลาย ในเรื่องความรู วาทกรรมจึงเปนโครงสราง
ที่กำหนดคำพูดทั้งหลายในเรื่องของความเปนจริง ความเปนจริงไมใชขอเท็จจริงเชิงประจักษ
แตเปนตวักฎเกณฑทีก่ำกบัวาอะไรจรงิหรอือะไรไมเปนจรงิ วาทกรรมไดทำหนาทีต่รงึสิง่ทีส่รางขึน้
มานั้นใหดำรงอยูและเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง (valorize) จนกลายเปนวาทกรรมหลัก
(dominant discourse)  แนวคดิเรือ่งวาทกรรมนีไ้ดนำไปสกูารวเิคราะหวาทกรรม ซึง่การวเิคราะห
วาทกรรมเปนการศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการขั้นตอน ลำดับเหตุการณและรายละเอียด
ปลีกยอยในการสรางเอกลักษณและสรรพสิ่งที่อยูในสังคมในรูปวาทกรรม และภาคปฏิบัติของ
วาทกรรม (discursive practices) วาดวยเรื่องอะไรก็ตามวามีความเปนมาอยางไร มีการตอ
สเูพือ่ชวงชงิการนำ (hegemony) ในการกำหนดกฎเกณฑวาดวยเรือ่งนัน้อยางไร มคีวามหมาย
เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคล สถาบัน สถานที่ และเหตุการณใดบาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การสราง รวมทั้งการเก็บกด/ปดกั้นของวาทกรรมมีอะไรบาง7 วาทกรรมจึงเปนการสรางความรู
การผลติความร ูหรอืการนยิามความรขูึน้มาเพือ่ใหมอีำนาจในการกำหนดความจรงิ

ในทศันะของฟโูกต ความรทูีย่ดึถอืกนัอยนูัน้กม็คีวามเชือ่ถอืทีต่างกนั เพราะความรู
หรือความจริงบางอยางนั้นเปนจริงและพัฒนาเปนความรูได เพราะมีสถาบันทางสังคมรับรอง
ขอเท็จจริง (brute facts) เหลานั้นก็ไมไดมีความหมายดวยตัวของมันเอง แตความหมายของ
ขอเทจ็จรงิเหลานัน้เปนเรือ่งทีส่งัคมสถาปนาขึน้ เรยีกวา Institutional facts8 สิง่ทีจ่ะเปนวาทกรรม
จึงประกอบไปดวยองคประกอบสำคัญดังนี้ คือ มีการลมลางวาทกรรมเดิมที่เคยมีอยูและสราง
ความรหูรอืชดุของความรขูึน้ใหม การผลติซ้ำความรหูรอืชดุความรเูหลานัน้สบืเนือ่งและขยายผล
ออกไปจากที่สรางขึ้นใหม และสิ่งที่สรางขึ้นใหมตองมีผลตอความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง
ผสูรางหรอืผใูชกบัสงัคม

สวนแนวคิดโครงสรางนิยม มีมโนทัศนพื้นฐานพิจารณาโครงสรางที่มีลักษณะเปน
สวนรวมทัง้หมด (totality whole) จดุยนืของแนวคดินีใ้หความสำคญักบัโครงสรางพรอมกบัการ
ลดความสำคญัของมนษุยลงไป ปฏบิตักิารแตละอยางนัน้ลวนแตมโีครงสรางทีแ่นนอน โครงสราง
จะเปนตัวกำหนดองคประกอบยอย อันไดแก ตัวบุคคล วัตถุ เครื่องมือ วาจะมีความสัมพันธ
กันอยางไร โครงสรางจึงเปนตัวกำหนดตำแหนงแหงที่ หนาที่ที่องคประกอบยอยเหลานั้นจะ
กระทำ ซึง่หมายถงึความสมัพนัธระหวางกนันัน่เอง อกีทัง้สมาชกิในโครงสรางสงัคมนัน้ ไมสามารถ
รับรูการดำรงอยูของโครงสรางอยางรูตัวเสมอไป การที่สมาชิกในสังคมจะมองเห็นความเปนจริง

7ไชยรตัน เจรญิสนิโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา, (กรงุเทพฯ: วภิาษา, 2545), พมิพครัง้ที ่3, 19-28.
8เพิง่อาง  90-91.



  ✦✦ 60

(reality) ได จะตองมองแบบสวนรวมทัง้หมด การกำหนดโครงสรางนัน้ไมไดทำไดงาย ๆ  (simple)
แตทวามีลักษณะซับซอนและหลายชั้น (multiple)9 ซึ่งการนำแนวคิดทั้งสองนี้มาใชวิเคราะห
ในบทความนีจ้ะชวยอธบิายความสมัพนัธเชงิอำนาจระหวางแนวคดิประวตัศิาสตรแตละชดุทีส่ราง
ขึ้นมาในแตละชวงเวลากับผูสรางหรือผูที่นำไปใช วามีความสัมพันธของความรู อำนาจ และ
ความจรงิอยางไร ภายใตโครงสรางทางการเมอืงทีต่างกนั

บทความนี้นำเสนอการเกิดขึ้นของชุดความรูทางประวัติศาสตรแตละชุดมาจาก
บรบิทหรอืปญหาทีร่ฐัไทยเผชญิอย ูโดยไมไดมงุหมายทีจ่ะวพิากษวาชดุความรทูางประวตัศิาสตร
ชดุใดดหีรอืไม หรอืจรงิเทจ็อยางไร แตมงุศกึษาวาชดุความรเูหลานัน้มคีวามเปนวาทกรรมอยางไร
เกิดขึ้นภายใตบริบทใดของสังคมไทย และมีความสัมพันธเชิงอำนาจอยางไรระหวางผูผลิตชุด
ความรูกับสังคม ซึ่งการสรางวาทกรรมชุดความรูทางประวัติศาสตรของไทยนั้นมีการสรางขึ้น
โดยแบงออกเปนหาชวงเวลา ไดแก ประวตัศิาสตรสรางรฐัชาตสิมยัใหมในยคุสมบรูณาญาสทิธริาชย
ประวัติศาสตรชาตินิยมโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประวัติศาสตรยุคตอสูกับคอมมิวนิสต
ประวัติศาสตรหลังยุค 14 ตุลา และประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับกรมศิลปากร พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) ซึ่งชุดความคิดทางประวัติศาสตรเกิดการปะทะสังสรรคกัน จนในที่สุดการนำมา
ใชในเชิงการเมืองกลายเปนสวนหนึ่งที่สรางความขัดแยงจากการฉวยใชขอมูลประวัติศาสตร
ตางชดุกนั

ความเปนวาทกรรมของแนวคดิประวตัศิาสตรชาตไิทยในแตละชวงเวลา
การเกดิขึน้ของชดุความรใูนชวงเวลาทีต่างกนันัน้ เกดิขึน้จากปญหาในขณะใดขณะหนึง่

ที่รัฐตองเผชิญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงใน
อำนาจของผคูรองอำนาจ ซึง่ปญหาเหลานัน้จะไดรบัการตคีวามของชนชัน้นำจนนำไปสกูารสราง
ชุดความรูในลักษณะของวาทกรรม ซึ่งชุดความรูประวัติศาสตรไทยที่เกิดขึ้น หากพิจารณาใน
กรอบของวาทกรรมวเิคราะห สามารถอธบิายชดุความรทูางประวตัศิาสตรในแตละสมยัไดดงันี้

ประวตัศิาสตรสรางรฐัชาตสิมยัใหมในสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย (ราชา
ชาตนิยิม)

การคนพบโบราณสถานและโบราณวัตถุของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เมื่อคราวทรงผนวชเปนวชิรญาณภิกขุนั้นเปนขอมูลสำคัญที่ทรงใชแสดงความเปนมาของชาติ

9กาญจนา แกวเทพ, บทแนะนำ ใน หลยุส อลัธแูซร: ชวีติ ความคดิและผลงาน, ใน อดุมการณและกลไกทาง
อดุมการณของรฐั, กาญจนา แกวเทพ แปล/เรยีบเรยีง, พมิพครัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ: สยามปรทิศัน, 2557), 28-31.
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เพื่อใหชาวตางชาติเห็นวาสยามเปนประเทศที่มีอารยธรรม โดยอาศัยจารึกพอขุนรามคำแหง
เปนเครื่องมือการสรางประวัติศาสตร ซึ่งเซอร จอหน เบาวริ่ง ไดพิมพหนังสือ “The Kingdom
and People of Siam” ที่เกี่ยวกับการประดิษฐตัวอักษรและประวัติศาสตรสยามเผยแพรที่
องักฤษใน ค.ศ. 1857 นบัไดวาเปนการเปดตวัสยามออกสโูลกตะวนัตกโดยมนียัแฝงทางการเมอืง
ระหวางประเทศ แตสยามกย็งัตองเจอกบัเงือ่นไขทีก่ระทบตออำนาจทางการเมอืงจากสนธสิญัญา
ทางการคาแทนการตกเปนรฐัในอาณานคิมอยางสมบรูณ

ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่งใน ค.ศ. 1855 และการลงนามในสัญญา
การคากับชาติอื่นสงผลใหสยามตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อีกทั้งการรุกเขามาของชาติ
มหาอำนาจอยางองักฤษและฝรัง่เศสสดูนิแดนอนิโดจนีในลกัษณะของการลาอาณานคิมไดกดดนั
สยามอยางมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหตองยอมรับวาดินแดน
ในสวุรรณภมูทิีส่ยามเคยไดรบัประโยชนกลายเปนอาณานคิมขององักฤษและฝรัง่เศสไป โดยเฉพาะ
เหตุการณ ร.ศ. 112 ไดสรางความวิตกแกชนชั้นนำสยามอยางมาก กลาวคือ สยามไมอาจ
ตานแสนยานุภาพทางทหารของมหาอำนาจได และผูคนที่อยูภายใตเสนเขตแดนที่เกิดขึ้นใหม
เปนคนหลากกลุมหลายเผาพันธุ คนบางสวนก็ไมยอมเปนคนสยามและเลือกที่จะอยูกับ
เจาอาณานคิมเพราะไดรบัประโยชนจากสทิธสิภาพนอกอาณาเขต

