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บทคัดย่อ 

 
 หลังปฏิวัติ 2475 คณะราษฎรได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยทั้งด้านสังคมและ
ด้านการเมืองการปกครองโดยวิธีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายอย่างตั้งแต่การก่อก าเนิดหมุด
รัฐธรรมนูญหรือหมุดคณะราษฎร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นจุดเริ่มต้นหรือก้าวแรกของการ
ปกครองในระบบรัฐธรรมนูญ ช่วงที่คณะราษฎรมีอ านาจในการปกครองประเทศนั้น ก็ได้พยายาม
สร้างสัญลักษณ์ระบอบใหม่เพ่ือให้มาทดแทนสัญลักษณ์ในระบอบเก่า อาทิเช่น การสร้างรัฐธรรมนูญ
นิยม ในยุครัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือในยุคจอมพล ป พิบูลสงคราม ใช้วิธีการรัฐนิยมในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมชีวิตประจ าวันและวิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปปั้นหรืออนุสาวรีย์วีรกรรมต่าง ๆ
เพ่ือเข้ามาทดแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในระบอบเก่าเมื่อคณะราษฎรหมดอ านาจไปในปี 2490 คณะราษฎร
ก็เลือนหายไปจากความทรงจ าของคนไทย หมุดคณะราษฎรที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของ
คณะราษฎรบริเวณพระบรมรูปทรงม้านั้นถูกเคลื่อนย้ายครั้งแรกในยุคจอมพลสฤษดิ์ แล้วก็มีคนน ามา
คืน แล้วก็ถูกเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งในเดือนเมษายน 2560 เหตุใดจึงมีการ
พยายามกระท าดังกล่าวกับหมุดหมายนี้หรืออาจสะท้อนว่าหมุดคณะราษฎรนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
ระบอบใหม่ที่ทิ่มแทงระบอบเก่าอยู่ตลอดมาหรือไม่และหมุดก่อก าเนิดรัฐธรรมนูญนี้ก็ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างอุดมคติทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้ามอนุรักษ์นิยมซึ่งจากปรากฏการณ์ทาง
การเมืองในช่วงหลังรัฐประหาร 2549 ก็มีการพูดถึงหมุดหมายนี้อีกครั้ง มีการพยายามใช้หมุดเป็น
เครื่องมือเพ่ือต่อสู้ทางการเมือง โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงหมุดหรือมีการพยายามที่จะ
ย้อนกลับไปคิดถึงวันชาติ 24 มิถุนายนและมีคนบางกลุ่มพยายามท าพิธีกรรมที่บริเวณหมุด เป็นต้น 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนถึงว่าหมุดนี้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับระบอบเก่าอยู่
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บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีการรัฐประหารหรือยึดอ านาจโดยฝ่ายผู้มีก าลังอ านาจซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็น
การยึดอ านาจโดยระบอบเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายตรงข้ามก็จะใช้หมุดคณะราษฎรมาใช้เป็น
วิธีคิดเพ่ือกระตุ้นความทรงจ าเกี่ยวกับความเป็นระบอบใหม่เพ่ือต่อสู้ทางความคิดกับระบอบเก่าโดย
หมุดคณะราษฎรข้างพระบรมรูปทรงม้านั้นอาจถูกมองว่าเป็นจุดหรือรอยต าหนิในประวัติศาสตร์ความ
ทรงจ าของระบอบเก่าหรืออนุรักษ์นิยมแต่ส าหรับระบอบใหม่ถือเป็นจุดหรือเป็นก้าวแรกในการ
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การปกครองไทยและจะถูกน ามาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับระบอบเก่า
อยู่เสมอ 
 
ค าส าคัญ: หมุดคณะราษฎร, การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์, ระบอบเก่าและระบอบใหม่.
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ABSTRACT 

 
 After the year 1932 revolution, people's party has tried to change 
Thailand’s society both social and political side by many means of symbolic 
expression since initiate constitution plaque or plaque of people's party. This is a sign 
of the beginning or the first step in the constitutional system of government. During 
the period that people's party had the power to govern the country. They attempted 
to create the symbol of a new regime to replace the symbol of the old regime such 
as the creation of constitutionalism in the era of General Phraya Phahon 
Phonphayuhasena. In the era of Field Marshal P. Pibulsongkram used the state 
convention in social changes in everyday life and the method to create a symbolic 
statue or monument of heroism to replace holy thing in the old regime. When the 
people's party runs out of the power in the year 1947, the people's party was faded 
by memories of Thai People. The pegs of people's party were as a symbol of the 
battle of the people’s party around the Equestrian Statue of King Chulalongkorn that 
was first moved in the era of Field Marshal Sarit Thanarat and brought it back. It was 
moved and changed downright again in April the year 2017. Why attempt such action 
with plaque means this may reflect that the plaque of the people’s party were a 
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symbol of the new regime which stab the old regime all along or not? And pegs 
initiate constitution was used as a tool to create the ideal in the political with the 
opposition of Conservatism. The phenomenon of the political coup in the year 2006 
and there had been talking about the pegs again. There was the attempt to use 
plaque as a tool for political battle. There was the event to commemorate the 
plaque or the attempted to return to the nostalgic national days of 24 June and 
there were some people trying to do the ritual around the plaque area, etc. The 
phenomenon reflects the pegs as the tool in the battle against the old regime 
frequently especially when there is a coup or the usurpation by the party in power, 
which is often seen as the usurpation by the old regime or conservatism. And the 
opponent will use the plaque of people’s party as a way to stimulate memories 
about the new regime to battle the idea with the old regime. The plaque of 
people’s party besides the Equestrian Statue of King Chulalongkorn may be seen as 
a flaw in the history or memories of the old regime or conservatism but for the new 
regime is the first step in changing the history government of Thailand and will be 
taken as a symbol in the battle against the old regime regularly. 
 
Keywords: The People Party’plaque, The symbolic battle, Old regime and New 
regime.
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 งานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้  ส า เร็จลุล่วงไป ได้ด้วยดี  ด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ก้องกีรติ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งท่าน
เป็นแรงบัลดาลใจให้กับผู้ค้นคว้าและท าให้สนใจศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในแง่มุมประวัติศาสตร์การ
ปกครองไทย  โดยท่านได้ให้ค าแนะน าตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้า
งานฉบับนี้  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ประธานกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในงานฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ (Research Rationale) 

 
 จากเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวหมุดและข้อความในหมุดคณะราษฎรไปจาก
เดิมเมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้นท าให้ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่
นักวิชาการและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ซึ่งกระแสความสนใจดังกล่าวคง
สามารถตั้งค าถามได้ว่า เปลี่ยนท าไม กระแสเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจึงกลับมามี
การพูดถึงและสนใจมากข้ึน หลังจากเงียบหายจากสังคมไปนาน คนรุ่นใหม่บางคนอาจไม่ทราบด้วยซ้ า
ว่า หมุดนี้คืออะไร ส าคัญอย่างไร ประเด็นทั้งหมดข้างต้นท าให้น่าสนใจและศึกษาในเรื่องนี้แบบขยาย
วงกว้างมากขึ้น โดยการย้อนกลับไปศึกษาเรื่องที่มาของหมุดนี้ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่คณะ
ผู้สร้างได้วางไว้ บริบทการต่อสู้ทางทางสังคมของคนในยุคนั้นว่ากระแสการตื่นตัวจากการเข้าสู่ระบอบ
ใหม่เป็นอย่างไรเรื่อยมาและกลุ่มคนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหลังการรัฐประหาร 2549 วิธีการ
ในการสร้างหรือเปลี่ยนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในความทรงจ าและมิติของอ านาจและผู้มีอ านาจใน
การกระท าการ โดยจากการที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในแง่ของการวางรูปแบบ
การปกครองประเทศแล้วท าให้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จดจ าในวัยเด็กเป็นสิ่งที่เป็นความจริงหรือไม่ 
ท าไมบางต าราเขียนต่างกันท าไมผู้มีอ านาจบางยุคถึงบอกว่า “รู้ความจริงไปก็ไม่มีประโยชน์” แสดงว่า
สิ่งที่เรารู้นั้นไม่จริงหรือไม่ ทุกวันนี้เวลาเราขับรถผ่านอนุสาวรีย์ที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ บางครั้งเราก็ยกมือ
ไหว้ มาถึงตอนนี้เราคิดว่า ตั้งแต่เด็กจนโต เราไหว้อะไร ท าไมต้องไหว้ และไหว้แล้วมันจะเกิดอะไร ใน
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือในถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่อาจแทบไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยซ้ า เพราะความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาที่ยังมีอยู่มาก จึงเหมือน
อยู่ภายใต้ภวังค์ของวาทกรรมของผู้มีอ านาจ หรือพร้อมที่จะใช้ชีวิตตามที่ผู้มีอ านาจเหล่านั้นอยากให้
เป็น เช่น จดจ าตามที่ผู้มีอ านาจสร้างให้จ า ลบความจ าเมื่อต้องการให้ลืมหรือเรียนตามหลักสูตรของผู้
ก าหนดหลักสูตร  
 การได้ศึกษาและรู้ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในแง่ของการ
ต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนมีหมุดและหลังจากมีหมุดแล้วนั้น สิ่งที่ส าคัญก็คือ เราจะสามารถ
วิเคราะห์ผ่านมุมมองการต่อสู้ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือสิ่งที่บาง
คนก าลังกระท าหรือสร้างภาพให้เราเชื่อ เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นว่าเกิดจาก
อะไรไม่ว่าจากรัฐบาลหรือจากกลุ่มคนที่หวังผลบางอย่างและได้เข้าใจว่าการต่อสู้ทางการเมืองดังกล่าว
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นั้น มวีิธีการหรือเครื่องมือที่คนเหล่านั้นเลือกใช้อย่างไรเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว สิ่งที่ตามมาอย่างเป็น
รูปธรรมก็คือ การสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองตามวิถีปัจเจกชน เช่น ทุกครั้งเวลาลง
ประชามติเกี่ยวกับการเดินหน้าประเทศ เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
หรือไม่ออกความเห็น  (ถ้ามี) เพราะอะไรที่เป็นเช่นนั้น โดยอาจวิเคราะห์หรือตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ออกเสียงเพราะตามกระแสเฟซบุ๊ค กระแสสื่อต่าง ๆ เพราะ 1 เสียง
ที่ใช้ไป อาจเป็นตัวก าหนดความชอบธรรมให้ผู้มีอ านาจในการกระท าการใด ๆ 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญอยู่หลายเหตุการณ์  คือ 
การรัฐประหารในปี 2549 และมาถึงล่าสุดคือการรัฐประหารในปี 2557 โดยภายหลังจากการ
รัฐประหาร 2549 นั้นเริ่มมีการพูดถึงหมุดคณะราษฎรเพ่ือใช้สื่อความหมายทางการเมืองเพ่ือกระตุ้น 
ความทรงจ าของคนไทยให้ย้อนกลับไประลึกถึงจุดเริ่มต้นของระบอบใหม่ ในการต่อต้านแนวคิดของ
ฝ่ายระบอบเก่าหรืออนุรักษ์นิยม เฉกเช่นการท าสงครามเพ่ือแย่งชิงอดีตหรือเพ่ือลบความทรงจ า
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองออกไป หากย้อนกลับศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้จะพบว่ามีการ
พยายามลบเลือนความทรงจ า โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายหมุดออกไปในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ต่อมาก็
มีคนน ามาคืนไว้ที่เดิมในยุคจอมพลถนอม ในครั้งนั้นเหตุผลที่ถูกวิเคราะห์ก็คือ การที่จอมพลสฤษดิ์ไม่
ต้องการให้คนไทยจดจ าเรื่องราวเกี่ยวกับคณะราษฎรอีกต่อไปและเพ่ือจะสื่อว่าจอมพลสฤษดิ์นั้นไม่ได้
เป็นทายาทของคณะราษฎร เรื่อยมาจนถึงเมษายน 2560 หมุดก็ถูกเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนลักษณะ
ข้อความในหมุดไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอีกครั้ง ค าถามส าคัญคือ ใครท าและท าเพ่ืออะไร  
 งานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการศึกษาถึงบริบทการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยรวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปกครองหลัง 2475 จนถึงปัจจุบัน (2561) และความหมายของ
สัญลักษณ์ทางการต่อสู้ทางการเมืองผ่านหมุดคณะราษฎร 
 