แนวคิดการสรางรัฐชาติสมัยใหมจึงเริ่มดำเนินการอยางเปนรูปแบบจากการปฏิรูป
การเมอืงการปกครองโดยรวบอำนาจเขาสศูนูยกลาง เพือ่ใหพระมหากษตัรยิมอีำนาจอยางสมบรูณ
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวัดวยระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย โดยบรรดา
เมอืงทัง้หลายภายใตเสนเขตแดนไดกลายเปนชาวสยามตามนยิามใหมแหงระบอบนี ้แมวาหวัเมอืง
ทั้งหลายอาจจะมีความเปนมาและเจาเมืองที่เปนคนทองถิ่นปกครองมากอน หรือเกี่ยวพันทาง
เชื้อสายกับคนในดินแดนอาณานิคมทั้งฝงตะวันออก ตะวันตก และทางใต แตบัดนี้ทั่วทุกคน
เปนชาวสยามหนึง่เดยีวกนั  ชนชัน้นำสยามไดสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรข้ึนใหมเพือ่ใหคน
ที่อยูภายใตเสนเขตแดนเริ่มตนไปพรอมกันจากประวัติศาสตรที่ยึดโยงกับสวนกลางโดยใชจารึก
พอขนุรามคำแหงเปนหลกัแหงการสรางชาตใิหมัน่คง

การสรางความมัน่คงทัง้ภายนอกและภายในนี้ ทำใหสยามตองการความเปนอนัหนึง่
อนัเดยีวกนัจากชดุความรทูางประวตัศิาสตรทีม่าพรอมกบัการสรางความเปนไทย ทีอ่างองิไดจาก
ชุดความรูทางประวัติศาสตรที่มีการผลิตซ้ำโดยชนชั้นนำทั้งพระและเจาจนกลายเปนรากฐาน
การศึกษาประวัติศาสตรของชาติไทยที่สืบเนื่องมาในปจจุบัน ซึ่งความรูชุดนี้ไดลมลางความรูชุด
พระราชพงศาวดารและตำนานลงบาง แมวาจะมีการนำเอาขอมูลจากพระราชพงศาวดารมาใช
เปนหลัก แตก็ไดรับการจัดระบบและสอดแทรกแนวคิดรัฐชาติสมัยใหมเขาไปในความรูชุดนี้ดวย
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โดยเผยแพรและถายทอดในการเทศนาทีว่ดั งานพธิตีามโอกาส และงานพระราชพธิ ีรวมทัง้ตำรา
ทีผ่านระบบการศกึษาในโรงเรยีน

การสรางนยิามความเปนไทยใหเกดิขึน้อยางเปนรปูธรรมและทำใหคนทัว่ไปตระหนกั
ถึงความมีอยู ซึ่งไดผานการเปลี่ยนแปลงและคัดสรรมาอยางดีจากสถาบันพระมหากษัตริย โดย
สิ่งที่เลือกมาเปนประเพณีและวัฒนธรรมของชาติลวนสอดคลองไปกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา
แมวาหลกัการเหลานัน้จะมาจากชาตติะวนัตกทีแ่ตกตางไปจากคตแิละความเชือ่ชุดเดมิ แตกไ็ดรบั
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขใหเหมาะสมแกความเปนไทยตามความคิดเห็นของชนชั้น
นำวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม และคูควรตอลักษณะของความเปนไทย10 ซึ่งระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยทำใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนองครัฐาธิปตย (sovereign) ตาม
พระราชอำนาจและฐานะ ทรงมีพระราชอำนาจสมบูรณทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
รวมทั้งการแตงตั้งขาราชการทั้งทหารและพลเรือน11 ทรงมีอำนาจอยางบริบูรณในอาณาจักร
ชวยใหเกดิความมัน่คงภายใน เพราะอำนาจการเมอืงรวมศนูยอยทูีพ่ระมหากษตัรยิทีเ่ปนดัง่เจาชวีติ
ทรงเปนศูนยรวมแหงราชการแผนดินทั้งมวล ทรงเปนศูนยรวมแหงความสามัคคี และความเปน
อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของชาต ิซึง่การผลติชุดความรเูหลานีไ้ดรบัการผลติซ้ำและเขมขนขึน้ในรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผานทั้งหนังสือ วารสาร บทความทางหนังสือพิมพ
และละครตามพระราชนิยม อีกทั้งยังทำการเปลี่ยนธงชาติจากธงชางเผือกมาเปนธงไตรรงค
โดยใหความหมายในเชิงสัญลักษณกับสีธงที่อธิบายการเปนรัฐชาติสมัยใหม (modern state)
อนัประกอบดวย ชาต ิ(สแีดง) ศาสนา (สขีาว) และพระมหากษตัรยิ (สนี้ำเงนิ) เพือ่ใหสอดคลอง
กบัการสถาปนา สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ

เนือ้หาของชดุความรปูระวตัศิาสตรราชาชาตนิยิมนีช้วยสถาปนาระบอบสมบรูณาญา
สิทธิราชยใหมีความเขมแข็งและมั่นคงจากการยึดโยงทั่วทุกดินแดนของประเทศเขาสูสวนกลาง
โดยสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพทรงใชการสรางประวตัศิาสตรรฐัทีร่งุเรอืง และวรีกรรม
อนัหาญกลาของบรูพกษตัรยิไทย ทำใหสถาบนักษตัรยิกลายเปนศนูยกลางของชาต1ิ2 เนือ้หาของ
ชดุความรนูีจ้งึมแีกนหลกัเปนสถาบนัพระมหากษตัรยิ แตไมไดทิง้เรือ่งการเสยีดนิแดน แมจะบอก
วาสยามไมเคยเปนอาณานิคมของชาติใด สยามจึงมีประวัติศาสตรที่เจ็บปวดและเปนบาดแผล
ของชาติจากการเสียกรุงศรีอยุธยาใหพมาถึง 2 ครั้ง และเหตุการณ ร.ศ. 112 ตลอดจนการ

10กรมพระยาดำรงราชานภุาพ, สมเดจ็เจาฟา, นทิานโบราณคด,ี (กรงุเทพฯ: ดอกหญา, 2545), 253-255.
11ธานินทร กรัยวิเชียร, พระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2519), 23-25.
12ธรียทุธ บญุม,ี ทศิทางประเทศไทย, (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2547), 104.
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เสียดินแดนใหอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเปนผูรุกรานและนักลาอาณานิคม กลายเปนความคิดทาง
ประวตัศิาสตรแบบลทัธเิสยีดนิแดนอนัเปนเสาหลกัของลทัธชิาตนิยิมของไทยจนมาถงึปจจบุนั13

จากจุดตั้งตนที่ชาติกับพระมหากษัตริยเปนสิ่งเดียวกัน ชาติอยูไดเพราะพระปรีชา
สามารถในการสงคราม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม ทำใหทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอไพรฟาใน
พระราชอาณาเขตนบัตัง้แตมกีรงุสโุขทยัเปนราชธานแีหงแรกทีเ่ชือ่มโยงตอกนัมาโดยไมขาดสาย
สูกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร เพื่อสรางความทรงจำใหชนในชาติวามีพระมหากษัตริย
เปนหลกัของชาตอิยทูีส่วนกลาง ประวตัศิาสตรไทยเริม่ตนพรอมกนัทีส่โุขทยัโดยอางองิจากจารกึ
พอขนุรามคำแหง ทองถิน่ใดทีม่คีวามเปนมาเกาแกไปกวาสโุขทยั หรือมกีษตัรยิปกครองมากอน
จะไมไดรับการกลาวถึง ซึ่งการเขียนประวัติศาสตรในลักษณะนี้ไดกดการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นไว โดยหวังผลเพื่อสถาปนาความมั่นคงในอำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ผานประวตัศิาสตรแบบราชาชาตนิยิม

ประวตัศิาสตรชาตนิยิมโดยจอมพล ป. พบิลูสงคราม (ชาตนิยิมเชือ้ชาตไิทย)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย การรัฐประหาร

ยดึอำนาจรฐับาลกอนหนาและจดัตัง้รฐับาลทหารโดย จอมพล ป. พบิลูสงคราม ปญหาสำคญัของ
คณะผปูกครองใหมทีเ่ผชญิอย ูคอื ความชอบธรรมในการอยใูนอำนาจและการยอมรบัจากประชาชน
เพราะมรีฐัธรรมนญูจำกดัอำนาจของผนูำไว ชนชัน้นำจงึกงัวลตอสถานการณทีม่ปีญหาจากกลมุ
นิยมกษัตริยที่ยังมีอิทธิพลอยู การตอตานรัฐบาลเผด็จการทหาร กระแสชาตินิยมจีนในสยาม
และสงครามโลกครัง้ที ่2

อีกทั้งในชวงปลายทศวรรษ 1930 เปนชวงเวลาที่มีการรณรงคแนวคิดชาตินิยม
แพรหลายในหลายประเทศ อาท ิฮติเลอร ในเยอรมนั มโุสลนิ ี ในอติาล ีและ เคมาล อตาเตริก
ในตรุก ีซึง่การสรางชาตภิายใตลทัธทิหารไดสงผลอยางยิง่ตอการเปลีย่นแปลงคานยิมในสงัคมไทย
โดยมีวัตถุประสงคลดทอนความเขมแข็งของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตอตานราชสำนัก
เพือ่ชอูำนาจรฐัสมยัใหมตามแบบอยางวฒันธรรมตะวนัตก แสวงหาความเปนไทยดวยการตอตาน
คนจนี และสรางวฒันธรรมการเมอืงใหมในรปูนโยบายรฐันยิม ทีก่ดีกนัคนจนี และสรางลกัษณะ
ประจำชาตแิบบไทย ๆ  ซึง่เปนการสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรใหมทีเ่รยีกวา ประวตัศิาสตร
ชาตนิยิมเชือ้ชาตไิทย14

13ธงชยั วนิจิจะกลู, “มรดกสมบรูณาญาสทิธริาชยในปจจบุนั”, ฟาเดยีวกนั 9, ฉ.2 (เมษายน-มถินุายน 2554):
50,52.