1.2 ค าถามวิจัย (Research Questions)  
 

 1. ภายหลังการปฏิวัติ 2475 คณะราษฎรพยายามสื่อความหมายอะไรผ่านหมุดคณะราษฎร 
 2. กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต (2475) ถึงปัจจุบัน (2561) เข้ามาต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์

ทางการเมืองผ่านหมุดคณะราษฎรอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objectives)  
 

 เพ่ือศึกษาถึงการต่อสู้ทางการเมืองผ่านหมุดที่คณะราษฎรสร้างไว้ ว่าแต่ละกลุ่มต้องการ
สื่อความหมายอย่างไร 
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บทที่ 2 
ส ารวจวรรณกรรม (Literature Review) 

 
2.1 การต่อสูเ้ชิงสัญลักษณ์ 
 
 การต่อสู้ เชิงสัญลักษณ์ถูกอธิบายด้วยทฤษฎี คือ สัญลักษณ์ ตัวแสดงที่มีความ
กระตือรือร้นมีปฏิสัมพันธ์กัน  โดยปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นท าให้มนุษย์สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมา แบบแผน
หรือโครงสร้าง  การกระท าของปัจเจกชนไม่ได้ถูกก าหนดโดยโครงสร้างทางสังคม แต่ต้องเลือกหรือ
ตัดสินใจท่ามกลางทางเลือกมากมาย ฉะนั้น ปรากฏการณ์ทางสังคม มนุษย์เป็นผู้สร้าง ผลิตซ้ าและ
เปลี่ยนแปลง1 
 ระบบสัญลักษณ์ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “อ านาจเชิงสัญลักษณ์” องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของอ านาจเชิงสัญลักษณ์ในที่นี่ คือ ฮาบิทัส (habitus) หรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัย ซึ่งเราอาจจะ
เรียกว่า“สันดาน”อันเป็นโครงสร้างจิตส านึกที่ชี้น าการกระท าของบุคคล เป็นตัวก ากับการรับรู้ การ
ตัดสินใจ การเสนอทางเลือกว่าสิ่งใดควรท า หรือไม่ควรท า สิ่งนี้เป็นตัวช่วยสร้างระเบียบ และเอกภาพ
ให้กับการกระท าของกลุ่มคนที่อยู่ในโครงสร้างของมวลชน โดยที่ปัจเจกชนที่กระท าสิ่งดังกล่าว ก็ไม่
รู้ตัวว่าการกระท าของตัวเอง ก็ตกอยู่ภายใต้ระบบกฎเกณฑ์อะไรบางอย่าง เนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้
ซึมซับเข้าไปในตัวบุคคลผ่านการปฏิบัติซ้ าแล้วซ้ าเล่า ผลิตซ้ าความหมาย เกิดการหลอมรวมทางสังคม
อันยาวนาน จนกระทั่งคนเราไม่สามารถตระหนักรู้ตนเองในระดับจิตใต้ส านึกได้ จากผลการศึกษา
สัญลักษณ์ทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ และอุดมการณ์ทางการเมือง ดังได้กล่าวข้างต้น จะถูก
น าเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของสื่อสัญลักษณ์ทางการเมืองที่เก่ียวข้อง 
 การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงอ านาจในการสร้างและก่อให้เกิด
วิสัยทัศน์ต่อโลกที่มีความชอบธรรม” พ้ืนที่ทางสังคมจึงกลายเป็นพ้ืนที่ของฐานะต าแหน่งแหล่งที่อัน
เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกลาง เป็นที่ซึ่งความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติและฐานะ
ต าแหน่งแหล่งที่มีระดับสูงสุดและผลที่ตามมาท าให้เกิดความเข้มข้นของกลยุทธ์การต่อสู้ในทาง
สัญลักษณ์ด้วยการเคลื่อนไหวแสดงก าลังด้วยการเดินขบวนซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือแสดงตัวตนของกลุ่ม 
แสดงให้เห็นขนาดการเคลื่อนไหวมวลชนของตน แสดงความเข้มแข็งและเอกภาพในกลุ่มของตน 
เพ่ือให้เห็นชัดว่ามีการด ารงอยู่ของฝ่ายตน ในระดับของบุคคลนั้น นี่เป็นกลยุทธ์ในการแสดงออกของ

                                                           
1รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, “ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการอธิบายปรากฏการณ์สังคม

จากมุมมองตัวแสดง,” วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556): 73-77. 
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ความเป็นอัตตาตัวตน เป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของต าแหน่งแหล่งที่ของตนในพ้ืนที่ทางสังคม
และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความส าเหนียกรู้ ความเข้าใจของคนในการจ าแนกแยกแยะ การแบ่ง
ชั้น แบ่งประเภทและเปลี่ยนความรู้สึกประทับใจในโลกทางสังคม รวมทั้งการประดิษฐ์สร้างโครงสร้าง
แห่งการเรียนรู้และการประเมินค่าในการส าเหนียกรู้ระบบการจ าแนกแยกแยะชนิดประเภทและชั้น
ที่ว่านั้น จะมีการตั้งชื่อ การสร้างค าซึ่งท าให้เกิดความเป็นจริงทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสุดยอดของการ
ต่อสู้ในทางการเมืองซึ่งก็คือการต่อสู้เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ของวิสัยทัศน์ในการมองโลก2 
 การแสดงออกทางสัญลักษณ์ ถึงการมีประชาธิปไตยผ่าน สัญลักษณ์ของระบอบใหม่ 
เช่น “สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ” เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาแทนที่ระบอบเก่า จึงมีการสร้างขึ้นมาเพ่ือบอก
ประชาชนว่ามีการปกครองแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วและมีการสร้างให้สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญนี้เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือหวังผลว่าในอนาคตรัฐธรรมนูญจะเป็นที่มา
ของอ านาจอันชอบธรรมในระบอบใหม่เทียบเท่าอ านาจของผู้ปกครองในระบอบเก่า3 เงื่อนไขเหล่านี้
ผลักดันให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (New innovation) ของการแสดงออกทางการเมืองผ่านการ
ใช้สัญลักษณ์เพ่ือต่อต้านอ านาจรัฐ4 
 ในปัจจุบัน ยูทูบ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ได้กลายเป็นพ้ืนที่ส าคัญส าหรับการแสดงออกทาง
การเมือง และมีเนื้อหาที่มีนัยท้าทายชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจทางการเมืองของสังคมไทย โดย
ภาพรวมสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีจากในประเทศไทยเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายใต้
บรรยากาศการต่อสู้ทางการเมือง อุปกรณ์ประเภทนี้นับเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพของ
ประชาชนในสถานการณ์ที่มีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารโดยรัฐ ความคลางแคลงใจและความอึดอัดใจ
จากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์การชุมนุมได้ท าให้ประชาชนต้องหา

                                                           
2ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, “ท าความเข้าใจสงครามความคิด:ความเป็นจริงทางสังคม  

พ้ืนที่ทางสังคม และการต่อสู้ทางการเมืองเพ่ือครองอ านาจทางสัญลักษณ์,” 
http://www.deepsouthwatch.org/node/786 (สืบค้นเมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 

3ศราวุฒิ วิสาพรม, “สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ: การศึกษาเชิงการเมืองวัฒนธรรมในการสร้างสัญ
ลักษณแทนระบอบประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), 1. 

4ประชา อภิวัฒน์, “การกระชับอ านาจรัฐกับการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ของประชาชน,” 
https://prachatai.com/journal/2010/07/30487 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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ทางออกโดยหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืน5 การเคลื่อนไหวภาคประชาชนมีประเด็นใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
เช่น ประเด็นสิทธิต่าง ๆ เพศ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ สุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ดี บางประเด็นใหม่
อย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติปรากฏการณ์และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่ผ่านมาสะท้อนว่า เมื่อต้องเรียกร้อง ต่อสู้หรือต่อรองกับรัฐ หรือทุนที่สนับสนุน
โดยรัฐการสร้างอ านาจให้กับขบวนการเป็นยุทธศาสตร์ที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมให้ความส าคัญ 
ยุทธวิธีหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาพบบ่อยว่ามีลักษณะที่แสดงออกถึงการต่อต้าน ขัดขืน การ
ท้าทาย หรือการเสนอข้อเรียกร้องอ่ืน ๆ ตามช่องทางระบบการเมืองปกติ หรือการขัดขวางท้าทาย
ระบบการเมืองปกติ ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน เช่น 
การบุกเผา ปิดล้อม อาจเป็นวิธีที่ง่ายต่อการแสดงพลังและความเข้มแข็งของขบวนการ 6 การ
แสดงออกทางสัญลักษณ์เหล่านี้มีล้วนมีจุดประสงค์กรณี “การหายไปของหมุดคณะราษฎรที่หายไป
พร้อมการปรากฏตัวของหมุดหน้าใส เปรียบเหมือนโยนระเบิด ลงบนพ้ืนโดยไม่มีความเข้าใจ เพราะ
คิดว่าการเปลี่ยนแปลงหมุดอาจท าให้มีคนโวยวายก็จริงแต่ก็จะเงียบไป ที่ส าคัญก็คือการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลึกลับถ้าเป็นการท าให้หายไปเลย ความหมายก็อย่างหนึ่ง แต่การเอา
หมุดหน้าใสมาแทนหมุดของคณะราษฎร เราแปลความได้ว่า นั่นคือ การลบประวัติศาสตร์ที่เคย
เกิดขึ้นจริงและพยายามสร้างเรื่องราวใหม่ ประวัติศาสตร์ที่พ่ึงสร้างขึ้นใหม่ ณ จุดที่ตัวเองไม่มีความ
เกี่ยวพันเลย ค าถามก็คือมันยิ่งก่อให้เกิดค าถามว่า “ท าไม” ซึ่งกลายเป็นพลังที่จะโจมตีหรือโต้กลับ
หมุดหน้าใส ไม่ว่าอย่างไรหมุดหน้าใสก็ไม่อาจช่วงชิงพ้ืนที่ของหมุดคณะราษฎรได้”7 ดังที่กล่าวไว้โดย 
ผศ.ดร.ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ หรือการน าเสนอข้อมูลของสิ่งที่เป็น “มรดกของคณะราษฎร” อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากหมุดคณะราษฎรนี้ โดยรวม ๆ ก็เป็นการอภิปรายถึงผลรวมของผลงานที่คณะราษฎรได้
สร้างไว้ โดยเฉพาะในเชิงอุดมการณ์ที่ต่อให้ทุบวัตถุทางกายภาพอันจับต้องได้อีกสักเพียงใด ก็ไม่

                                                           
5อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล, “การเมืองบนเฟซบุ๊ก:วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไทย พศ.2553-2555,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 40. 

6กรองกาญจน์ การเนตรและสุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล, “วาทกรรมของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม:ศึกษากรณีขบวนการคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557). 

7ทวีศักดิ์ เกิดโภคาและคณะ, “ขุดคุ้ยประวัติศาสตร์กับ 'ธ ารงศักดิ์': หมุดคณะราษฎร ‘เสี้ยน’ 
ที่บ่งไม่ออก (สักที),” http://prachatai.org/journal/2017/04/71126 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561). 
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อาจจะมาท าลายอุดมการณ์และค าประกาศที่คณะราษฎรได้วางรากฐานไว้ได้ เพราะมันฝังอยู่กับ
ตัวตนเรา เป็นภาพที่ควบแน่นในมโนส านึกอย่างชัดเจนจนไม่มีทางจะพรากไปได้อีกต่อไป อีกแง่มุม
หนึ่งที่มีการพยายามอธิบายกันมากก็คือ การท าลายหมุดนี้เป็นความพยายามในการ “ลบอดีต ฆ่า
ประวัติศาสตร์” เขยีนเรื่องราวความเป็นมาใหม่8 สถาปัตยกรรมในยุคคณะราษฎร เช่น ตึก วัด อาคาร
ต่าง ๆ กรณี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เชื่อมโยงกับตึกหรืออาคารอ่ืน ๆ ที่อยู่ในยุคนี้ มีลักษณะ
เฉพาะทีส่ัมพันธ์กับช่วงคณะราษฎรพอดี คือระหว่าง พ.ศ. 2475 - 2490 ซึ่งตึกก่อนหน้าและหลังจาก
นั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างออกไป 
 ในส่วนมิติการเมืองระหว่างประเทศช่วงสงครามก็มีการใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้าง
สัญลักษณ์ เข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง เช่น “แผน
สงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันให้เป็น “สัญลักษณ์แห่งชาติ” เอกสารชั้นต้นที่แสดงการ
สื่อสารระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกาในไทยกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯชี้ให้เห็นถึงบริบทการ
เมืองไทยต้นยุคสงครามเย็นที่สหรัฐฯเข้ามาแทรกแซงเพ่ือให้ชนชั้นน าที่คุมอ านาจรัฐเป็นฝ่ายที่เอ้ือ
ประโยชน์และนิยมสหรัฐอเมริกา ในแง่นี้ฝ่ายปรีดีที่ขณะนั้นเข้าข้างขบวนการกู้ชาติของโฮจิมินห์จึงถือ
เป็นกลุ่มชนชั้นน าที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับจอมพล ป. ทันทีที่ เริ่ม เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศ
ช่วง 2498 – 2500 ในการฟ้ืนฟูประชาธิปไตยพร้อมเปิดสัมพันธ์กับประเทศจีนเขาก็กลายเป็นผู้น า
ที่สหรัฐอเมริกาไม่ต้องการ อีกต่อไป เดือนสิงหาคม 2496 สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (NSC: 
National Security Council) อนุมัติแผนสงครามจิตวิทยาในประเทศไทย (U.S. Psychological 
Strategy base on Thailand: PSB D-23) ทั้งนี้คณะกรรมการประสานงานปฏิบัติการ (OCB) ได้วาง
แนวทางไว้ว่า “ให้ใช้ผู้ที่มีฐานะเป็นศูนย์กลางของความเชื่อทางสังคมหรือศาสนาในประเทศเป้าหมาย
มาสร้างให้เป็น “สัญลักษณ์” ในการท าสงครามจิตวิทยาผ่านวัตถุทางอุดมการณ์เช่นสิ่งพิมพ์หนังสือ
และภาพยนตร์เป็นต้น” 9 
 สรุปการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ นั้นมาจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันและมีการสร้าง
สัญลักษณ์ขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง ในที่นี้คือวัตถุประสงค์เชิงการเมืองและน าไปสู่การสร้าง
อ านาจเชิงสัญลักษณ์ จากจิตใต้ส านึกของบุคคล มีการผลิตซ้ า เพ่ือตอกย้ าความชอบธรรมและเพ่ือ
อธิบายผ่านสื่อกลางต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา เป็นต้น และก่อให้เกิดการต่อสู้เชิง
สัญลักษณ์ เพ่ือแย่งชิงอ านาจในพ้ืนที่ทางการเมือง สัญลักษณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ 

                                                           
8กฤดิกร วงศ์สว่างพานิชม, “หมุดที่หายไป กับความถูกต้องทางประวัติศาสตร์,” 

https://prachatai.com/journal/2017/04/71048 (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561). 
9ปฤณ เทพนรินทร์, “การก่อตัวของอุดมการณ์ราชาชาตินิยม 2490-2510,” วารสาร

ธรรมศาสตร์ 32 (2556): 7-8. 
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หลังมิถุนายน 2475 แสดงถึงการเข้าสู่ระบอบใหม่และสื่อถึงนัยยะต่าง ๆ มากมายหรืออนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยที่สื่อถึงการปกครองที่คนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วม เป็นต้น โดยมีรัฐบาลเป็นศูนย์กลาง 
ท่ามกลางความหลากหลาย ที่มีเสรีภาพมากขึ้น จึงต้องมีการกระชับอ านาจรัฐในการแสดงออกต่างๆ 
การจ ากัดสิทธิ์บางอย่าง จึงเป็นเหตุให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ข้ึนมาเพ่ือแสดงออกทางสังคมสมัยใหม่ 
อาทิ ยูทู้ป เฟซบุ๊ค สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และ
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทความต้องการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น 
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ีถูกพูดถึงในช่วงเมษายน 2560 คือการเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎร ซึ่ง
ถือเป็นสัญลักษณ์ความทรงจ าอย่างหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่คณะราษฎร น าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา อ่าน
ประกาศคณะราษฎร การแสดงออกเช่นนี้ก่อให้เกิดกระแสความสนใจและเริ่มมีการวิเคราะห์บริบท
ดังกล่าวกันอย่างมากมาย ผ่านกรอบแนวคิดในเรื่องปรากฏการณ์การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่ผ่านมาจาก
ประวัติศาสตร์การเมืองยุคต่าง ๆ ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา โดยส าคัญคือ 
ผู้กระท าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบความทรงจ าดังกล่าวไปหรือไม่และท าไปเพ่ืออะไร ท าให้
น่าสนใจที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในอดีต ปัจจุบันและคาดการณ์
อนาคต ผ่านมิติการแสดงออกผ่านเครื่องมือบางอย่างและบริบทของอ านาจในการจัดการความทรงจ า
บางอย่าง 
 
2.2 การกระท าที่ส่งผลผลต่อความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ 
 
 การเปลี่ยนแปลงความทรงจ าทางประวัติศาสตร์การเมืองอันซับซ้อน การบิดเบือนความ
น่าจะเป็นของประวัติศาสตร์ ที่จะส่งผลกระทบกับความทรงจ าในยุคถัดไป ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่แปร
เปลี่ยนไปตามยุคอ านาจ การใช้อ านาจครอบง าส่วนต่าง ๆ ของสังคมและการใช้อ านาจในการสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่10 บริบทการต่อสู้ทางการเมือง ในความหมายของการช่วงชิงพ้ืนที่แห่งอ านาจ 
จะเห็นว่าการเมืองซับซ้อนมากขึ้น ที่ผ่านมาใครมีอ านาจนิยามความเป็นไทย ใครเขียนประวัติศาสตร์ 
ใครสร้างอนุสาวรีย์ ใครแต่งแบบเรียนมีผลต่อความทรงจ าทางการเมืองที่ถูกต้องหรือจ าตาม
ประวัติศาสตร์ที่ผู้มีอ านาจสร้างข้ึนให้จ า “สงครามความทรงจ าเริ่มปรากฏในช่วงหลัง 6 ตุลาคม 2519 
จนถึงปลายปี 2522 จากวิกฤตศรัทธารัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์และการแตกหักระหว่างพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)และกลุ่มนักศึกษา นักคิดทั้งหลายหันกลับไปมองอดีต หยิบฉวย
เอาความทรงจ าบางชุดเกี่ยวกับบทบาทนักศึกษามาเป็นฐานข้อเสนอในปัจจุบันกระทั่งปัจจุบัน

                                                           
10ธัญเทพ สุขโพธารมณ์, “ความหมายแฝงบนโครงสร้างทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 
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สังคมไทยยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเขียนประวัติศาสตร์ 14 ตุลา – 6 ตุลา อย่างไร”11 หรืองาน
อีกชิ้นเกี่ยวกับเรื่องความทรงจ าทางการเมืองภายใต้ระบบทหาร นั้นเป็นการต่อสู้กับแนวคิดของ
ประชาธิปไตยของกลุ่มชนชั้นกลางเพ่ือการครอบครองอ านาจ เพ่ือควบคุมทุกภาคส่วนของสังคม ท า
ให้ภาพความรุนแรง กดขี่ เกิดขึ้นในความทรงจ าของประชาชนยุคนั้นและยุคต่อมา และมีการรื้อฟ้ืน
สถาบันขึ้นมาแสดงถึงอ านาจนั้นสามารถสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาได้รวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์
ขึ้นมาด้วย การทีเ่กิด“ปรากฏการณ์ทางการเมืองช่วง 1 ทศวรรษหลังปี 2501 ผลงานของนักเขียนหัว
ก้าวหน้าถูกปิดก้ันและถูกลบเลือนไปจากความทรงจ าทางสังคม เรื่อยมาจนยุคหลัง 14 ตุลาคม 2516 
ผลงานเหล่านั้นเริ่มกลับมาหลังสิ้นอ านาจจอมพลถนอมทั้งการรื้อฟ้ืนงานนักเขียนฝ่ายซ้าย คนยุค
ต่อมาเม่ือได้อ่านงานของนักเขียนเหล่านั้นก็รับรู้ได้ว่ามีความคิดและกลุ่มผู้ท้าทายผู้มีอ านาจอยู่เช่นกัน 
การเชื่อมต่อตนเองกับอดีตนั้นมีความส าคัญในแง่อัตลักษณ์ เพราะความทรงจ าต่ออดีตมีส่วนในการ
ประกอบส่วนสร้างอัตลักษณ์ของมนุษย์”12 จะเห็นว่าแต่ละยุคสมัยนั้นมีการพยายามปรับเปลี่ยนความ
ทรงจ าบางอย่าง โดยเฉพาะที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ในงานของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์มีการวิเคราะห์
ว่า“ประวัติศาสตร์ของชาติไทยถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเรื่องเล่าร่วมกัน ในฐานะเป็นพลเมือง  ความทรง
จ าที่สร้างข้ึนใหม่นี้สามารถเข้าไปแทนที่ความทรงจ าของคนกลุ่มต่างๆได้แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่ม กลุ่มที่ไม่เชื่อ
ว่าอดีตตนเองไม่ใช่เรื่องเล่า เช่น กลุ่มเชื้อมลายูในภาคใต้ และคนในที่สูงและอีสานแม้ว่ารัฐชาติไทยจะ
ประสบความส าเร็จในการใช้เครื่องมือในการบังคับและชี้ชวนจนท าให้กลุ่มคนนอกภาคกลางส่วนใหญ่ 
สามารถผนวกเอาประวัติศาสตร์แห่งชาติ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ไม่มีปัญหาความไม่ลงรอย ระหว่างเรื่องเล่าเกี่ยวความเป็นมาของตนเองเท่าที่สืบทอดกันตามจารีตกับ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ”13 ประวัติศาสตร์ฉบับทางการเป็นความจริงที่คนไทยจ าเป็นต้องรู้ เพ่ือที่จะได้
รู้จักความเป็นมาของชาติตนเองว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ผู้ปกครองในอดีตของสยามไทยเสียสละสร้างชาติ
บ้านเมืองมาอย่างยากล าบากขนาดไหน หากคนไทยเข้าใจความจริงนี้ ก็จะมีจิตส านึกกตัญญูรู้คุณของ
แผ่นดิน เป็นต้น  ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องของอ านาจจัดการความทรงจ าร่วมของสังคมหนึ่ง ๆ 
ซึ่งอ านาจนั้นอาจลดทอน ลบทิ้ง หรือเพ่ิมความทรงจ าบางอย่างตามความต้องการของฝ่ายผู้มีอ านาจ

                                                           
11ประจักษ์ ก้องกีรติ, การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจ า/วาทกรรม/อ านาจ 

(นนทบุรี: ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2558), 229-235. 
12ประจักษ์ ก้องกีรติ, “การเมืองของความทรงจ าภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (2501-

2516): การท าลาย/การรื้อฟ้ืนอดีต และแรงบันดาลใจทางการเมือง,”รัฐศาสตร์สาร 24 (2546):   
220-225. 

13นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า"สร้าง"ฉบับใหม่ (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2551), 24-27. 
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จัดการความทรงจ า ซึ่งก็คือฝ่ายที่มีอ านาจเขียนประวัติศาสตร์14 วิธีการเลือกใช้ในการชี้ชวนหรือ
โฆษณาชวนเชื่อนั้นมุ่งไปในทางสาธารณะซึ่งเป็นภาพใหญ่ โดยการทุ่มเทให้กับการสร้างตัวตนและ
ความทรงจ าก็เพราะกลัวว่าจะลืม ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารโดยกองทัพมาแล้ว 12 ครั้ง
นับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน พ.ศ. 2475 การที่กองทัพหวนกลับมา
ปกครองประเทศครั้งนี้ ท าให้เกิดประสบการณ์แบบย้อน และเมื่อพ้ืนที่สาธารณะเป็นการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ขบวนการเหล่านี้กลายเป็นการเมืองชั่วขณะในฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะทางเลือก  
 ในยุคเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516 นั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ผู้มีอ านาจต้องการ
สร้างให้เห็นว่าตนเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎร “เป็นความพยายามของระบอบสฤษดิ์ถนอมที่
ต้องการแยกตนเองออกห่างจาก 24 มิถุนายน 2475 ทั้งในแง่สายสัมพันธ์ทางการเมืองและอุดมการณ์
ชี้ว่าตนเองไม่ใช่ทายาททางการเมืองของคณะราษฎรและยิ่งมิใช่ผู้สืบทอดอุดมการณ์ทางการเมืองที่
คณะราษฎรสร้างไว้เมื่อ 24 มิถุนา ฯ การลบ 24 มิถุนา ฯ ออกจากความทรงจ า ในฐานะวัน ส าคัญ 
บวกกับการให้ความหมายแก่ตัวเหตุการณ์เสียใหม่จึงเป็นการฆาตกรรม 24 มิถุนา ฯ อย่างจงใจของ
ระบอบปฏิวัติเพ่ือเปิดทางให้กับการสร้างวาทกรรม “ประชาธิปไตยแบบไทย”ที่จะมารองรับ
ความชอบธรรมของการใช้อ านาจแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ของผู้น า”15 สะท้อนถึงว่าแท้จริงแล้วอะไรคือ
ความจริงทางประวัติศาสตร์ งานอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ที่พูดถึงความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์“ ไม่แต่เพียงนักประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องจริงของอดีตเท่านั้น แต่ในอดีตที่เป็นจริงนั้นไม่มี
เรื่องให้รู้ด้วยซ้ า มีแต่เหตุการณ์เป็นหมื่นเป็นแสนเหตุการณ์เกิดขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีเรื่องผูกเข้า
หากันแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่วิธีรับรู้ของมนุษย์นั้น ไม่สามารถรู้อะไรที่ไม่ผูกโยงเข้าหากันที่เป็นเรื่องได้ 
จึงต้องประมวลและเลือกสรรเหตุการณ์เหล่านั้นมาสร้างให้เป็นเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่ง”16 
 หากศึกษาในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันนี้ในเรื่องการสร้างให้จ านั้น มีเหตุการณ์ที่
น่าสนใจในประเทศอินโดนีเซียในยุคซูฮาร์โต คือเมื่อวันที่ 30 กันยายน 1965 เกิดเหตุการณ์เกสตาปู
(Gestapu) คือเหตุการณ์ที่มีกองก าลังที่น าโดยพันโทอุนตุง (Untung) จากกองก าลังดีโปเนอกอรอ
(Diponegoro) ได้จับตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีและลูกน้องรวมทั้งสิ้น 7 คนไป 
และได้ประกาศว่าต้องการจะท าการปฏิวัติโดยจะตั้งสภาปฏิวัติขึ้นหลังจากนั้นภายใต้การน าของพล

                                                           
14สุรพศ ทวีศักดิ์, “อ านาจจัดการความทรงจ าทางประวัติศาสตร์, 

”https://prachatai.com/journal/2014/10/55871 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561). 
15ประจักษ์ ก้องกีรติ, “24 มิถุนาในขบวนการ 14 ตุลา: การเมืองและอ านาจของ

ประวัติศาสตร์,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 2 (2547): 9. 
16นิธิ เอียวศรีวงศ์, ว่าด้วย “การเมือง” ของประวัติศาสตร์และความทรงจ า (กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2545). 
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ตรีซูฮาร์โต กองก าลังส ารองช่วยรบ (Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat) ได้เข้า
ควบคุมสถานการณไ์ว้ได้ภายในวันรุ่งขึ้นนั้นเอง โดยมีการระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Partai 
Komunis Indonesia)หรือเรียกย่อ ๆ ว่า PKI เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพยายามก่อการกบฏที่อุกอาจนี้
และสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การน าของประธานาธิบดีซูฮาร์โตกระท าก็คือการสร้างความทรงจ า
ให้แก่คนอินโดนีเซียว่าเหตุการณ์เกสตาปูนั้นเป็นการพยายามท าการรัฐประหารโดย PKI โดยการใช้
งานเขียนทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทั้งในรูปหนังสือประวัติศาสตร์, แบบเรียนประวัติศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังสร้างความทรงจ าผ่านสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวหนังสือ ได้แก่ ภาพยนตร์ อนุสาวรีย์ วันส าคัญ และ
พิธีกรรม17 หรือในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยอย่างพม่าท่ีเคยนั้นแท้จริงแล้วบาดแผลทางประวัติศาสตร์
ที่ท าให้พม่าบอบช้ าที่สุดไม่ใช่สงครามระหว่างพม่ากับไทยในอดีต หากแต่เป็นความพ่ายแพ้ให้กับ
จักรวรรดินิยมอังกฤษที่เข้าไปยึดครองพม่าเป็นอาณานิคมเป็นเวลารวมกว่า 120 ปี ขบวนการ
ชาตินิยมที่ผุดขึ้นในพม่าตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรือประมาณยุครัชกาลที่ 5 โจมตีระบอบ
อาณานิคมว่า ได้ท าลายอัตลักษณ์ของชาวพม่าและลดทอนคุณค่าของพุทธศาสนา นอกจากนี้การ
น าเข้าแรงงานหลายล้านคนจากอินเดียเข้ามาเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยังผลัก
ให้ชาวพม่าเป็นประชากรชั้นสองเมื่อพม่าได้รับเอกราช ผู้น าในรัฐบาลจึงต้องช่วงชิงพ้ืนที่ทว งคืนอัต
ลักษณ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็กดทับสัญลักษณ์ระบอบอาณานิคมที่มี มาแต่เดิม ในสมัย
นายกรัฐมนตรีอูนุ นโยบายหลักของรัฐบาลพม่าคือการน าพุทธศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศยุคใหม่  ส่วนในยุคของนายพลเน วิน เขายังสั่งให้ท าลายวงเวียนดั้งเดิมหลายแห่งใน
ย่างกุ้ง เช่น วงเวียนหงสาวดีและวงเวียนเลดาน (Hledan) และยังเปลี่ยนชื่อเมือง ถนน ซอย สวน 
สาธารณะ และชื่อสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพม่า เช่น ทะเลสาบวิคทอเรีย เปลี่ยน
ชื่อเป็นทะเลสาบอินยา (Inya Lake) รัฐบาลนายพลเน วิน ยังมีกุศโลบายอ่ืน ๆ เพ่ือลบภาพของ
ระบอบอาณานิคมออกไป อย่างการก าจัดสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความเหนือกว่าของชาวตะวันตก 
เช่น การสั่งให้รื้ออาคารที่ท าการรัฐบาลอาณานิคม (Government House) อาคารขนาดใหญ่ศิลปะ
แบบควีนแอนน์ผสานกับแบบโคโลเนียลอันงดงามเมื่อปี 1985 โดยอ้างว่าฐานรากไม่แข็งแรงและ
อาคารก าลังทรุดตัวอีกทั้งรัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลหากจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารหลังนี้อย่าง
จริงจังนายพลเนวินมิได้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่จากการลบอดีตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เขายังเลือก
ที่จะสร้างอดีตขึ้นมาหรืออย่างน้อยคือสร้างของใหม่เพ่ือผูกตัวเองไว้กับอดีตที่ดีงาม18 อีกหนึ่งประเทศ

                                                           
17อรอนงค์ ทิพย์พิมล, “ความทรงจ ากับการเขียนประวัติศาสตร์เหตุการณ์เกสตาปู,” 

https://blogazine.pub/blogs/onanong/post/4380 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561). 
18ลลิตา หาญวงษ์, “ไทยพบพม่า: ลบอดีต ล้างความทรงจ าในประวัติศาสตร์พม่าสมัยใหม่, 

”https://www.matichon.co.th/news/541565 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561). 
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เพ่ือนบ้านของไทยอย่างเวียดนามก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการลบสัญลักษณ์ความทรงจ าจากเหตุการณ์
ทางการเมือง เช่นสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือ (คอมมิวนิสต์) กับเวียดนามใต้ (บางทีก็
ประชาธิปไตย บางทีก็แปลงร่างเป็นเผด็จการทหาร)ที่กินเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 
นอกจากจะท าให้เวียดนามถูกแบ่งแยกแล้ว ผลที่หลายคนมองข้ามคือ รัฐบาลฮานอย (เหนือ) และ
ไซ่ง่อน (ใต้) ยังแข่งกันสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองมากมายทิ้งไว้ในเมืองของตน  30 เมษายน 1975 
เมื่อฝ่ายเหนือชนะพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะท าลาย “สัญลักษณ์” ฝ่ายใต้เมื่อไซ่ง่อนแตก ภาพแรก คือ
รถถังเวียดนามเหนือชนประตูท าเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ จากนั้นสัญลักษณ์แรก ที่ถูก “ถอน
ออก” คือ ธงชาติเวียดนามใต้บนเสาธงท าเนียบ สิ่งที่ถูกใส่แทนคือธงของขบวนการเวียดมินห์ (เวีย
ดกง) ที่ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1975 รัฐบาลเวียดกงที่ยึดอ านาจในกรุงไซ่ง่อนก็
ประกาศว่า “ทุกสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบอบเก่าต้องถูกท าลาย” อนุสาวรีย์นี้ถูกท าลายแบบ“ไม่
เหลือซาก”ทั้งในแง่กายภาพและความทรงจ า ด้วยปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยใดๆ ให้เราเห็น  พ้ืนที่จตุรัส
ยังถูกปิดกั้นเพ่ือก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายแรกของเมือง คนเวียดนามรุ่นหลังจึงแทบนึกไม่ออกว่า 
ด้านหน้าโอเปร่าเฮ้าส์เคยมีอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่การต่อสู้กับเวียดนามเหนืออย่างทรหดของทหารสหรัฐฯ 
และทหารเวียดนามใต้คือประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ผู้ชนะสงคราม ไม่ต้องการให้เยาวชนใน
เวียดนามใต้จดจ า การท าลาย“สัญญะ”เกิดขึ้นหลังฝ่ายหนึ่ง “เอาชนะทางกายภาพ” เหนืออีกฝ่าย
จากนั้นจึง “ไล่ลบความทรงจ า” ด้วยการท าลายสิ่งก่อสร้างและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้าม 
เพ่ือเอาชนะทางความคิดให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ19 
 การต่อสู้ทางอุดมการณ์ด้วยการท าให้ลืมประวัติศาสตร์ทางการเมือง เป็นประเด็นที่
สังคมไทยยังพูดถึงไม่มากนัก สิ่งก่อสร้างและวัตถุนั้น มีบทบาทอย่างไรต่อการจดจ าประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย โดยหลังการปฏิวัติ 2475 ผ่านไปได้ 15 ปี คณะราษฎรก็สิ้นบทบาทลง เพราะคณะทหาร
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมท ารัฐประหารในปี 2490 นับจากนั้นมาคณะราษฎรก็เริ่มถูกลืมเลือนไปจากบทเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ก่อสร้างหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่คนบาง
กลุ่มเรียกว่า สถาปัตยกรรมคณะราษฎร นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ 
มองว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในฐานะบันทึกความทรงจ าทางประวัติศาสตร์  การปฏิวัติ
ถูกตีความใหม่ ว่าเป็นการชิงสุกก่อนห่ามอาคารศาลฎีการิมสนามหลวงเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ส าคัญใน
ยุคคณะราษฎร สร้างเพ่ือระลึกถึงการได้เอกราชทางศาล ขณะนี้ถูกรื้อเพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ทรง