14อดนินัท พรหมพนัธใจ, “ประวตัศิาสตรไทยใหมและนโยบายวฒันธรรมในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม”, วารสาร
รฐัศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 2, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม, 2559): 32.
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ความรูชุดนี้เกิดขึ้นภายใตความเชื่อวาคนไทยเปนเชื้อชาติบริสุทธิ์ โดยอาศัยงาน
คนควาเรื่องชนชาติไทยของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการที่บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของ
ชนชาตไิทยทีเ่ปลีย่นแนวคดิวา ชนชัน้สงูในราชสำนกัไมใชผนูำทางความคดิหรอืผผูลติความรทูาง
ประวตัศิาสตรแบบราชาชาตนิยิมอกีตอไป โดยยายแกนแกนของเรือ่งจากสถาบนัพระมหากษตัรยิ
มาเปนเชือ้ชาตไิทยทีม่คีวามยิง่ใหญเพราะครอบคลมุอนิโดจนีและจนีตอนใต ตัง้แตแมน้ำสาละวนิไป
จนถงึแมน้ำตงัเกีย๋ ตัง้แตชายแดนทเิบตไปจนถงึชายแดนเขมร ตัง้แตถิน่ภเูขาในยนูานลงไปจนถงึ
แหลมมะละกา15 ตอมาหลวงวิจิตรวาทการไดขยายความตอจนสรางแผนที่ชนชาติไทย รวมทั้ง
นำเสนอผานเพลงปลกุใจและละครองิประวตัศิาสตรทีเ่ผยแพรโดยกรมศลิปากร

ประวัติศาสตรชาตินิยมเชื้อชาติไทยไดสงผลตอการเปลี่ยนชื่อประเทศและสราง
ชุดความรูเกี่ยวกับชนชาติไทยใหเปนชนชาติที่มีความเปนมายาวนานหลายพันป มีถิ่นฐานเดิม
อยูที่เทือกเขาอัลไต เปนชนชาติที่ยิ่งใหญมาตั้งแตโบราณ เปนกลุมชนที่อยูในพื้นที่ประเทศจีน
ปจจบุนัมากอนชนชาตจินีอกีดวย และทีส่ำคญัแสดงใหเหน็วาไมไดมแีตสถาบนัพระมหากษตัรยิ
เทานั้นที่สรางชาติ แตยังเปนความสามารถของพลเมืองที่กลาหาญและมานะพยายาม16

ประวตัศิาสตรชดุนีจ้งึปรากฏวรีบรุษุและวรีสตรทีีเ่ปนชนชัน้อืน่ อาท ิชาวบานบางระจนั ทาวสรุนารี
ทาวเทพกษัตรียและทาวศรีสุนทร เปนตน รวมทั้งเพิ่มความสำคัญของพระเจาตากสินและ
กรงุธนบรุเีขามาเปนราชธานอีกีแหงหนึง่ดวย

เนื้อหาของประวัติศาสตรชุดนี้รับใชการเมืองเรื่องเสียดินแดน แกปญหาชองวาง
ประวตัศิาสตรชาตไิทยของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั และสรางนโยบายวฒันธรรม
ที่พยายามขยายความยิ่งใหญดินแดนของคนไทยที่ครอบคลุมอินโดจีนและจีนตอนใต  โดยนำ
ประวตัศิาสตรทีส่รางใหมมาใชประโยชนสองประการ คอื ปลกุกระแสชาตนิยิมเพือ่ทวงดนิแดนคนื
และแสดงการตอตานราชสำนักเพื่อชูอำนาจในระบอบใหมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อ
ชี้ใหเห็นวาระบอบกษัตริยแบบเดิมไมสามารถรักษาดินแดนที่เคยเปนคนไทยมาแตเดิมเอาไวได
ทำใหคนไทยในดินแดนอื่นที่เสียไปตองอยูใตอำนาจของชาติตะวันตก อีกทั้งยังพยายามสราง
ลักษณะความเปนไทยในรูปนโยบายรัฐนิยมที่กีดกันคนจีน และสรางลักษณะประจำชาติแบบ
ไทย ๆ 17  นอกจากนัน้ยงัจดัตัง้กรมศลิปากรขึน้ใน ค.ศ. 1936  เพือ่เผยแพรความรชูดุนีผ้านหนงัสอื
ปาฐกถา ละคร เพลงปลกุใจ นาฏศลิป และการบรูณะโบราณสถานตามแบบตะวนัตกทีเ่นนการ

15Etienne Aymonier อางใน หลวงวจิติรวาทการ, งานคนควาเรือ่งชนชาตไิทย, (กรงุเทพฯ: สรางสรรค บคุส,
2549), 77.

16พลตรหีลวงวจิติรวาทการ, ประวตัศิาสตรสากล เลม 3, (พระนคร: เสรมิวทิยบรรณาคาร, 2514), 68.
17อดนินัท พรหมพนัธใจ, “ประวตัศิาสตรไทยใหมและนโยบายวฒันธรรมในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม”, 52.
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รกัษาสภาพเดมิทีค่นพบ ไมใชการสรางของใหมทบัโบราณสถานเหมอืนสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย
รวมทัง้มสีิง่ปลกูสรางใหมทีท่ำลายสญัลกัษณกษตัรยินยิม เชน อนสุาวรยีประชาธปิไตยทีข่วางกลาง
ถนนราชดำเนนิ เปนตน

ชนชั้นนำในสมัยจอมพล ป. เห็นวา สยามตองมีชุดความรูใหมทางประวัติศาสตร
วาทกรรมการสรางชาตไิทยจงึเริม่ตนขึน้โดยการเปลีย่นชือ่ประเทศเปน “ไทย” และผลติเพลงชาติ
ไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงและสรางความเปนชาติที่มากกวาประวัติศาสตรชุดเดิม รวมทั้งการ
สรางความเปนไทยที่มิไดหมายเฉพาะอยูแตประชาชนที่อยูภายใตเสนเขตแดนเหมือนสมัย
สมบรูณาญาสทิธริาชย แตหมายถงึคนไทยนอกประเทศดวย โดยมสีโุขทยัเปนยคุทองอนัเปนรฐั
ในอดุมคตติามจารกึทีม่หีลกัการเหมอืนกบัหลกัหกประการของคณะราษฎร อกีทัง้ยงัเนนย้ำเรือ่ง
การเสยีดนิแดนอนัเปนบาดแผลสำคญัของชาตใินยคุกษตัรยิ สวนประเทศไทยทีเ่กดิขึน้ใหมตองการ
กองทพัทีเ่ขมแขง็ และประชาชนตองมาเกณฑทหารหรอืสนองภารกจิของรฐับาลทหารในทกุรปูแบบ
ดังปรากฏการเรี่ยไรทุนและเดินขบวนสนับสนุนเรียกรองดินแดนที่เคยเสียไปใหกลับคืนมา และ
มอีนสุาวรยีชยัสมรภมูเิปนสถานทีเ่ชงิสญัลกัษณทีป่ระกาศความสำเรจ็

ประวัติศาสตรยุคตอสูกับคอมมิวนิสต (พระบารมีปกเกลา)
การฟนคนือำนาจของกลมุนยิมกษตัรยิใน ค.ศ. 1947 และตองฟนฟปูระเทศภายหลงั

ผานสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังเผชิญกับปญหาคอมมิวนิสตจากเหตุการณความไมสงบทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยใน ค.ศ. 1954 และขยายตัวออกสูภาคใตใน ค.ศ. 1966
และภาคเหนอืใน ค.ศ. 1968  ตอมาใน ค.ศ. 1975 เกดิวกิฤตการณในอนิโดจนีทีพ่นมเปญและ
ไซงอนแตก รวมทั้งการสิ้นสุดระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญของลาวไดสงผลตอความมั่นคง
ของไทยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่รฐัไทยตองรบัมอืกบัปญหานีโ้ดยลำพงัหลงัการถอนตวั
ของสหรฐัอเมรกิาออกจากภมูภิาคอนิโดจนี

การมองปญหาของชนชัน้นำซึง่สวนใหญเปนทหารเหน็วา คอมมวินสิตเปนภยัคกุคาม
ทีจ่ำเปนตองจดัการเชงินโยบาย ทัง้การใชกำลงัลอมปราบและจติวทิยามวลชนดวยยทุธวธิแีบงแยก
คนไทยกับคอมมิวนิสต ดวยการสรางความเกลียดชัง โดยใหขาวแกประชาชนวาคอมมิวนิสตจะ
เขามาทำลายชาติที่บรรพกษัตริยไทยทรงเสียสละเลือดเนื้อและสรางมาจนรุงเรือง รวมทั้งจะ
ทำลายศาสนาพุทธและสถาบันพระมหากษัตริยใหหมดสิ้นไป นอกจากนั้นยังสรางชุดความรู
ทางประวัติศาสตรที่สัมผัสจับตองได และใหบรรพกษัตริยมีตัวตนผานพระบรมราชานุสาวรีย
เรียกวาประวัติศาสตรชุดพระบารมีปกเกลา
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การสรางประวัติศาสตรชุดนี้เกิดขึ้นจากพระองคเจาธานีนิวัติและใชตอโดยรัฐบาล
ทหารตั้งแต จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึงกอนเหตุการณ 14 ตุลา โดยตอยอดชุดความรู
ประวตัศิาสตรเชือ้ชาตไิทยทีม่มีากอนหนานีใ้หสมัผสัจบัตองไดมากขึน้ผานพระบรมราชานสุาวรยี
และพิพิธภัณฑ สงเสริมพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริยและความกลาหาญของ
บรรพชนไทย (ทั้งกษัตริยและทหาร) เริ่มดวยการจัดสรางพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย
จ.สพุรรณบรุ ีใน ค.ศ. 1959 และทำใหพระมหากษตัรยิทรงพระบารมดีวยภาพลกัษณแหงธรรมราชา
ซึง่จอมพลสฤษดิไ์ดอาศยับารมมีาสงเสรมิบทบาทในการใชพระเดชอยางไมจำกดัตามมาตรา 17
ในรฐัธรรมนญู นบัเปนการนำเสนอประวตัศิาสตรกระแสหลกัในเชงิสญัลกัษณทีช่ดัเจน และจดังาน
ฉลองสมโภชในทองถิน่เพือ่ตอกย้ำประวตัศิาสตรชดุนีเ้ปนประจำทกุป

แมวาจอมพลสฤษดิ์จะถึงแกอสัญกรรมไปแลว แตรัฐบาลทหารในสมัยตอมาก็ยังคง
สงเสริมบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยควบคูไปกับกองทัพอยางตอเนื่อง และสรางชุด
ประวตัศิาสตรทีท่ำใหพระมหากษตัรยิในอดตีมตีวัตนดวยสญัลกัษณทีต่อกย้ำความรปูระวตัศิาสตร
ชดุนี ้ดงัปรากฏการจดัสรางพระบรมราชานสุาวรยีพระมหากษตัรยิในอดตี เชน พอขนุรามคำแหง
ในค.ศ. 1965 สมเดจ็พระนารายณ ในค.ศ. 1966  พระเจาอทูอง ใน ค.ศ. 1969 เปนตน โดย
เนื้อหาชุดความรูเนนความเปนธรรมราชาของพระมหากษัตริย บาดแผลจากสงครามและการ
เสยีดนิแดน อกีทัง้กดีกนัคนกลมุอืน่และสรางความทรงจำวาคนบางกลมุทำลายชาติ (คอมมวินสิต)
หรอืเยยีดคนบางกลมุ (บางประเทศ) วามเีกยีรตติ่ำกวาคนไทย