                                                           
19สุเจน กรรพฤทธิ์, “รื้อถอน-ย้าย-ท าลาย “ศึกชิงสัญญะ/ ความหมายในไซ่ง่อน,” 

http://www.sarakadee.com/2017/05/04/saigon-history/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561). 
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ไทยประยุกต์  นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมมองว่า นี่คือกระบวนการท าให้ลืมทางการเมือง20 ความ
ทรงจ าร่วมของคนในสังคมมีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นรากฐานจินตนาการที่เชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบัน 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยและชนชั้นน าไทยที่จะสร้างความ
ทรงจ าเกี่ยวกับ ชาติไทยและความเป็นไทย โดยท าให้ความทรงจ านี้มีอิทธิพลกับคนทุกชั้น ทุกท้องถิ่น 
ทุกชาติพันธุ์ ในแง่นี้แม้ว่ารัฐไทยจะประสบความส าเร็จในการให้ความทรงจ านี้เป็น ความทรงจ า
กระแสหลัก ที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ไทย แต่ก็ไม่สามารถครอบง าคนได้ทุกกลุ่มอย่างเบ็ดเสร็จ จาก
สังคมการเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ความทรงจ าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เรื่องชาติพันธุ์
ถูกน ามาเชื่อมต่อกับความส านึกทางชนชั้นและน ามาสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ใน พ้ืนที่ความ
ทรงจ า ที่น่าสนใจคือ การต่อสู้ของคนบางชาติพันธุ์ ไม่ได้ต่อสู้กับความทรงจ ากระแสหลัก แต่พยายาม
สร้างความทรงจ าที่ไม่เกี่ยวกับกระแสหลักขึ้นมา เพ่ือสร้างเอกภาพในชาติพันธุ์และต่อสู้กับชาติพันธุ์
อ่ืน การท าความเข้าใจในการต่อสู่ในพ้ืนที่ความทรงจ า ของชาติพันธ์ต่าง ๆ ท าให้เห็นความตึงเครียด
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ซับซ้อนและกว้างขวางในสังคมไทยและเข้าใจมิติทาง
การเมืองเพ่ือหาทางแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ละเลยมิติทางวัฒนธรรม21 
 สรุปประเด็นเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลผลต่อความทรงจ าทางประวัติศาสตร์นั้น จาก
การวิเคราะห์จะพบว่าเป็นเรื่องการแย่งชิงพ้ืนที่อ านาจเพ่ือสร้างความทรงจ าของฝ่ายตนเอง ในแต่ละ
ยุคสมัยนั้นผู้มีอ านาจแต่ละฝ่ายต่างพยายามสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้ นมาใหม่ สะท้อนถึง
อ านาจของอ านาจสามารถสร้างเรื่องราวใหม่ให้เกิดขึ้นได้ แม้กระท่ังเปลี่ยนความทรงจ าของประชาชน 
แม้เปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดแต่เปลี่ยนได้บางส่วนก็ถือว่าประสบความส าเร็จ ดังจะเห็นจากปรากฏการณ์
ทางสังคมการเมืองในอดีตถึงปัจจุบันในไทยซึ่งสามารถอธิบายได้ดี เช่น ยุคจอมพล ป. ด าเนินโยบาย
สร้างชาติโดยใช้  ศิลปะสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากผู้น าเผด็จการในยุโรปมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างอนุสาวรีย์ รูปปั้นวีรบุรุษ วีรสตรี  เพ่ือสร้างให้คนในชาติระลึกถึงคุณงามความดีที่คนเหล่านั้นได้
สร้างไว้ หรือยุคจอมพลสฤษดิ์ ก็พยายามสร้างภาพขึ้นมาใหม่โดยการฟ้ืนฟูสถาบันเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมา
อีกครั้งหลังยุค 2475 หรือพยายามสร้างภาพว่าตนไม่ใช่ทายาทของคณะราษฎรเป็นต้น ใน
ต่างประเทศดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เช่น อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ก็มีปรากฏการณ์เรื่องการลบภาพสิ่ง
เก่า สร้างภาพสิ่งใหม่ ขึ้นอยู่กบัอ านาจอยู่ที่ฝ่ายใดและโครงสร้างทางสังคมซับซ้อนเพียงใดโดยมิติด้าน

                                                           
20ชยกร ค าโชค, “สถาปัตยกรรมคณะราษฎร มรดกและวัธนธัมจอมพล ป,” 

http://news.voicetv.co.th/thailand/108973.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561). 
21สายชล สัตยานุรักษ์, “การต่อสู้บนพื้นที่ความทรงจ าของคนหลากหลายชาติพันธุ์ใน

ประเทศไทย,” วารสารวิชาการ, 8 (2555): 78-79. 
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โครงสร้างทางสังคมหรือชาติพันธ์นั้นก็จะส่งผลต่อการเลือกใช้ยุทธวิธีในการสร้างหรือลบความทรงจ า  
จะสังเกตว่าเป็นการกระท าในการปกครองแบบอ านาจนิยม  เนื่องจากต้องใช้อ านาจในการควบคุม 
เปลี่ยนแปลงสื่อต่าง  ๆ และเปลี่ยนแปลงสังคม โดยในยุคปัจจุบันพ้ืนที่ในการต่อสู้ดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่าน โซเชียลมีเดีย ทีวี เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจจึงคือ 
การศึกษาความพยายามเปลี่ยนแปลง บิดเบือน สร้าง ลบความทรงจ า ผ่านการต่อสู้ในทางสัญลักษณ์
ทางการเมือง 
 
2.3 กรอบในการวิเคราะห์ (Analytical Framework) 
 
 กรอบคิดทางการเมืองวัฒนธรรมศึกษามุมมองการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองใน
ฐานะที่เป็นพ้ืนที่ของการช่วงชิงการครองอ านาจน า (Hegemony) ในการก าหนดหรือสร้างนิยามชุด
ใหม่ให้กับสิ่งที่เรียกร้องของกลุ่มทางการเมือง โดยศึกษาว่าการเมืองวัฒนธรรมมีพลวัตรที่อ านาจ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในสภา คณะรัฐมนตรี เท่านั้น หากแต่สอดแทรก
อยู่ในทุกอณูของวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตในสังคม22 และในแต่ละยุคสมัยนั้นการต่อสู้ย่อมมีความหมาย 
เช่นว่ามีการครอบง ากันอย่างไร โดยความหมายอย่างง่ายที่สุดนั่นคือ “เห็นด้วย”และ”ไม่เห็นด้วย” 
แล้วการแสดงออกเช่นนี้เพ่ืออะไร เหตุผลคือประชาชนเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจในการกระท าต่างๆ
ของรัฐได้ยาก หรือ ไม่ได้เลย ดังนั้น เมื่อเกิดปรากฎการณ์ทางสังคมการเมือง ประชาชนเหล่านี้จึง
ออกมาแสดงออก ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ม็อบเกษตรกร ม็อบสหภาพต่าง ๆ และชัดเจนที่สุดคือม็อบ
การเมือง หรือ การเมืองบนท้องถนน เพ่ือเรียกร้องให้ผู้มีอ านาจหยุด เปลี่ยน ปรับ ด าเนินการ ลงโทษ
หรือแม้กระทั่งโค่นล้มในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาและในยุคปัจจุบันพ้ืนที่ในการต่อสู้ทางการเมือง ได้มี
การน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทู๊บ ไลฟ์ และรูปแบบอ่ืนๆอีกมากมาย 
โดยรัฐบาลได้พยายามเข้ามาควบคุมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายเกี่ยวกับสื่อหรือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
โดยงานวิจัยนี้มีประเด็นศึกษา 2 ประเด็นคือ 
 2.3.1 บริบทการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองหลัง 2475 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงคือช่วง 
แรกที่คณะราษฎรมีอ านาจหลังการปฏิวัติ 2475 – 2490 ช่วงที่สองคือ หลังการรัฐประหาร 2490 – 
การรัฐประหาร 2549 และช่วงที่สามคือ ช่วงหลังการรัฐประหาร 2549 – ปัจจุบัน (2561) 
 2.3.2 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต (2475) ถึงปัจจุบัน 
(2561) ที่เข้ามาต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองผ่านหมุดคณะราษฎร 

                                                           
22 ประจักษ์ ก้องกีรติ, การเมืองวัฒนธรรมไทย: ว่าด้วยความทรงจ า/วาทกรรม/อ านาจ 

(นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2558), ค าน า. 
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2.4 ภูมิหลังและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Blackground Information) 
 
 วันที่ 14 เมษายน 2560 กระแสโลกออนไลน์น าเสนอข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงหมุด
คณะราษฎรและข้อความในหมุดไปโดยสิ้นเชิง ท าให้กระแสความสนใจเรื่องหมุดคณะราษฎรกลับมา
อีกครั้งหลังจากแทบไม่มีใครสนใจหรือลืมเลือนสัญลักษณ์นี้ไปแล้วเสียด้วยซ้ า จึงท าให้เกิดการขยายวง
การศึกษาให้กว้างขึ้นจากการศึกษาเพียงว่าหมุดคืออะไร แต่กลับขยายวงกว้างไปถึงสาเหตุของการ
เกิดหมุดนี้ ทั้งช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติ 2475 นอกจากการสร้างสัญลักษณ์หมุดนี้ยังมีสัญลักษณ์
ทางการเมืองลักษณะอ่ืนอีกหรือไม่อย่างไรและมีกลุ่มการเมืองใดบ้างที่เข้ามามีเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้อง
ในลักษณะไหนจึงท าให้กระแสเรื่องหมุดคณะราษฎรนี้เป็นที่น่าสนใจต่อผู้วิจัย โดยการวิจัยจะแบ่ง
ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ คือ ช่วงแรกที่คณะราษฎรมีอ านาจหลังการปฏิวัติ 
2475 – 2490 ช่วงที่สองคือ หลังการรัฐประหาร 2490 – การรัฐประหาร 2549 และช่วงที่สามคือ 
ช่วงหลังการรัฐประหาร 2549 – ปัจจุบัน (2561) ดังได้กล่าวข้างต้น โดยเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์
ของคณะราษฎร ในการพยายามสื่อความหมายการสร้างระบอบใหม่ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
สะท้อนให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความหมายเหล่านั้นตั้ งแต่ เริ่มมีหมุดคณะราษฎรเมื่อเช้าตรู่  24 
มิถุนายน 2475 มาถึงยุคพระยาพหลพลพยุหเสนาที่สร้างรัฐธรรมนูญนิยม มาถึงยุคจอมพล ป. พิบูล
สงครามที่ใช้นโยบายสร้างชาติผ่านการใช้ศิลปะ วรรณกรรมเพ่ือกล่อมเกลาสังคมไทยอีกทั้งใช้รัฐนิยม
ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจ าวันของคนไทย เข้าสู่การรัฐประหาร 2490 ที่คณะราษฎรหมดอ านาจทาง
การเมือง ระบอบเก่ากลับมามีอ านาจผ่านรัฐทหาร ซึ่งช่วงนี้สัญลักษณ์มากมายที่คณะราษฎรพยายาม
สร้างไว้ก็ถูกท าให้ด้อยค่าไปและเลือนหายไปภายใต้อ านาจของรัฐบาลทหารอย่างยาวนาน เรื่อยมาถึง
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในการรัฐประหาร 2549 เริ่มมีการพูดถึงคณะราษฎรอีกครั้งโดยฝ่ายตรง
ข้ามรัฐประหารพยายามรื้อฟ้ืนคณะราษฎรขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางความคิดและ
เลือกใช้หมุดคณะราษฎรในการแสดงสัญลักษณ์เพ่ือกระตุ้นเตือนสังคมว่าอย่าลืมความ เป็น
ประชาธิปไตยที่เคยเป็นอุดมการณ์เมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรและหลังจากนั้น
มีการถอดหมุดคณะราษฎรและน าหมุดอันใหม่มาไว้แทน ซึ่งท าให้กลุ่มที่สนใจทั้งกลุ่มการเมือง 
นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง น ามาซึ่ง
ความส าคัญของหมุดหมายนี้กลับมาเป็นสนใจอีกครั้ง ทั้งมีการวิเคราะห์หมุดในแง่โหราศาสตร์ แง่มุม
การเมืองและพยายามเชื่อมโยงเข้ากับปรากฏการณ์ทางการเมืองในอดีตอย่างแพร่หลาย ในส่วน
นักวิชาการเองก็มีบทวิเคราะห์หมุดการเมืองนี้อย่างน่าสนใจ โดยเชื่อมโยงขยายความ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การเมืองในยุคต่าง ๆ เครือข่ายภาคประชาชนก็พยายามออกมาเรียกร้องถามหาความ
รับผิดชอบกับหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง มีทั้งการพยายามใช้หมุดราษฎรเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อนัย
การเมืองต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพลังของสัญลักษณ์การเมืองนี้อย่างเข้มข้นว่าในทางรูปธรรมอาจ
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เป็นแค่แผ่นทองเหลือง เล็ก ๆ แต่ในทางนามธรรมแล้วแผ่นทองเหลืองนี้สื่อความหมายการเมืองไว้
อย่างเหนียวแน่น ระบอบเก่าหรือชนชั้นน าอาจมองว่าหมุดนี้คือ จุดหรือรอยต าหนิในประวัติศาสตร์
การเมืองแต่ฝ่ายตรงข้ามนั้นย่อมมองว่าจุดเล็ก ๆ จุดนี้คือก้าวแรกของสังคมไทยในการเปลี่ยนแปลง
การปกครองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 การที่จะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นจ าเป็นต้องศึกษาถึงบริบทของประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองไทยเป็นหลักและวิเคราะห์ภายใต้กรอบคิดวัฒนธรรมการเมืองไทยโดย
ก าหนดการวิเคราะห์ผ่านช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งอาจวิเคราะห์ทั้งช่วงที่เกิดมีหมุดคณะราษฎร คือ 
ศึกษาถึงข้อมูลหรือการก่อตัวการปฏิวัติ 2475 ของคณะราษฎรภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยและ
รัฐธรรมนูญจนกระทั่งถึงวันก่อการในช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งถือก าเนิดเกิดเป็นหมุด
คณะราษฎรหรือกรณีภายหลังจากการเกิดขึ้นของหมุดคณะราษฎรนั้น คือการพยายามสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ภายใต้ระบอบใหม่ โดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ศิลปะ สถาปัตยกรรมต่างๆที่
คณะราษฎรสร้างขึ้นผ่านนัยยะทางการเมืองในมิติต่าง ๆ และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่พูดถึง
ไม่ได้ คือ บริบทการต่อสู้ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายคณะราษฎร ตั้งแต่ 2475 จนถึงการ
รัฐประหาร 2490 ซึ่งถือเป็นการหมดอ านาจทางการเมืองของคณะราษฎรไปโดยปริยาย ซึ่งภายหลัง
จากนั้นกเ็กิดเหตุการณ์ในการพยายามลบเลือนความทรงจ าต่าง ๆ ที่คณะราษฎรได้สร้างไว้  ศึกษาถึง
การปกครองในยุคเผด็จการทหารจนมาถึงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516 หรือยุคสิ้นสุดระบอบเผด็จ
การทหาร จนกระทั่งถึงการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยช่วงนี้มีการพูดถึงหมุดคณะราษฎรอีก
ครั้งและเรื่อยมาถึงการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยแต่ละช่วงเป็นถือการศึกษาถึงการต่อสู้
ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมประชาธิปไตยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน
คือ พ้ืนที่การต่อสู้ทางการเมืองเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเป็นการใช้พ้ืนที่ออนไลน์กันมากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐบาล
เองก็มีเครื่องมือ เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์ ในการก ากับควบคุมเช่นกัน  
 