แมวาจะมกีารศกึษาประวตัศิาสตรแนวใหมโดย จติร ภมูศิกัดิ ์ในชวงทศวรรษที ่1950
แตก็มีคำสั่งหามเผยแพรจากทางราชการ จนกระทั้ง นิธิ เอียวศรีวงศ ไดจุดประกายการศึกษา
ประวัติศาสตรกระแสอื่นในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 ถึงกลางทศวรรษ 1970 และงาน
ประวตัศิาสตรของจติรกเ็ริม่มกีารเผยแพรมากขึน้ในหนงัสอืสงัคมศาสตรปรทิศัน (เผยแพรแนวคดิ
ทางการเมืองดวย) ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการนิยามความเปนไทยแนวใหมจากการเรียนการสอน
วิชาอารยธรรมไทยและกอตั้งสถาบันไทยคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนตนแบบ
“ไทยศึกษา” ในสถาบันการศึกษาอื่น โดยไดเริ่มผลิตชุดความรูประวัติศาสตรที่แตกตางไปจาก
กระแสหลกั อนัเปนเหตใุหนกัศกึษาถกูสือ่มวลชนกลาวหาวาหวัแขง็กระดางกระเดือ่ง18 และเปน
คอมมวินสิต

ความรทูางประวตัศิาสตรชดุนีข้องรฐับาลเผดจ็การทหารเนนการใชกำลงัและกฎหมาย
บังคับ (พระเดช) และยังแบงแยกคนไทยออกจากคอมมิวนิสต โดยระบุลักษณะของคนไทย

18เกษียร เตชะพีระ, เกาะบาครูเบ็น สองเลนสดูโลก, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตร, 2560), (คำนำ)10, 71-72.
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ตามประวัติศาสตรตองเคารพและเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และ
คอมมิวนิสตจะเขามาทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษสรางไว คนไทยทุกคนจึงตองเปนศัตรูและเกลียดชัง
คอมมวินสิต เมือ่คานยิมในสงัคมแบบทีก่ลาวมานีป้ระสานไปกบัการสรางประวตัศิาสตรทีย่กยอง
เชดิชสูถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ จงึสงผลใหสงัคมไทยดถูกูและเกลยีดชงัประเทศ
เพือ่นบาน และนำไปสกูารใชความรนุแรงกบันสิตินกัศกึษาในเหตกุารณเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1976

ประวตัศิาสตรหลงัยคุ 14 ตลุา (ประวตัศิาสตรสองกระแส)
สถานการณการเมอืงโลกเริม่เปลีย่นแปลงเมือ่ประธานาธบิดอีเมรกินั รชิารด นกิสนั

เยือนจีนในชวงตนทศวรรษที่ 1970 และสังคมไทยเปดกวางใหแกความคิดที่เปนเสรีมากขึ้น
ประกอบกับความอดทนตอระบอบเผด็จการทหารถึงจุดแตกหัก ทำใหเกิดการปะทะกันอยาง
รนุแรงในเหตกุารณ 14 ตลุาคม ค.ศ. 1973 สงัคมไทยเกดิความเหน็ตางในแนวคดิทางการเมอืง
และกลายเปนความขดัแยงทีเ่กดิการใชความรนุแรงโดยรฐัในอกีสามปตอมา

หลังเหตุการณการลอมปราบนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อวันที่ 6
ตุลาคม ค.ศ. 1976 นักศึกษาและปญญาชนหลายพันคนไดตัดสินใจเขาปาและเขารวมการตอสู
กับพรรคคอมมิวนิสต สงผลใหพรรคเขมแข็งและมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และภายหลังการถอน
กำลงักองทพัอเมรกิาจากภมูภิาคและปดองคการซโีตใน ค.ศ. 1977 งบประมาณบางสวนทีก่องทพั
เคยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาหายไป ความชวยเหลือในลักษณะใหเปลาเปลี่ยน
เปนความชวยเหลือในรูปแบบของสินเชื่อ ทำใหรัฐบาลไทยตองจัดสรรงบประมาณดานอาวุธให
กองทัพเพื่อตอตานคอมมิวนิสต และยังไดรับผลกระทบจากปญหาการปรามปรามชนกลุมนอย
ของพมาที่กระทบตอราษฎรไทยในจังหวัดตากใน ค.ศ. 1977 อีกทั้งเมื่อกองทัพเวียดนามบุก
ยึดพนมเปญ ใน ค.ศ. 1979 และกลุมประเทศอินโดจีนกลายเปนคอมมิวนิสตไดมีผูลี้ภัยจาก
เวยีดนามและกมัพชูาหลัง่ไหลเขาสปูระเทศไทยเปนจำนวนมาก

แตภายในพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเองก็เกิดความแตกแยกทางความคิด
อยางรนุแรงระหวางสมาชกิรนุเกากบัรนุใหม เมือ่รฐับาลไทยปรบันโยบายตางประเทศกบัรฐับาล
จีนใน ค.ศ. 1975 ภายใตขอตกลงที่พื้นฐานอยูบนความเสมอภาค ไมแทรกแซงกิจการภายใน
และเคารพซึง่กนัและกนั ภายใตหลกัการของผลประโยชน ธำรงไวซึง่ความมัน่คงและเสถยีรภาพ
ของภูมิภาค จีนในฐานะผูใหการชวยเหลือรายใหญของพรรคคอมมิวนิสตในประเทศไทยจึง
จำเปนตองยุติการชวยเหลือ และเมื่อรัฐบาลไทยไดหันมาใชนโยบายการเมืองนำการทหารใน
สมยัพลเอก เปรม ตณิสลูานนท อนัมสีาระสำคญัใหทกุฝายหนัหนาเขาหากนัเพือ่พฒันาชาตไิทย
ไมเอาผดิทางกฎหมายกบัผทูีเ่ขาปาจบัอาวธุสกูบัรฐั และจดัสรรทีท่ำกนิให สงผลใหผทูีเ่ขาไปตอสู
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ในปาไดออกมามอบตวัเกอืบหมด ทำใหพรรคคอมมวินสิตแหงประเทศไทยตกต่ำลงและลมสลาย
นบัตัง้แตป ค.ศ. 1982 เปนตนมา

การมอีสิระทางความคดิมากขึน้ในชวงหลงัเหตกุารณ 14 ตลุาไดสงผลตอการศกึษา
ทางประวัติศาสตร ซึ่งสามารถแบงชุดความรูออกเปนสองสาย สายหนึ่งเปนประวัติศาสตรแนว
พ้ืนที่นิยมที่ผลิตชุดความรูที่แตกตางไปจากประวัติศาสตรกระแสหลัก โดยผูผลิตเนื้อหาชุดนี้
สวนใหญเปนปญญาชนและนักศึกษาที่เคยขัดแยงกับรัฐบาลทหารในชวงเหตุการณเดือนตุลา
มเีนือ้หาความรเูปนประวตัศิาสตรพืน้ที ่หรอืสงัคมของกลมุคนทีเ่คลือ่นยายในแนวตะวนัออกและ
ตะวนัตกของลมุแมน้ำเจาพระยาจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรและโบราณคดทีีค่นพบใหม อกีทัง้
มีงานเขียนของเบเนดิก แอนเดอรสัน (Benedict Anderson)  ที่ผลักดันประวัติศาสตรที่รัฐ
ไมใชศนูยกลางและราชาชาตนิยิม19 รวมทัง้การเปดตวันติยสาร “ศลิปวฒันธรรม” ใน ค.ศ. 1979
ทีน่ำเสนอความรชูดุนี ้แตยงัอยใูนกลมุผสูนใจจำนวนไมมากนกั

อีกสายหนึ่งเปนประวัติศาสตรกระแสหลักแนวกษัตริยนิยมที่ยังคงสงเสริมสถาบัน
พระมหากษตัรยิอยางเขมขนและตอเนือ่งไปกบัชวงกอนหนานี ้โดยผสมผสานกนัระหวางราชาชาติ
นยิมและพระบารมปีกเกลา แตเพิม่เตมิพระมหากรณุาธคิณุและการสรางสถาบนัพระมหากษตัรยิ
ใหมีความศักดิ์สิทธิ์เขามาดวย ซึ่งผูทำหนาที่หลักในการผลิตความรูยังคงเปนหนวยงานภาครัฐ
เชน กรมศิลปากร สำนักงานเอกลักษณของชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) มีเนื้อหาเผยแพร
พระมหากรณุาธคิณุของสถาบนัพระมหากษตัรยิทีส่รางความรงุเรอืงใหชาต ินอกจากนัน้ยงัมกีาร
จดังานฉลองกรงุรตันโกสนิทรครบ 200 ป งานพระราชพธิบีำเพญ็พระราชกศุลทกัษณิานปุทาน
ถวายพอขนุรามคำแหงมหาราชและฉลอง 700 ปลายสอืไทย อกีทัง้มงีานพระบรมศพพระราชวงศ
อีกหลายพระองค อาทิ สมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนตน ทำใหความรูประวัติศาสตรถูกถายทอดผานสื่อมวลชน
อยางกวางขวาง มีการบรรยายใหความรู การจัดนิทรรศการ และสารคดีเฉลิมพระเกียรติใน
วาระโอกาสที่สำคัญ ซึ่งการสรางประวัติศาสตรชุดนี้สงผลตอความคิดและคานิยมของสังคมไทย
อยางตอเนือ่งและยาวนาน

พลังการสนับสนุนจากสภาพรัฐราชการในสมัยพลเอกเปรม20 ไดสงเสริมใหสถาบัน
พระมหากษัตริยไมเพียงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แตยังมีความศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพยดา ที่สงผล
ตอชดุความรทูางประวตัศิาสตรในสายราชการ กลายเปนเรือ่งทีไ่มสามารถถกเถยีงหรอืตัง้คำถาม

19เพิง่อาง หนา 80.
20อานเพิม่เตมิใน อดนินัท พรหมพนัธใจ, (2559), “รฐัราชการไทยในสมยัพลเอกเปรม ตณิสลูานนท: ปญหา

ระบอบประชาธปิไตยครึง่ใบ (2523 - 2531)”. วารสารรฐัศาสตร ปที ่45 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558).
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ทางวิชาการได บางสวนกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและ
บูชาสักการะ เรื่องราวหรือขอมูลทางประวัติศาสตรที่สายนักวิชาการอิสระคนพบใหมกลายเปน
เรื่องที่ไมสามารถแตะตองเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลชุดความรูเดิมไดโดยงาย ซึ่งประวัติศาสตร
ทองถิน่เองกต็องประนปีระนอมกบัการทองเทีย่วและธรุกจิทองถิน่ทีอ่งิกบัประวตัศิาสตรสวนกลาง21

อกีทัง้ยงัเกดิปรากฏการณการบชูาพระมหากษตัรยิในอดตีดจุดัง่เทพเจา รวมทัง้การสรางรปูหลอ
และเหรยีญบชูาในลกัษณะสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีป่ลกุเสกเปนวตัถมุงคล

การสรางชุดความรูทางประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมผสมกับพระบารมีปกเกลา
และคานิยมแบบศักดินาราชูปถัมภผานระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบสามารถชวยใหพลเอกเปรม
มคีวามมัน่คงและอยใูนตำแหนงทางการเมอืงไดอยางยาวนานถงึแปดป และหลงัจากยตุบิทบาท
ทางการเมืองแลวก็เปนผูมีบารมีสูงสุดทางการเมืองไทยอยูมาจนถึงปจจุบัน22 อีกทั้งการตอยอด
ความศักดิ์สิทธิ์ใหสถาบันพระมหากษัตริยทั้งในอดีตและปจจุบัน ทำใหชาติและพระมหากษัตริย
กลายเปนเครือ่งมอืทางการเมอืงทีท่รงพลงัในการสรางความเกลยีดชงั จนนำไปสคูวามขดัแยงใน
สงัคมไทยนบัตัง้แต ค.ศ. 2003 เปนตนมา ซึง่ในชวงเวลาทีก่ารเมอืงแตกแยกออกเปนสองฝายนัน้
มีการยกเอาขอมูลทางประวัติศาสตรที่ตางชุดความรูกันมากลาวอางบนเวทีปราศรัยโจมตีกัน
เพื่อสนองผลประโยชนทางการเมืองของแตละฝาย โดยฝายแนวคิดกษัตริยนิยมสามารถชักจูง
มวลชนใหมาสนบัสนนุไดมาก เพราะมคีานยิมแบบศกัดนิาราชปูถมัภคอยสนบัสนนุโดยเฉพาะชน
ชัน้กลางในสงัคมไทยทีแ่สดงความรกัชาตดิวยการถวายความจงรกัภกัดตีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ

ประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับกรมศิลปากร พ.ศ. 2558 (ประวัติศาสตร
เพื่อการปรองดอง)

ความขัดแยงทางการเมืองตลอดระยะเวลากวาสิบปไดสรางความสับสนและความ
เกลยีดชงัในสงัคมไทย โดยเฉพาะการใชสือ่โจมตกีนัดวยขอความเชงิลบและสรางความเกลยีดชงั
(hate speech) ที่มีเนื้อหาบางสวนเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรและสถาบันพระมหากษัตริย
เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารไดประกาศจะสราง
ความปรองดองเปนหนึ่งในภารกิจหลัก และคิดวาจะแกปญหาความขัดแยงดวยศาสตรพระราชา
และความรทูางประวตัศิาสตรชดุสรางความปรองดอง

21วรศิรา ตัง้คาวานชิ, ประวตัศิาสตร “สโุขทยั” ทีเ่พิง่สราง, (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2557), 216-217.
22อดินันท พรหมพันธใจ, “รัฐราชการไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท: ปญหาระบอบประชาธิปไตย

ครึง่ใบ (2523 - 2531)”, 81-82.
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ความรูชุดนี้ไดรับการเผยแพรในลักษณะของหนังสือที่ใชเพื่ออางอิงความรูทาง
ประวัติศาสตรฉบับราชการ ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช.
ใหจัดพิมพขึ้น โดยมีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับพระมหากษัตริยไทยที่ทรงทำคุณประโยชนและ
พระราชกรณยีกจิทัง้หลาย รวมถงึความเปนมาของประเทศไทย มจีำนวนจดัพมิพทัง้หมด 13,000
เลม พิมพสี่สี ดวยงบประมาณกวาหนึ่งลานบาท แจกจายผานวัฒนธรรมจังหวัดๆละ 100 เลม
เพื่อใชในการศึกษาเรียนรูของหนวยงานทั่วทั้งประเทศ โดยพลเอกประยุทธไดมอบลายมือชื่อ
กำกบัในหนงัสอืจำนวน 20 เลม สำหรบัจำหนายใหประชาชนทัว่ไป ซึง่หนงัสอืชุดนีไ้ดกลายเปน
แหลงอางองิความรทูางประวตัศิาสตรฉบบัราชการในปจจบุนั

ความรูชุดนี้ผลิตโดยกรมศิลปากร มีทั้งหนังสือและการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร
ชาติไทยที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซึ่งใชเวลาเขียนหนังสือสองเดือนกวา โดยเตรียมขอมูล
สำหรับเขียนสองเดือน และใชเวลาตรวจทานตนฉบับและแกไขสองสัปดาห23 และยังมีการจัด
นิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยเริ่มตนที่สุโขทัยในฐานะรัฐโบราณยุคแรก ๆ (ไมใช
ราชธานแีหงแรกแลว) จนถงึรชักาลที่ 9 แหงกรงุรตันโกสนิทร แตมเีนือ้หาทีย่งัคงเปนประวตัศิาสตร
สงคราม มรีฐัไทยเปนศนูยกลางแบบราชาชาตนิิยม ผสมผสานดวยประวตัศิาสตรแบบพระบารมี
ปกเกลาโดยเลาเรือ่งการกำเนดิความรงุเรอืง และการลมสลายของอาณาจกัรไทยแบบเปนเสนตรง
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันลงมา แตไมไดกลาวถึงคนกลุมอื่นในดินแดนไทย สวนเรื่องราว
รวมสมยัทางการเมอืงทีย่งัอยใูนระหวางรอการพสิจูนและอยใูนกระบวนการยตุธิรรม กลบัชีน้ำวา
ใครถูกใครผิดหรือแสดงใหเห็นวาตัวแสดงทางการเมืองใดเปนคนดีและคนชั่ว ซึ่งขอมูลเหลานี้
จะกลายเปนขอมลูทีใ่ชอางองิกนัตอไปในระบบการศกึษาของไทย

ความพยายามในการสรางความปรองดองจากหนังสือประวัติศาสตรชาติไทยฉบับ
กรมศิลปากร ไดแสดงใหเห็นถึง แนวโนมความไมปรองดองตั้งแตเริ่มตน โดยฝายคณะผูจัดทำ
ระบุวา “ผูใหญหลายคนในกระทรวงชอบเนื้อหา เพราะเนนที่พระราชกรณียกิจสำคัญ ๆ ของ
พระมหากษัตริยไทย”24 ในขณะที่นักวิชาการจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนสายนักวิชาการ
อิสระออกมาวิพากษวิจารณแสดงความไมเห็นดวย แมแตนักวิชาการในวงราชการเอง (ที่ไมใช

23บญุเตอืน ศรวีรพจน, ใน วพิากษหนงัสอืประวตัชิาตไิทย, ขาวสด,
http://daily.khaosod.cothview_ newsphp?newsid=TUROd01ERXhNVEkzTVRBMU9BPT0=&sectionid=
TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHhNQzB5Tnc9PQ== สบืคนเมือ่ 31 ตลุาคม 2560.

24เพิง่อาง
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กรมศลิปากร) เชน นายสเุนตร ชตุนิธรานนท25 ไดใหความเหน็ไววา การจดัทำภายใตขอจำกดั
ทั้งเวลาและบุคคลากรคงจะมีความสมบูรณไดยาก และยังมีความขัดแยงของขอเท็จจริงทาง
ประวตัศิาสตรกบัทางวชิาการ  และยงัย้ำวา “หนงัสอืเลมนีท้ำโดยหนวยงานรฐั จงึมคีวามลำเอยีง
และแทจริงแลวหนังสือประวัติศาสตรไมจำเปนตองโจมตีและชื่นชมฝายใดฝายหนึ่งอยางเดียว
เพราะจะขัดกับเปาประสงคที่ใหเกิดปรองดอง”

ปรากฏการณทางสังคมที่สะทอนความสำเร็จของประวัติศาสตรชุดราชาชาตินิยม
และพระบารมีปกเกลาผสมกับคานิยมแบบศักดินาราชูปถัมภวา ไดรับการตอบรับอยางดีจาก
สังคมไทย ดังปรากฏในชวงพระราชพิธีพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง เอนก เหลาธรรมทัศน26

ใหความเหน็วา สงัคมไทยในปจจบุนั (ค.ศ. 2017) นัน้ยดึมัน่ในระบอบราชาธปิไตย โดยหวงัพึง่
พระบารมีจากสถาบันพระมหากษัตริยในการสรางความปรองดอง “คนไทยมีศรัทธาตอสถาบัน
พระมหากษัตริยมาก เพราะฉะนั้นหนทางเราไมใชไปกีดกันสถาบันพระมหากษัตริยออกจาก
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม ออกจากการพฒันา ออกจากการปฏริปู ไมใช แตผมคดิวาตองไปรบั
พระบารม ีไปศกึษาประสบการณ ไปรบัพระปรชีาญาณของทานมาปกเกลาปกกระหมอม”27  ซึง่ตลอด
ระยะเวลากวาหนึง่ปมกีารเผยแพรไมเพยีงแตพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของพระเจาอยหูวั
รัชกาลที่ 9 เทานั้น แตยังมีสารคดีหรือการใหความรูที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยในอดีตที่ทรงมี
พระมหากรณุาธคิณุแกประชาชนคนไทยเปนลนพน รวมทัง้กฤษดาเดชานภุาพเชงิอภนิหิารดวย

นอกจากนั้น เอนกยังแสดงจุดยืนของชนชั้นนำและผูที่มีบทบาททางการเมืองยุค
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดอยางชัดเจนวา “จนกระทั่งถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ไดเห็นประเทศไทยจากประเทศที่ยากจน ประเทศที่ลำบากหลังเสร็จสิ้นสงครามโลก แตขอดี
ของเรากค็อื เราไมเคยเปนอาณานคิม เรามผีนูำทีเ่กง ประคบัประคองมาได ผานสงครามโลกมา
ไดโดยไมเสียหาย โดยที่ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 บางประเทศมีคนเสียชีวิตกันเปนแสนเปน

25สเุนตร ชตุนิธรานนท, ใน วพิากษหนงัสอืประวตัชิาตไิทย, ขาวสด,
http://daily.khaosodcothview_ newsphp?newsid=TUROd01ERXhNVEkzTVRBMU9BPT0=&sectionid=
TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHhNQzB5Tnc9PQ== สบืคนเมือ่ 31 ตลุาคม 2560.

26ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง-ที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสราง
ความสามัคคีปรองดอง ในคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ
การสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.), อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

27เอนก เหลาธรรมทัศน, “ราชาธิปไตย”, ไทยโพสท, http://thaipost.net/?q=node/37652, (สืบคนเมื่อ
วนัที ่7 พฤศจกิายน 2560).
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ลานคน แตประเทศไทยแทบไมมคีนตายเลย กเ็ปนอะไรทีท่ำไดอยางไมนาเชือ่”28 และยงัประกาศ
ใหวนัที ่5 ธนัวาคม (วนัคลายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร) เปนวนัชาตอิกีดวย ซึง่สะทอนความเชือ่วา สงัคมไทยรมเยน็ดวยพระบารมจีาก
ความเชือ่ประวตัศิาสตรราชาชาตนิยิมผสมกบัพระบารมปีกเกลา อกีทัง้การสรางความปรองดองใน
สงัคมไทยตองมาตามแนวทางนีแ้ละมพีระบารมเีปนทีพ่ึง่จงึจะสำเรจ็ โดยทีร่ฐับาลทหารเองกม็งุหวงั
ใหประชาชนสนบัสนนุรฐับาล กองทพั และสถาบนัพระมหากษตัรยิเพือ่สรางความปรองดอง

จากทีก่ลาวมาขางตนไดชีใ้หเหน็วา ชดุความรทูางประวตัศิาสตรทีผ่มูอีำนาจรฐัไดผลติ
ขึ้นในแตละชวงเวลามีความพยายามสรางความจริงชุดใหม (ความจริงอาจจะไมใชขอเท็จจริง)
ใหสงัคมไทย โดยพฒันาชดุความจรงิเหลานัน้ใหกลายเปนชดุความร ูเพือ่ใหสนองตอบความสมัพนัธ
เชิงอำนาจระหวางผูกุมอำนาจรัฐและสังคม ซึ่งชุดความรูทางประวัติศาสตรในแตละยุคสมัยได
ทำหนาทีข่องวาทกรรมในการชีน้ำ และชกัจงูสงัคมไปในทศิทางทีผ่มูอีำนาจหรอืผผูลติชดุความรนูัน้
ตองการ

28เพิง่อาง

ตารางเปรียบเทียบการสรางวาทกรรมประวัติศาสตรไทย
ยุคสมัย ร.5 - ร.6 จอมพล ป. พบิลู จอมพลสฤษดิ์ หลงั 14 ตลุา ค.ศ. 2015 ถงึ

สงคราม ธนะรชัต ถงึกอน ถงึสงครามเสือ้สี ปจจบุนั (2018)
14 ตลุา

ลักษณะของ
วาทกรรมที่
ผลติโดยรฐั

ปญหาทีร่ฐั
ตองเผชิญอยู
ในขณะนัน้

ราชาชาตนิยิม

1. การลาอาณา
นคิม

2. สิทธิสภาพนอก
อาณาเขต

3. คนหลายเชือ้ชาติ
ในเสนเขตแดน
เดยีวกนั

ชาตินิยมเชื้อชาติ
ไทย

1. ความชอบธรรม
ทางการเมือง
หลงัหลงัสิน้สดุ
ระบอบกษตัรยิ

2. ชาตินิยมจีนใน
สยาม

3. สงครามโลก
ครั้งที่ 2

พระบารมี
ปกเกลา
(ธรรมราชา)

1. ภยัคอมมวินสิต
ภายใน
ประเทศ

2. ประเทศเพื่อน
บานกลายเปน
คอมมวินสิต

ราชาชาตนิยิม
ผสมกบัพระบารมี
ปกเกลา

1. ภยัคอมมวินสิต
ระยะสุดทาย

2. การแบงแยก
แนวคิดทาง
การเมืองเปน
ฝ ายอนุ รักษ
นยิม และฝาย
กาวหนา

ราชาชาตนิยิม
ผสมกบัพระบารมี
ปกเกลา

ความแตกแยก
ทางการเมืองใน
ชวงกอนการ
รฐัประหาร ค.ศ.
2014
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รปูแบบการ
ปกครอง

อำนาจของ
ผนูำ

มมุมองดาน
ภยัคกุคาม
ความมัน่คง
ของชนชัน้นำ

ความตองการ
ของชนชัน้นำ

สมบูรณาญาสิทธิ
ราชย

สมบูรณาญาสิทธิ
โดยพระราช
อำนาจแหง
พระมหากษตัรยิ

1. กังวลตอกำลัง
ของมหาอำนาจ
ที่เขามาลา
อาณานคิม

2. คนในดนิแดน
สยามทีไ่มยอม
เปนคนไทย

1. ตองการรักษา
เอกราช

2. ตองการความ
เปนชาตอินัหนึง่
อนัเดยีวกนั
ภายในเสนเขต
แดนสยาม

เผดจ็การทหาร

จำกัดอำนาจของ
นายกรั ฐมนตรี
ตามรฐัธรรมนญู

1. กลมุนยิม
กษตัรยิ

2. คนจนีใน
ประเทศไทย

3. กองทัพญี่ปุน
ในชวงสงคราม
โลกครัง้ที ่2

1. ตอตานราช
สำนกัเพือ่ชู
อำนาจคณะ
รัฐบาลทหาร

2. สรางมหา
อาณาจกัรไทย

3. สรางวัฒน
ธรรมการเมือง
ใหมดวยรฐันยิม

4. กดีกนัคนจนีใน
สยาม

เผด็จการอาญา
สทิธิ์29

นายกรัฐมนตรีมี
อำนาจสมบูรณา
ญาสิทธิโดยระบุ
ไวในรฐัธรรมนญู
(มาตรา 17 ใน
ธรรมนูญการ
ปกครอง พ.ศ.
2502)
1. คอมมวินสิต

สรางสถาบันหลัก
(ชาต ิศาสนา
พระมหากษัตริย)
ใหมตีวัตน เพือ่
ใชตอสกูบั
คอมมวินสิต

ประชาธปิไตย
ครึง่ใบ และ
ประชาธิปไตยอัน
มพีระมหากษตัรยิ
เปนประมุข
จำกัดอำนาจของ
นายกรั ฐมนตรี
ตามรฐัธรรมนญู

1. คอมมวินสิต
2. พรรคการเมอืง

แล ะนั กก า ร
เมืองที่ขัดผล
ประโยชน
ชนชัน้นำ กอง
ทพัและกลมุ
ทุน

1. ทำใหสถาบัน
พระมหา
กษตัรยิมี
ความศกัดิส์ทิธิ์
และเปนที่
พึ่งพิงของ
สงัคมไทย

2. รัฐบาลสราง
ความมัน่คงใน
อำนาจดวย
การทำงาน
สนองพระราช
ดำริ

ราชาธิปไตยผสม
กบัเผดจ็การทหาร
(ประชาธิปไตย
แบบไทย ๆ)

นายกรัฐมนตรีมี
อำนาจสมบูรณา
ญาสิทธิ โดยระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 44 ใน
รัฐธรรมนูญ
ชัว่คราว พ.ศ.
2557)
1. นักการเมือง
2. นักวิชาการ

สายกาวหนา
3. ผทูีค่ดัคาน

และเห็นตาง
จากระบอบ
เผดจ็การ
อำนาจนยิม
(ราชาธปิไตย)

1. สงเสริมให
สถาบัน
พระมหากษตัรยิ
มคีวามมัน่คง
ดำรงไวซึ่ง
ความศกัดิส์ทิธิ์
และเปนที่
พึ่งพิงของ
สงัคมไทย

2. ทำใหกองทพัมี
ความเขมแขง็
และมั่นคง

29อางจาก เกษยีร เตชะพรีะ, เกาะบาครเูบน็ สองเลนสดโูลก, 62

ยุคสมัย ร.5 - ร.6 จอมพล ป. พบิลู จอมพลสฤษดิ์ หลงั 14 ตลุา ค.ศ. 2015 ถงึ
สงคราม ธนะรชัต ถงึกอน ถงึสงครามเสือ้สี ปจจบุนั (2018)

14 ตลุา
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แกนแกน
แนวคดิ

สัญลักษณที่
สรางขึน้

การใชสื่อเผย
แพรและการ
ผลติซ้ำ

เปาหมายเชิง
อำนาจ

พระมหา
กษตัรยิ

ธงชาต ิ(ธงไตรรงค)

1. ตำราเรียน
2. การเทศนา ในวดั
3. สอนในโรงเรียน
4. ละครตามพระ

ราชนยิม ร.6

ประชาชนทกุคนใน
พระราชอาณาจักร
มปีระวตัศิาสตร
ทีเ่ริม่ตนจากจดุ
เดยีวกนั

เชือ้ชาตไิทย

เพลงชาตไิทย

1. ละครองิประวตัิ
ศาสตรของ
กรมศิลปากร

2. วทิยุ
3. หนงัสอื และ
ตำราเรียน

ใหประชาชนยอม
รบัผนูำทหาร โดย
สนองภารกิจใน
ทุกรูปแบบ และ
สงเสรมิใหกองทพั
มคีวามเขมแขง็

พระราชอำนาจ

อนุสาวรีย
พระมหากษัตริย
ในอดตี

ตำราเรยีน หนงัสอื
วทิย ุโทรทศัน
และงานกิจกรรม
พเิศษในวาระ
โอกาสสำคัญใน
พืน้ทีท่ีม่พีระ
ราชานุสาวรีย

ใหประชาชนจงรกั
ภกัดตีอชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
และสงเสริม
ภารกจิกองทพั
เพือ่ตอสกูบั
คอมมวินสิตและ
สงเสริมภารกิจ
กองทพัเพือ่ตอสู
กบัคอมมวินสิต

พระบารมีเปน
ทีพ่ึง่

ศาสตรพระราชา

สายกษตัรยินยิม
ใชหนังสือ ตำรา
เรยีน นทิรรศการ
วทิย ุโทรทศัน สือ่
ออนไลน การจัด
กจิกรรมพเิศษ
สายพืน้ทีน่ยิม
ใชหนงัสอื การ
ปาฐกถา เสวนา
ทางวชิาการ และ
สื่อออนไลน

ใหประชาชน
สนับสนุนรัฐบาล
ทหาร กองทพั
และสถาบัน
พระมหากษตัรยิ
เพือ่สรางความ
ปรองดอง

พระมหา
กรณุาธคิณุ

สัญลักษณประจำ
ชาต ิเชน
(ชุดไทยพระราช
นยิม) ดอกไม
(ราชพฤกษ)
สตัว (ชาง) และ
สถาปตยกรรม
(ศาลาไทย)

สายกษตัรยินยิม
ใชตำราเรียน
หนังสือ วิทยุ
โทรทัศนงาน
กจิกรรมพเิศษใน
วาระโอกาส
สำคญั และงาน
พธิแีตละพืน้ทีท่ีม่ี
พระราชานสุาวรยี
สายพืน้ทีน่ยิม
ใชหนงัสอื ผลงาน
วจิยั และบทความ
วิชาการ

ใหประชาชนสนบั
สนนุรฐับาลทหาร
และกองทัพ
เพราะทำเพื่อ
สนองพระราช
ดำรใินการชวย
เหลือประชาชน