2.5 ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
 
2.6 วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 

        ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) โดยก าหนดขอบเขต ข้อมูลวรรณกรรมที่    
เกี่ยวข้อง (ทุติยภูมิ) เช่น หนังสือ บทความ วารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม 
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ยูทู๊บ ไลฟ์ เว็บเพจ และอ่ืน ๆ เอกสารอ้างอิง บันทึกจดหมายเหตุ รูปภาพ และสรุปเป็นกรอบ
วิเคราะห์ แล้ววิเคราะห์ สรุปตีความ ถอดรหัสข้อมูลผ่านกรอบทฤษฎีการเมืองวัฒนธรรม 

 
2.7 กรอบระยะเวลาในการวิจัย 
 
 กรอบระยะเวลาในการวิจัยงานฉบับนี้ท าให้สามารถเข้าใจกรอบเวลาตามประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองไทย โดยเน้นตั้งแต่ก าเนิดหมุดคณะราษฎรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
และเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ สื่อ
ออนไลน์เวบไซต์เฟสบุ๊ค และเน้นการน าเสนอในแง่มุมรัฐศาสตร์กระแสรอง ที่ว่าด้วยการต่อสู้ทาง
การเมืองนอกสภา โดยการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายทางการเมืองของคณะราษฎร ที่พยายามสร้าง
ไว้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วรรณกรรม ประติมากรรมหรือการโฆษณา ตลอดจนถึง
ช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอ านาจลงหลังการรัฐประหารปี 2490 และหลังจากนั้นสัญลักษณ์คณะราษฎร
ก็ถูกท าให้ลืมด้วยวิธีการต่าง ๆ หมุดคณะราษฎรถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกครั้งในช่วง
หลังการรัฐประหาร 2549 และก็มีปรากฏการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับหมุด รวมถึงกลุ่มคนหลายกลุ่มก็
ออกมาแสดงปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น แสดงถึงพลังของหมุดคณะราษฎรที่กลับมาเป็นตัวแทนของอุดมการณ์
ทางการเมืองอย่างเข้มข้น สรุปหลังการปฏิวัติ 2475 จนถึงปัจจุบัน (2561) แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา 
คือ 

1. ช่วงหลังการปฏิวัติ 2475 ถึงการรัฐประหาร 2490 
2. ช่วงหลังการรัฐประหาร 2490 ถึงการรัฐประหาร 2549 
3. หลังรัฐการประหาร 2549 ถึงปัจจุบัน (2561) 
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บทที่ 3 

วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
 

ในบทนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อสู่ทางการเมืองผ่านหมุดคณะราษฎร
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงหลังการปฏิวัติ 2475 – การรัฐประหาร 2490 ช่วงหลังการรัฐประหาร 2490 
– การรัฐประหาร 2549 และช่วงหลังการรัฐประหาร 2549 – ปัจจุบัน (2561) 

 
3.1 ช่วงหลังการปฏิวัติ 2475 – การรัฐประหาร 2490 (การเมืองเชิงสัญลักษณ์ของคณะราษฎร) 
 
 หลังจากท่ีคณะราษฎรเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ระบอบใหม่ผ่านสภาและมีธรรมนูญ
การปกครองฉบับชั่วคราว ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์สยาม  โดยมีพระยามโน
ปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี และถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบใหม่แต่พระยามโน
ปกรณ์นิติธาดานั้นเป็นขุนนางในระบอบเก่า ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในชุดนี้นั้นเป็นขุนนางจาก
ระบอบเก่าเป็นส่วนใหญ่ โดยสมาชิกคณะราษฎรเองมีบทบาทเป็นเพียงรัฐมนตรีลอยเท่านั้นซึ่งยังไม่มี
บทบาทในการบริหารประเทศเท่าที่ควร และในช่วงแรกนั้นสาระส าคัญมุ่งไปที่การแก้ไขธรรมนูญการ
ปกครองฉบับชั่วคราว เพ่ือจะประกาศเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 คือ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 โดย
การที่รัฐบาลที่ส่วนใหญ่เป็น ขุนนางจากระบอบเก่า จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือคืนอ านาจ
ให้กับรัชการที่ 7 และกรณีเค้าโครงเศรษฐกิจที่เสนอโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ถูกมองว่าเป็น
คอมมิวนิสต์  เป็นหลัก จึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างพระยามโนปกรณ์กับฝ่ายคณะราษฎรโดย
น าไปสู่การรัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยการปิดประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร หลังจากนั้นคณะราษฎรฝ่ายทหารซึ่งน าโดยหลวงพิบูลสงครามก็ท าการรัฐประหารยึดอ านาจ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดาในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 หลังจากนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรี ถือเป็นการเริ่มต้นปกครองโดยคณะราษฎรอย่างแท้จริง   

หากวิเคราะห์จะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น เสมือนเป็นสัญลั กษณ์ทางการ
ปกครองชิ้นแรกหลัง 2475 ที่คณะราษฎรได้เรียกร้อง เพ่ือสะท้อนถึงการมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมาย
ที่แสดงถึงอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน  ซึ่งในช่วงปีแรก เป็นการช่วงชิงพื้นที่อ านาจของฝ่ายระบอบ
เก่าที่ต้องการดึงอ านาจคืนมาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2  โดยบทบาทของฝ่ายระบอบเก่าที่น าโดย
พระยามโนปกรณ์นั้นมีค่อนข้างมากกว่าคณะราษฎร ซึ่งจะสังเกตจากบรรดานักการเมืองในรัฐบาล
พระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในระบอบเก่า 
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ในช่วงการก่อตัวนี้นอกจากกลุ่มของพระยามโนปกรณ์แล้วยังมีกลุ่มการเมืองของฝ่าย
ระบบเก่าที่มีบทบาท ก็คือ กลุ่มของพระองค์เจ้าบวรเดช ซึ่งต่อมาได้สร้างปรากฏการณ์ในวันที่ 11
ตุลาคม  2476 คือ กบฏบวรเดช เป็นการต่อสู้เพ่ือจะกลับไปสู่ระบอบเก่า ซึ่งน าโดยพระองค์เจ้าบวร
เดช ขุนนางระบอบเก่า และฝ่ายรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา  น าโดยหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้น า
ในการปราบกบฏบวรเดช ผลคือฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ชนะโดยมีทหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิต 17 นาย รัฐบาล
ขณะนั้นจึงจัดสร้าง  “เมรุชั่วคราวสนามหลวง” ขึ้นเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาให้กับทหารเหล่านั้น
และได้สร้างเหรียญปราบกบฏและสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏขึ้นที่บริเวณทุ่งบางเขน  ที่ซึ่งเป็นสมรภูมิ
รบในคราวกบฏบวรเดช มีการสร้าง“วัดประชาธิปไตย”ซึ่งต่อมาคือ “วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร” 
ซึ่งต่อมาใช้บรรจุอัฐิบุคคลส าคัญของคณะราษฎร เช่น จอมพล ป.พิบูลสงครามรวมถึงภริยาด้วย หลัง
ปรากฏการณ์กบฏบวรเดชนี้ ฝ่ายรัฐบาลก็มีการแสดงถึงสัญลักษณ์เพ่ือสื่อนัยทางสังคมการเมืองต่างๆ
มากมาย ซึ่งก็เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรมไทยให้ก้าวผ่านระบอบเก่าเข้าสู่
ระบอบใหม่และการสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นก็เพ่ือต้องการให้คนในยุคต่อมาได้จดจ า  
 

 
 

ภาพที่ 3.1 เมรุชั่วคราวปราบกบฏบวรเดชปี 2476, .ภาพจาก: Daranee Collection, 
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz/2016/11/16/entry-1/comment (สืบค้นเมื่อ 22 
มกราคม 2561). 
 
 เมรุชั่วคราวปราบกบฏบวรเดชปี 2476 นั้นสร้างขึ้นที่สนามหลวง โดยแต่เดิมสนามหลวง
ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ซึ่งสามัญชนไม่สามารถใช้พ้ืนที่สนามหลวงได้ โดยในช่วงนั้นรัชกาลที่ 
7 ได้ขอให้ไปจัดสถานที่อ่ืนแต่ทางรัฐบาลยืนยันว่าต้องจัดพิธีที่สนามหลวง โดยรัฐบาลถือว่าทหารที่
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เสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏบวรเดชนั้นเปรียบเสมือนวีรบุรุษผู้ เสียสละเพ่ือรักษารัฐธรรมนูญ  จึงได้จัด
งานศพอย่างยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการท าศพสามัญชนที่สนามหลวง  โดยหาก
พิจารณาในด้านสถาปัตยกรรมนั้นจะเห็นว่าเมรุชั่วคราวนั้นมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยม  ไม่มี
หน้าจั่ว กนก ไม่มีลวดลายใด ๆ  

“ถือเป็นสัญลักษณ์ที่รุนแรงในด้านสถาปัตยกรรมและสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ในพ้ืนที่สาธารณะอีกรูปแบบหนึ่ง”1 ซึ่งแตกต่างกับสถาปัตยกรรมในสมัยอนุรักษ์นิยมก่อนปฏิวัติ 
2475 ที่มีลวดลายช่อฟ้า ใบระกาฯลฯและบ่งบอกถึงการมีล าดับชั้น วรรณะ โดยเมรุชั่วคราวนี้เป็นการ
พยายามสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันตามหลักเสรีภาพและเสมอภาค 1 ในหลัก 6 ประการของรัฐบาล
คณะราษฎร 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (ปราบกบฏ 2476), ภาพจาก: siamsilkroad.com  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561). 
 