ยุคสมัย ร.5 - ร.6 จอมพล ป. พบิลู จอมพลสฤษดิ์ หลงั 14 ตลุา ค.ศ. 2015 ถงึ
สงคราม ธนะรชัต ถงึกอน ถงึสงครามเสือ้สี ปจจบุนั (2018)
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ปรากฏการณ
ทางสงัคม

คานยิมของ
สงัคมไทย

ประชาชนมคีวาม
จงรกัภกัดตีอ
สถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ
โดยมพีระมหา
กษตัรยิเปนเจาชวีติ
และศนูยรวมจติใจ

มลีำดบัขัน้ในสงัคม
จงรกัภกัดตีอ
เจานาย และสถาบนั
พระมหากษัตริยมี
อำนาจสูงสุด

ประชาชนให
ความรวมมอืใน
การสนับสนุน
กองทพั และ
รัฐบาลทหารใน
การทำสงคราม
เพื่อเรียกรอง
ดินแดนที่เสียไป
คนืมา

ยึดมั่นตัวบุคคล
(ผนูำทหาร) และ
ยอมรับอำนาจ
เผดจ็การทหาร

ประชาชนใหความ
รวมมอืในการ
สนับสนุนกองทัพ
และรัฐบาลทหาร
ในการตอสกูบั
คอมมวินสิต

ยดึมัน่ตวับคุคล
(ผนูำทหาร) ยอม
รับอำนาจเผด็จ
การทหาร และมี
สถาบันพระมหา
กษตัรยิเปน
สถาบันที่ เคารพ
สูงสุด

ประชาชนมอง
บรรพกษตัรยิเปน
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่
ตองกราบไหว
บชูา และสถาบนั
พระมหากษตัรยิ
เปนที่พึ่งพิงของ
ประชาชนทุก
หมเูหลาในทกุ
สถานการณ

ยอมรับในอำนาจ
เผด็จการ ยึดมั่น
ในตัวบุคคลแบบ
เลอืกขาง มี
สถาบนั ชาตแิละ
พระมหากษัตริย
เปนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ประชาชนให
ความรวมมอืใน
การสนับสนุน
รัฐบาลที่ทำงาน
สนองพระราช
ดำร ิและเกดิ
กระแสตอตานตอ
ใครกต็ามทีถ่กู
กลาวหาวาไม
จงรกัภกัดี

ยดึมัน่ตวับคุคล มี
สถาบันพระมหา
กษตัรยิเปน
สถาบนัทีม่ี
อำนาจสงูสดุ และ
มคีวามศกัดิส์ทิธิ์

จากตารางขางตนแสดงใหเหน็วา วาทกรรมชดุความรทูางประวตัศิาสตรในแตละชวง
เวลา ไดทำหนาที่เชิงวาทกรรมที่สรางความมั่นคงในอำนาจใหแกผูนำมาใช จากการสรางและ
ปลกูฝงชดุความรเูหลานัน้ใหกลายเปนความจรงิและคานยิมในสงัคมไทย เมือ่เกดิความเชือ่ตางกนั
ชดุความรเูหลานัน้กเ็กดิการปะทะกนัและกลายเปนความขดัแยงทีแ่ฝงอยใูนสงัคมไทย

การปะทะกนัของชดุความคดิทางประวตัศิาสตรและความขดัแยงในสงัคมไทย
นับตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมาชุดความรูประวัติศาสตรไทยไดทำใหเกิด

โครงสรางในสังคมที่ยึดมั่นตัวบุคคล มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดและ
ถกูใชเปนเครือ่งมอืทางการเมอืงของกลมุคนหลายกลมุ (ตัง้แตชนชัน้นำจนถงึชนชัน้ลาง) เกดิการ
ปะทะสงัสรรคจนกลายไปเปนสวนหนึง่ในความขดัแยงทางการเมอืง และเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร
ทีเ่กีย่วของกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ (รวมทัง้พระมหากษตัรยิในอดตี) กลายเปนเรือ่งศกัดิส์ทิธิ์
ทีไ่ดรบัการปกปองดวยกฎหมายและคานยิมในสงัคมไทย

ยุคสมัย ร.5 - ร.6 จอมพล ป. พบิลู จอมพลสฤษดิ์ หลงั 14 ตลุา ค.ศ. 2015 ถงึ
สงคราม ธนะรชัต ถงึกอน ถงึสงครามเสือ้สี ปจจบุนั (2018)
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การปะทะครัง้แรกเปนการแยงกนัครองความรปูระวตัศิาสตรหลงัการเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง ค.ศ. 1932 ระหวางคณะเจากับคณะราษฎรเพื่อใชสุโขทัยมาสนับสนุนฝายตนใหเกิด
ประโยชน โดยฝายคณะเจายกยองใหเปนรฐัในอดุมคตทิีเ่ปนรากฐานแหงสถาบนัพระมหากษตัรยิ
สบืมา สวนฝายคณะราษฎรอางความตามหลกัศลิาจารกึพอขนุรามคำแหงวาสอดคลองกบัหลกัหก
ประการ30 เมือ่ฝายนยิมเจาชนะกย็งัคงมกีารปะทะกนัของชดุความรเูปนระยะแตยงัอยใูนลกัษณะ
คอยเปนคอยไปนับตั้งแตหลังทศวรรษ 1980 เปนตนมา เพราะการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
หรอืประวตัศิาสตรเชงิพืน้ทีอ่ยใูนระยะเริม่ตน จำกดัในวงของนกัวชิาการอสิระจำนวนไมมาก และ
ไมมีสื่อในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อีกทั้งกรอบคิดแบบอนุรักษนิยมที่มีพระมหากษัตริย
เปนศนูยกลางแหงการเรยีนรยูงัมัน่คงเขมแขง็อยมูาก เพราะมกีารผลติชดุความรใูนสือ่หลากหลาย
รปูแบบ หลายสวนเนนเรือ่งกฤษดาเดชาภหิารเหนอืธรรมชาตใินลกัษณะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แตขอถกเถยีง
ใหญในประเดน็ทางประวตัศิาสตรและกรอบแนวคดิในการสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรเพิง่จะ
เริ่มเขมขนในชวงสิบกวาปนี้เอง จากพัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยี ทำใหความรูทางประวัติ
ศาสตรชดุอืน่ปรากฏในสือ่กระแสรอง* มากขึน้

ฝายอนรุกัษนยิม (ราชาชาตนิยิม) ยงัคงมคีวามเชือ่และสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตร
จากกรอบแนวคิดแบบชาตินิยมที่มีพระมหากษัตริยเปนแกนแกน และการทำใหคนคิดตางกลาย
เปนคนอื่น โดยแบงแยกพวกเขา (คนอื่น) และพวกเรา (คนไทย) จากประวัติศาสตรชาตินิยม
ที่เร่ิมตนจากสุโขทัยผสมผสานดวยประวัติศาสตรชุดพระบารมีปกเกลา และรุนแรงมากขึ้นเมื่อมี
เสยีงเรยีกรองใหบรรจพุระพทุธศาสนาเปนศาสนาประจำชาตใินรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2560 เพราะพระพทุธศาสนาเริม่ประดษิฐานครัง้แรกในสโุขทยัและสบืเนือ่งยาวนาน
ลงมาจนถงึปจจบุนั อกีทัง้แนวคดิเรือ่งความศกัดิส์ทิธิข์องสถาบนัพระมหากษตัรยิและพระมหากษตัรยิ
ในอดีตยิ่งทวีความเขมขนไมเพียงแตไดรับการปกปองจากกฎหมายอาญามาตรา 112 แตยัง
ตองสักการะบูชาและบัตรพลีตามพิธีกรรมที่เจาพิธีทั้งหลายประดิษฐขึ้นตามความเชื่อเรื่อง
สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

สวนนักประวัติศาสตรเชิงพื้นที่ไดพยายามเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดใีหม ๆ จากทัง้สถานทีท่ีข่ดุคนเพิม่เตมิ เอกสารจากประเทศเพือ่นบานหรอืชาตติะวนัตก
ทำใหการวจิยัหรอืผลการสำรวจใหม ๆ  ทีอ่อกมาหกัลางและเปลีย่นแปลงชดุความรทูางประวตัศิาสตร
สายอนรุกัษนยิม ซึง่บางเรือ่งสงผลตอการสถาปนาใหกลายเปนความจรงิไปแลว เชน  อนสุรณ
ดอนเจดียที่มีการถกเถียงวาไมใชเจดียยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร จารึกพอขุนรามคำแหง

30วรศิรา ตัง้คาวานชิ, ประวตัศิาสตร “สโุขทยั” ทีเ่พิง่สราง, 136-145.
*สื่อสังคมออนไลน และเครือขายในอินเตอรเน็ต
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ไมไดสรางในสมยัสโุขทยั และสโุขทยัไมใชราชธานแีหงแรกของไทยเพราะไมไดมคีวามสมัพนัธเชือ่ม
โยงกบัคนไทย เปนประวตัศิาสตรทีเ่พิง่สรางขึน้ใหม31 เปนตน

การปะทะกันทางความคิดที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ พิริยะ ไกรฤกษ เสนอบทความทาง
วชิาการใน ค.ศ. 1986 ทีต่ัง้ขอสงสยัตอศลิาจารกึของพอขนุรามคำแหงวาไมไดทำขึน้ในสมยัสโุขทยั
แตเปนเครือ่งมอืทางการเมอืงของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวัในการสรางตวัตนและแสดง
ใหเห็นวาสุโขทัยเปนรัฐในอุดมคติ ไดสรางกระแสวิพากษวิจารณในวงวิชาการและจุดประกาย
การสืบคนทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในกระแสรองใหมีความตื่นตัวและกวางขวางมากขึ้น
ซึง่ตอมาไดเสนอผลงานทางวชิาการอกีหลายชิน้ทีเ่กีย่วของกบัสโุขทยั จนชาวสโุขทยัประทวงวา
บดิเบอืนประวตัศิาสตรใน ค.ศ. 2004

การทำประวตัศิาสตรใหสมจรงิและมตีวัตนหลงัยคุการสรางพระราชานสุาวรยีเริม่ดวย
ภาพยนตรเรื่อง สุริโยไท (The legend of Suriyothai) ใน ค.ศ. 2001 ของกลุมอนุรักษนิยม
ซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิใหการสนบัสนนุการสรางและการเผยแพรภาพยนตรเรือ่งนี้ โดยใหถอืวา
เปนตำราเรยีนทางประวตัศิาสตรทีน่กัเรยีนนกัศกึษาทกุคนควรตองดู เพราะมกีารศกึษาขอมลูทาง
ประวตัศิาสตรมาอยางถกูตอง แตในวงวชิาการทางประวตัศิาสตรมขีอโตแยงขึน้อยางมากสำหรบั
ขอกลาวอางดังกลาว ทำใหคณะผูจัดสรางภาพยนตรในภาคตอมา “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร”
ไมกลาที่จะประชาสัมพันธหรือกลาวอางความถูกตองของขอมูลทางประวัติศาสตรอีกตอไป
กลายเปนเพยีงภาพยนตองิประวตัศิาสตรทีม่กีารคนควาขอมลูมาสนบัสนนุการจดัทำบทภาพยนตร
เทานัน้