 เหตุการณ์กบฏบวรเดช มีความส าคัญมากส าหรับรัฐบาล โดยรัฐบาลได้สร้างสัญลักษณ์
ขึ้นทันทีก่อนเหตุการณ์จะจบลง เช่น เข็มรัฐธรรมนูญ  เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ บันทึกต านาน
เหตุการณ์ เป็นต้น โดยกรณีของเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้น ด้านหนึ่งเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ อีก
ด้านหนึ่งระบุข้อความว่า“ปราบกบฏ 2476”โดยรัฐบาลสมัยนั้นได้ท าแจกทุกคนที่ช่วยปกป้อง

                                                           
1ชาตรี ประกิตนนทการ, หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยาม

ประเทศไทย จากกบฏ รศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอ ามาตยาธิป
ไตย,บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2552),103-104. 
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ประชาธิปไตยโดย “ภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงรัฐบาลมีความส านึกทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการให้
สังคมสยามได้จดจ าเรื่องราวดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ และต้องการจัดท าสมุดต านานเหตุการณ์ขึ้นเพ่ือ
ยึดถือเป็นหลักแห่งการศึกษาและการเรียนประวัติศาสตร์ในภายหน้า”2 และเพ่ือระลึกถึงการต่อสู้เพ่ือ
ปกป้องรัฐธรรมนูญและสะท้อนถึงชัยชนะในการต่อสู้ในคราวเหตุการณ์กบฏบวรเดช  ซึ่งเป็นการ
พยายามช่วงชิงอ านาจกลับคืนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมภายหลังการปฏิวัติ 2475 ได้เพียงปีเศษ 

 

 
 
ภาพที ่3.3 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ, ภาพจาก: โครงการเส้นทางประชาธิปไตย สถาบัน
พระปกเกล้า,http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId 
=2527#.W2kJmtIzbIU (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560). 
 

อนุสาวรีย์พิทักษ์รฐัธรรมนูญ หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏ  (วงเวียนหลักสี่ กรงุเทพมหานคร)
รัฐบาลได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนเพ่ือขยายและตัดถนนเชื่อมคมนาคมกรุงเทพมหานครกับดอนเมืองและเพ่ือ

                                                           
2ณัฐพล ใจจริง, กบฏบวรเดช: เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475 (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2559), 243. 
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สร้างอนุสาวรีย์ทหารปราบกบฏ พ.ศ. 2476  ขึ้นเพ่ือบรรจุอัฐิวีรชนจ านวน 17 คน”3 และสร้างขึ้น
บริเวณทุ่งบางเขน ซึ่งเป็นสมรภูมิรบระหว่างฝ่ายรัฐบาล ที่น าโดยจอมพล ป.และฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่น า
โดยพระองค์เจ้าบวรเดช  ตัวอนุสาวรีย์ออกแบบโดยสื่อถึงหลักทางการเมืองของรัฐบาล 5 ประการคือ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กองทัพและรัฐธรรมนูญ โดยรูปร่างของอนุสาวรีย์มีลักษณะคล้าย
กระสุนปืนใหญ่  สื่อความหมายถึงกองทัพ ประดับกลีบบัวประดับซ้อนขึ้นไป 2 ชั้น บนฐานรูปแปด
เหลี่ยมซึ่งหมายถึงทิศทั้งแปดตามคติพราหมณ์ ฐานของอนุสาวรีย์มี 4 ทิศ มีบันไดวนรอบฐาน ส่วน
บนสุดของเสาอนุสาวรีย์เป็นพานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึง การสละชีพเพ่ือพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2479  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรื้อ(ย้าย) เพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้า  
รูปแบบของอนุสาวรีย์นี้ยังกลายเป็นต้นแบบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ีถนนราชด าเนินด้วย  

 

 
 
ภาพที่ 3.4 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, ภาพจาก: http://www.remawadee.com/koraj/ya-mo.html 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561). 

 
การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนั้น สร้างข้ึนในปี 2476 ซึ่งเป็นห้วงเวลาหลังปฏิวัติ 2475 

เพียง 1 ปีซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลคณะราษฎรโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี  โดยหาก
ศึกษาประวัติของท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม นั้นจะพบว่า ย่าโมนั้นเป็นสามัญชน โดยรัชกาลที่ 3 ได้
พระราชทานแต่งตั้งให้เป็นท้าวสุรนารี  หลังจากสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมาได้ ในคราวกบฏเจ้า
อนุวงศ์ จากเวียงจันท์ ในปี 2369 

                                                           
3เรื่องเดียวกัน. 
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การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนั้นถือเป็นนัยสะท้อนบริบททางสังคมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเมืองอย่างชัดเจน4 โดยเป็นการให้ความส าคัญและยกย่องเชิดชูสามัญชนขึ้นเป็นวีรสตรี ในการ
กอบกู้บ้านเมืองซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 
 

 
ภาพที่ 3.5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ภาพจาก:https://www.glurr.com/topic/571 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์2561). 
 

สัญลักษณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรทางการศึกษาหลัง 2475 ที่ส าคัญมากคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ก่อตั้งในชื่อ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการปฏิวัติการศึกษาเพ่ือปลูกฝังแนวคิดทางการเมืองให้กับ
เยาวชนรุ่นใหม่ ตามหลักประการที่ 6 ของคณะราษฎร คือ การส่งเสริมด้านการศึกษาให้ราษฎรและ
นายปรีดี พนมยงค์ ก็ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ประศาสตร์การ(อธิการบดี)คนแรกของมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย 

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีเรื่องราวและสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
การปกครองอยู่มากมายและแน่นอนว่า “เชิดชูคณะราษฎร” และสะท้อนถึงคณะราษฎรซึ่งน าโดย
นายปรีดี  พนมยงค์ พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างทั่วถึง 

                                                           
4สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 

2475 ผ่านสถาปัตยกรรม“อ านาจ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552), 230. 
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โดยเปรียบเสมือนเป็นตลาดวิชา จากแนวคิดที่ว่า การจะพัฒนาประชาธิปไตยนั้นประชาชนต้องมี
การศึกษาที่ดีก่อน 

 
3.2 ประวัติศาสตร์การสร้างหมุดคณะราษฎร 
 

หมุดคณะราษฎร คือสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชิ้ นส าคัญในประวัติศาสตร์การ
ปกครองไทย หมุดคณะราษฎรได้กลายเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
สัญลักษณ์เพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์อภิวัฒน์สยาม 2475 โดยลักษณะของหมุดคณะราษฎร เป็นหมุด
ทองเหลืองฝังอยู่กับพ้ืนถนน บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านสนามเสือป่า ซึ่งเป็นต าแหน่งที่พล
เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ท าการฝังหมุดและอ่านประกาศคณะราษฎรโดยมี
ข้อความปักบนหมุดความว่า"ณ ที่นี้  24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ ารุ่ง คณะราษฎรได้ก่อก าเนิด
รัฐธรรมนูญเพ่ือความเจริญของชาติ"อ้างอิงจากหนังสือ 111 ปี ฯพณฯพลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" พิธีฝังหมุดคณะราษฎรเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2479 หรือ
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง 4 ปี โดย ในวันนั้นเป็นการจ าลองเหตุการณ์จริง เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยมีคณะทหารบกทหารเรือรวมทั้งพลเรือนร่วมชุมนุมประกอบพิธีพร้อมเพรียง 
ณ ลานพระราชวังดุสิต จากนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะผู้น าคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะราษฎรได้กล่าวปราศรัยโดยมีใจความ
ส าคัญว่า  

“...ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเราชาวสยามไม่ควรจะหลงลืมที่ส าคัญอันนี้เสียเลย เพราะเป็นที่
ก าเนิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งเราถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเป็นมิ่งขวัญของ
ประชาชาติด้วย มิ่งขวัญของพวกเราชาวสยามได้เริ่มถูกเรียกและถูกเชิญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวในวันที่ 
24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ ารุ่ง ณ ที่นี้ ในขณะวันและเวลาที่กล่าวนั้น พวกท่านผู้ร่วมก่อการได้มอบ
ชีวิตจิตใจไว้แก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ที่จะยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพ่ือขอรับพระราชทานแลกกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ส าหรับเป็นเครื่องป้องกันการหลงลืม และให้เป็นอนุสรณ์สืบต่อไปภายภาคหน้า
“ฉะนั้น หมุดที่จะวางลง ณ ที่นี้จึงเรียกว่า หมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญ ในมงคลสมัยซึ่งเป็นวันบรรจบ
ครบรอบ 4 รอบปีแห่งการรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร นับว่าเป็นฤกษ์งามยามดีอยู่แล้ว 
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสวางหมุดก าเนิดรัฐธรรมนูญ ณ ที่ซึ่งเตรียมการไว้นั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
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ไป”5 แม้ว่าแท้จริงแล้วจะเป็นการย้ายอ านาจจากกษัตริย์มาอยู่กับกลุ่มชนชั้นน าข้าราชการก็ตาม  
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเก่าเป็นระบอบ
ใหม่ หรือถือเป็นก้าวแรกของการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ  โดยในธรรมนูญการปกครองฉบับแรก
นั้นมาตราแรก มีข้อความว่า “อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน”เกิดเป็นประวัติศาสตร์โฉมใหม่ของ
สยามในช่วงนั้นที่ไม่เคยมีมาก่อน  ณ จุดที่พระยาพหลพลพยุหเสนายืนอ่านค าประกาศคณะราษฎร
นั้น ถือก าเนิดหมุดคณะราษฎรเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ระลึกถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองระบอบ
ใหม่ที่อ านาจสูงสุดถูกย้ายจากกษัตริย์มาสู่ประชาชน(คณะราษฎร)  โดยผ่านสัญลักษณ์ชิ้นต่อมาของ
คณะราษฎร คือ สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ โดยหลังจากนั้นเป็นต้นมา การต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับ
ระบอบใหม่ผ่านสัญลักษณ์หรืออุดมการณ์การเมืองการปกครองเกิดขึ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วง 
2475 ถึงก่อน 2490 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่คณะราษฎรถือครองอ านาจทางการเมืองสยาม 

 
3.3 การเมืองเชิงสัญลักษณ์ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2481 - 2487) 
 

 นอกจากจะมีการฝังหมุดคณะราษฎรที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา 
เพ่ือเป็นจุดสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วนั้น ยังมีการ
สร้างสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญขึ้นให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือมาแทนที่ความศักดิ์สิทธิ์ในระบอบเก่า โดยเริ่มมี
การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญในยุคพระยาพหลพลพยุหเสนาช่วงวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 24766 น่า
สังเกตว่าไม่พบว่ามีการจัดงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับหมุดคณะราษฎรแต่อย่างใด  ตั้งแต่ฝังหมุด
คณะราษฎรในยุคของพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จากนั้น
หมุดคณะราษฎรก็ไม่ถูกกล่าวถึง และหมุดคณะราษฎรเองก็กลับมาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง
ในบทต่อไป โดยรัฐบาลในยุคของคณะราษฎรพยายามสร้างสัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองเพ่ิมขึ้น
อีกมากมายโดยเฉพาะยุคการใช้นโยบายชาตินิยม ในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจากการ
ที่เป็นก าลังหลังในการรัฐประหารรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 และ
เป็นแกนน าในการปราบกบฏบวรเดช ในช่วงวันที่ 11 ตุลาคม 2476 ส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
มีบทบาทโดดเด่นอย่างมากและก็เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพหลพลพยุหเสนา เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2481 จากนั้นเป็นการเข้าสู่ยุคสมัยแห่ง “การสร้างชาติ”ภายใต้ลัทธิผู้น าจากเดิมใน