การปะทะกนัของชดุความรทูางประวตัศิาสตรทัง้สองสาย เริม่เหน็เดนชัดขึน้เมือ่เกดิ
ขอถกเถยีงทางประวตัศิาสตรบนเวทขีองกลมุการเมอืงในชวงสงครามสเีสือ้ บางเรือ่งกล็กุลามไป
สูความสัมพันธระหวางประเทศ เชน กรณีเขาพระวิหารที่มีการนำมวลชนไปยังชายแดน และ
ผนูำการเคลือ่นไหวบางคนกบ็กุเขาไปในดนิแดนกมัพชูาจนถกูจบั สวนบางเรือ่งกส็รางความขดัแยง
ทางการเมอืงนบัตัง้แต ค.ศ. 2005 เปนตนมา เชน การนำสถาบนัพระมหากษตัรยิมาเปนประเดน็
ในการปราศรัยของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และมีการนำขอมูลประวัติศาสตร
ชดุทีต่นเชือ่ถอืมาโจมตฝีายตรงขาม

แมวารฐับาลทกัษณิ ชนิวตัร จะโดนรฐัประหารใน ค.ศ. 2006 แตความสงบทางการ
เมอืงกลบัเกดิขึน้ในชวงสัน้ ๆ ในชวงรฐับาลทหารเทานัน้ หลงัจากทีม่กีารเลอืกตัง้และใหเสรภีาพ
ในการแสดงออกทางการเมืองอยางเต็มที่ ผลพวงจากความเชื่อในชุดความรูชุดประวัติศาสตรที่
ตางกนักก็ลบัมาเปนสวนหนึง่ของความขดัแยง ทีแ่ตละฝายตางฉวยใชเพือ่ประโยชนทางการเมอืง

31อานเพิม่เตมิใน วรศิรา ตัง้คาวานชิ, ประวตัศิาสตร “สโุขทยั” ทีเ่พิง่สราง.
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ซึ่งกลุมอนุรักษนิยมที่ยึดมั่นในความรูชุดราชาชาตินิยมและพระบารมีปกเกลาที่มีคานิยมแบบ
ศกัดนิาราชปูถมัภ จะยกยองสถาบนัพระมหากษตัรยิวาหามแตะตอง พาดพงิ และเปนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ทีต่องบชูาเหนอืสิง่อืน่ใด

เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ยึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาล
ไดตดัสนิใจชีข้าดวาฝายรฐัเลอืกขางอนรุกัษนยิมดวยการออกหนงัสอื “ประวตัศิาสตรชาตไิทย” ใน
ค.ศ. 2015 โดยกรมศิลปากร เพื่อยุติขอโตแยงและหวังจะสรางความปรองดอง โดยใชสื่อทุก
รปูแบบในการเผยแพร อกีทัง้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
สวรรคต ภาครัฐยิ่งผลิตความรูทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับชุดความรูราชาชาตินิยมและ
พระบารมปีกเกลาเผยแพรตามสือ่หลกัและรองทกุสือ่ตลอดระยะเวลากวาหนึง่ป  โดยเนือ้หากย็งั
คงตอกย้ำความเปนธรรมราชาและความศกัดิส์ทิธิข์องสถาบนัพระมหากษตัรยิ ในขณะทีส่งัคมไทย
มคีานยิมแบบ “รมเยน็ไดดวยพระบารม”ี

สวนกลมุนกัวชิาการประวตัศิาสตรแนวใหมอาศยัเวทเีสวนา หรอืรายการทางโทรทศัน
ในบางสถาน ีเชน สารคดอียธุยาทีห่ายไป สารคดโียเดยีทีค่ดิ (ไม) ถงึ ของไทยพบีเีอส หรอืใชสือ่
สงัคมออนไลน เชน You Tube, Facebook live เพือ่เผยแพรขอมลูหรอืบรรยายทางวชิาการ อาทิ
ทอดนองทองเที่ยวกับสุจิตต วงษเทศและขรรคชัย บุนปาน ของมติชน ออนไลน จดหมายเหตุ
ประเพทไทย ของเวป็ไซตประชาไท เปนตน

หากสงัคมถกูปลกุระดมทางการเมอืงดวยขอมลูทางประวตัศิาสตรกอ็าจจะกลายเปน
สวนหนึง่ของความขดัแยงได เพราะสงัคมมคีานยิมทีเ่กดิจากความเชือ่ถอืในความรปูระวตัศิาสตร
ตางชุดกัน ทำใหการปรองดองเกิดขึ้นไดยาก เพราะไมเขาใจเบื้องหลังของการสรางชุดความรู
ทางประวตัศิาสตร ทำใหไมเปดใจรบัขอมลูใหม และไมอาจไปเชือ่มขอมลูประวตัศิาสตรของรฐัไทย
กบัประเทศเพือ่นบานหรอืโลกได

สรปุ
การสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรเปนเครือ่งมอือยางหนึง่สำหรบัสถาปนาความมัน่คง

เชงิอำนาจทางการเมอืง โดยทำใหคนภายในเสนเขตแดนเดยีวกนัมกีารรบัรกูรอบวธิคีดิชดุเดยีวกนั
เพือ่สรางความเปนหนึง่เดยีวกนัภายในชาต ิอนัจะกอใหเกดิความมัน่คงของชาตแิละผทูีค่รองอำนาจ
รฐัในขณะนัน้ แตชุดความรทูางประวตัศิาสตรของไทยกลบัมกีารปะทะกนัเองจนเกดิความขดัแยง
ทัง้ภายในและภายนอกรฐั เพราะสงัคมไทยไมเขาใจเบือ้งหลงัการสรางชดุความรใูนแตละยคุสมยั
วาเกดิขึน้เพราะวตัถปุระสงคใด
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ชดุความรทูางประวตัศิาสตรทีป่ระกอบสรางในแตละชวงเวลาตางทำหนาทีใ่นบรบิทที่
สยามและประเทศไทยตองการแกปญหาทีต่องเผชญิในขณะนัน้ หากเราจะพจิารณาใหถวนถีจ่ะเหน็วา
การปะทะกันของชุดความรูเหลานี้เองที่อาจจะเปนสาเหตุที่ทำใหความปรองดองในสังคมไทยยัง
ไมอาจเกดิขึน้ หรอือาจจะตองใชเวลาในการแกไขดวยการปรบัหรอืสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตร
ขึน้ใหม รวมทัง้การใชสือ่ทีเ่หมาะสมในการปรบัทศันคตแิละสรางคานยิมในการสรางรฐัชาตริวมกนั

การทำความเขาใจพลวัตการเมืองไทยจำเปนตองเขาใจการสรางชุดความรูทาง
ประวัติศาสตรชาติไทยในแตละชวงเวลา รวมถึงการศึกษาและเรียนรูประวัติศาสตรไทยที่ไมใช
การเลาเรื่องแบบพรรณนาวาเกิดอะไรขึ้นบางเทานั้น แตตองอธิบายและแสดงเหตุผลของการ
เกดิเหตกุารณทีส่รางความเขาใจและมคีวามสมัพนัธกบัดนิแดนอืน่  เพือ่ใหผเูรยีนรสูามารถตอยอด
การคนควาเพิม่เตมิหรอืสามารถโตแยงไดหากมกีารพบหลกัฐานทางประวตัศิาสตรใหม ๆ ซึง่จะ
ทำใหสังคมเกิดการยอมรับ ไมเกิดความขัดแยงกันเองจากการเชื่อถือประวัติศาสตรคนละชุด
และยงัสามารถเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตรประเทศเพือ่นบานไดอกีดวย

ดังนั้น แมในสังคมจะมีขอมูลชุดเดียวกัน แตหากมีมุมมองหรือแกนแกนที่ตางกัน
ชดุความรกูจ็ะกลายเปนชดุความจรงิทีต่างกนั สงผลใหสงัคมมคีานยิมทีเ่ปนไปตามผสูรางหรอืผทูี่
นำมาใชชกันำไป ดงัปรากฏการณของสงัคมไทยในแตละชวงเวลา ทีส่งัคมเกดิทัง้ความสามคัคแีละ
ขดัแยง จงึตองเขาใจการสรางชดุความรปูระวตัศิาสตร หรอืการหยบิฉวยชดุความรทูีม่อียมูาตอสู
กนัทางการเมอืง เพือ่ดงึเอาสญัญะทีแ่ฝงเรนอยใูนวาทกรรมนัน้มาเปนเครือ่งมอืเชงิอำนาจ โดยที่
สังคมไทยตองเขาใจวาประวัติศาสตรนั้นเปนสิ่งที่คิดประดิษฐสรางขึ้น มีขอมูลที่ผูจัดทำตองการ
ใหสังคมจดจำ และเลือกใหขอมูลบางสวนลบเลือนไปจากความทรงจำตามวัตถุประสงคแหงการ
สรางความรทูางประวตัศิาสตรแตละชดุ

หากสงัคมไทยเรยีนรวูา เงือ่นไขใดทีท่ำใหรฐัตองสรางชดุความรทูางประวตัศิาสตรใน
แตละชวงเวลา กจ็ะรเูทาทนัวาทกรรมทีถ่กูนำมาใชเปนเครือ่งมอืทางการเมอืง เพือ่ลดความขดัแยง
สรางความเขาใจซึง่กนัและกนัทีจ่ะนำไปสคูวามปรองดองไดในทีส่ดุ อกีทัง้ยงัทำใหการศกึษาประวตัิ
ศาสตรและโบราณคดีของไทยมีความกาวหนา มีความถูกตองตามหลักฐานที่คนพบใหมๆ และ
สามารถเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตรของเพือ่นบานในอาเซยีนและโลกไดมากขึน้ ดงัคำพดูของสจิุตต
วงษเทศ32 ที่พร่ำบอกวา “ประวัติศาสตรไทยเปนสวนหนึ่งที่แยกไมไดจากประวัติศาสตรของ
สวุรรณภมูใินอาเซยีน”

32สจุติต วงษเทศ, “สจุติต วงษเทศ: ประวตัศิาสตรไทยเปนสวนหนึง่ทีแ่ยกไมไดจากประวตัศิาสตรของสวุรรณภมูิ
ในอาเซยีน”, มตชิน, https://www.matichon.co.th/news/202473, (สบืคนเมือ่ 19 มกราคม 2561).
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