                                                           
5 “อวสาน หมุดคณะราษฎร,” https://www.posttoday.com/politic/report/490141 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561). 
6 ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, “งานฉลองรัฐธรรมนูญ: มหกรรมแห่งชาติของคณะราษฎร”, นิตยสาร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 (มกราคม 2560): 92 – 123. 
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รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่มีแนวคิดตามอุดมการณ์“รัฐธรรมนูญนิยม”พอเข้าสู่ยุคจอมพล ป. 
พิบูลสงครามนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแนวคิดอุดมการณ์ชาตินิยมโดยประกาศใช้หลัก“รัฐนิยม” ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมอย่างมาก ซึ่งหากพิจารณาปัจจัยส าคัญก็คือ บริบท
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการเมืองของไทยจาก
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 “ท าให้เปลี่ยนจากลัทธิรัฐธรรมนูญ โดยรูปแบบประชาธิปไตยผ่าน
สภา  เปลี่ยนไปสู่ลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหาร”7 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้น าเผด็จการอย่างฮิตเลอร์  มุส
โสลินีและนายพลโตโจโดยเป็นลักษณะการใช้อ านาจอย่างเด็ดขาดและจากการประกาศให้ญี่ปุ่นผ่าน
แดนประเทศไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นก็ท าให้คณะราษฎรแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือคณะราษฎร
ฝ่ายทหาร น าโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ลัทธิชาตินิยม ลัทธิผู้น า และอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่าย
คณะราษฎรฝ่ายพลเรือน ซึ่งน าโดยปรีดี พนมยงค์ ภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างมี
บทบาทในการเมืองช่วงนี้อย่างเข้มข้น 

 บทบาททางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามหลังเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น  
เช่น มาตรการการก าจัดศัตรูทางการเมืองในกรณีการจัดตั้งศาลพิเศษคดีกบฏในปี 2481 ขึ้นเพ่ือ
พิพากษาลงโทษศัตรูทางการเมืองซึ่งสะท้อนการใช้อ านาจอย่างเด็ดขาด , การยกเลิกประเพณีและ
บทบาทขอกษัตริย์ เช่น ยกเลิกพระราชพิธีต่างๆ การห้ามติดรูปรัชการที่ 7 การฟ้องร้องรัชกาลที่๗
กรณีการโอนทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในต่างประเทศช่วง 2475- 2476 
ซึ่งในช่วงแรกของรัฐบาลจอมพล ป. นั้นต้องการสร้างความเข็มแข็งให้กับระบอบใหม่และลด
ความส าคัญสถาบันกษัตริย์ลง การสร้างสัญลักษณ์วัฒนธรรมใหม่ขึ้นในสังคมการเมืองไทยเช่นการ
เปลี่ยนชื่อจาก “ประเทศจากสยาม” มาเป็น “ประเทศไทย” ในปี 2482, การก าหนดวันชาติเป็นวันที่ 
24มิถุนายนแทนวันเฉลิมพระชนมพรรษา,การสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณกลางถนนราช
ด าเนิน,การวางหมุดทองเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์เพ่ือระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475, 
การสร้างเพลงชาติไทยขึ้น โดยมีนัยการเมืองสอดแทรกอยู่ในเนื้อร้องของเพลงชาติ , เปลี่ยนวันขึ้นปี
ใหม่จากเดิม1 เมษายนเป็น 1 มกราคมแต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดก็คือ การเรียกร้องดินแดนในอินโด
จีนฝรั่งเศส ซึ่งเป็นความชอบธรรมในการด าเนินนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

 เครื่องมือที่จอมพล ป. พิบูลสงครามใช้ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่มี 2 สิ่งที่ส าคัญสิ่งแรก
คือการโฆษณาผ่านการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยสร้างชาติและสิ่งที่สองคือการใช้มาตรการเชิงบังคับ
ทางอ้อม คือ รัฐนิยม ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในวิถีชีวิตของประชาชน โดยการโฆษณานั้นก็เพ่ือเน้น
การสร้างและผลิตซ้ าโดยการใช้ระบบวิทยุกระจายเสียง ซึ่งต่อมาก่อตั้งเป็น กรมโฆษณาการและเป็น

                                                           
7ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), 143-144. 
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กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและใช้ ศิลปะ วรรณกรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทย เช่นงาน
วรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ อาทิ เลือดสุพรรณ พระเจ้ากรุงธน เป็นต้นหรือละครที่สะท้อน
ความรักชาติ เช่น พ่อขุนผาเมือง เป็นต้นวงการเพลงสากล เกิดวงดนตรีกรมโฆษณาการซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของวงสุนทราภรณ์ในยุคจอมพล ป.พิบูลสงครามนี้มีการสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองต่าง ๆ
มากมายซึ่งล้วนแต่สะท้อนนัยการเมืองในระบอบใหม่ ซึ่งมุ่งสร้างความทันสมัยและสากลให้กับ
สังคมไทยส่วนเรื่องการใช้ศิลปะเข้ามาเพ่ือช่วยสร้างชาตินั้น มีลักษณะที่ส าคัญคือ การพยายามปลูกฝัง
อุดมการณ์ผ่านศิลปะประติมากรรมรูปปั้นวีรบุรุษหรือกษัตริย์ของไทยในอดีต  เช่น รูปปั้นรัชกาลที่6 
ที่สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งแนวคิดชาตินิยมในไทย หรืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ 
ธนบุรี หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นการพยายามยกย่องทหารว่าเป็นวีรบุรุษจากการสู้รบกับ
ฝรั่งเศสเพ่ือเรียกร้องดินแดนคืนในสงครามอินโดจีนและการสร้างกษัตริย์ในสมัยอยุธยาที่ประดับอยู่
เหนือศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8เป็นต้น  

ผู้ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการวางรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรม ดังได้กล่าวข้างต้นก็คือ 
หลวงจิตรวาทการและศิลปินชาวอิตาลี ซึ่งมีนามภาษาไทยว่า ศิลป์ พีระศรี โดยผ่านองค์กรรัฐที่ชื่อ 
กรมศิลปากร (2476) รัฐบาลก่อตั้งขึ้นใหม่หลังจากถูกยุบไปในสมัยรัชการที่ 7 โดยมีหน้าที่ผลิตและ
สร้างงานศิลปวัฒนธรรม เรียกได้ว่าเป็นการใช้ศิลปะเพ่ือการเมืองโดยแท้ หลวงวิจิตรวาทการนั้นสร้าง
งานศิลปะในเชิงวรรณกรรม ดังได้กล่าวในข้างต้น ส่วนศิลปินศิลป์ พีระศรี นั้นรับผิดชอบงานปั้นรูป
ปั้น อนุสาวรีย์ต่างๆในยุคสมัยนี้โดยงานปั้นนั้นถูกน าเสนอเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ เน้นความ
เสมือนจริง (Realistic) เช่น การสร้างรูปปั้นคนที่มีมิติเสมือนคนจริง ๆ มีมัดกล้าม ดูแข็งแรง โดยเป็น
นัยถึงการท างานอย่างหนักเพ่ือได้มาซึ่งความส าเร็จ ซึ่งงานศิลปะหรือวรรณกรรมยุคสยามเก่า เช่น 
รามเกียรติ์นั้น ตัวเอกของเรื่องคือพระราม ซึ่งถือเป็นกษัตริย์แต่มีลักษณะอ่อนช้อย บอบบาง เป็นการ
สะท้อนนัยว่ากษัตริย์ที่มีความอ่อนช้อย บอบบางนั้น หาได้ท างานหนักไม่แต่กลับมีพร้อมทุกอย่างทั้ง
ลาภ ยศ สรรเสริญ ต่างจากบรรดาไพร่หรือบริวารที่ท างานหนักแต่ได้เพียงเศษเบี้ยตอบแทนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น การน าเสนอรูปแบบศิลปะสมัยใหม่นั้นก็เป็นสิ่งที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้พยายาม
สร้างทัศนคติใหม่ให้สังคมไทยในช่วงที่ เป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ยุค
รัฐธรรมนูญนิยมของคณะราษฎร ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 หากวิเคราะห์ลึกลงไปอีกจะพบว่า การที่จอมพล ป. นั้นเลือกที่จะใช้การปลูกฝัง
อุดมการณ์และแนวคิดชาตินิยมผ่านรูปปั้นวีรกษัตริย์ ดังเช่นได้กล่าวข้างต้นนั้น สะท้อนว่าสังคมไทย
นั้นยังมีความผูกพันในตัวบุคคลและสถาบันกษัตริย์อย่างแยกไม่ออกซึ่งการใช้กษัตริย์เป็นสัญลักษณ์

                                                           
8 ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483, ไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483 (กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์สยามบรรณาคม, 2558). 
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นั้นยิ่งท าให้เป็นการปลูกฝังความทรงจ าในท านองที่ว่ากษัตริย์เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับ
ประเทศชาติ ซึ่งประชาชนควรเคารพกราบไหว้เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี ผ่านพิธีกรรมประดิษฐ์ตาม
ความเชื่อของแต่ละคน เช่น การสักการะกราบไหว้ขอพร การจุดธูปเทียนอธิษฐานขอให้ได้ในสิ่งต่าง ๆ 
หรือแม้กระทั่งมีการแสดงฟ้อนร าต่อหน้าอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการลักษณะนี้ท าให้
ประชาชนมีความผูกพันอย่างแนบแน่นกับสถาบันกษัตริย์ในทางอ้อม ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นการอธิบายได้
ว่าท าไมคณะราษฎรจึงมีอ านาจแค่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 15 ปีเท่านั้น เนื่องจากสังคมไทยไม่อาจ
ตัดขาดจากสถาบันกษัตริย์ไปได้อย่างเด็ดขาด 
 

 
 
ภาพที่ 3.6 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, ภาพจาก: ยลยินย้อนวันวาน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์, 
https://ratthanakosinontour.weebly.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 บริเวณกลางถนนราชด าเนินกลาง ซึ่งถนนราชด าเนินนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของระบอบเก่า
โดยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ถือ เป็นสัญลักษณ์ความก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยของ
คณะราษฎรโดยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 24 มิถุนายน 2475 

 การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช้ศิลปะแบบ Art Deco เริ่มขึ้นในวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2482 และท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและแน่นอนว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีสถาปัตยกรรมที่ยึดโยง
อยู่กับการการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 อยู่หลายเรื่องเช่นหลัก 6 ประการของคณะราษฎรซึ่งสรุปค า
ใจความหลักได้ว่า “เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา” ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้น
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ใหม่ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยรายละเอียดของอนุสาวรีย์จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เกี่ยวกับ 24 
มิถุนายน 2475 และหลัก 6 ประการคณะราษฎร เช่น 

- ครีบ 4 ด้าน สูงจากแท่นพ้ืน 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซ่ึง 
เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

- พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดอนุสาวรีย์  กลางตัวอนุสาวรีย์ สูง 3 เมตร หมายถึง  
เดือน 3 หรือเดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้น และหมายถึง อ านาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ) 

- ปืนใหญ่จ านวน 75 กระบอกโดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้  
หมายถึงปีที่ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ. 2475)  
ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ 

- ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง 4 เน้นถึงเรื่องราวการด าเนินงานของคณะราษฎรตอนที่ 
นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

- พระขรรค์ 6 เล่ม ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ หมายถึง หลัก 6 ประการ 
ของคณะราษฎร 

 การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของ
คณะราษฎร ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามซึ่งเป็นการพยายามปรับปรุงถนนราชด าเนินที่ถือเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของระบอบเก่าให้มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางทางการค้า ซึ่งสถาปัตยกรรมรอบ ๆ
ถนนราชด าเนินจะสะท้อนความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์  โรงแรม  โรงภาพยนตร์ เป็นต้น  
โดยเป็นการสร้างสัญลักษณ์คณะราษฎรผ่านสถาปัตยกรรมบนพ้ืนที่ของระบอบเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์
นิยมอย่างชัดเจน เป็นนัยการเมืองแฝงการแย่งชิงอ านาจเชิงพ้ืนที่ ที่ต้องการสร้างสังคมให้เป็นระบอบ
ใหม่ทัดเทียมกับตะวันตก 
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ภาพที่ 3.7 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชด าเนิน, “โลกใบใหญ่ สถาปัตยกรรม-มรดก 2475: 
สถาปัตยกรรมคณะราษฎร,” https://www.sarakadee.com/2009/09/10/architect/  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 โรงแรมรัตนโกสินทร์บริเวณถนนราชด าเนินซึ่งสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสากล
ร่วมยุค น าเสนอประเทศไทยในฐานะอารยประเทศทัดเทียมกับตะวันตก  สถาปัตยกรรมจะไม่มี
ลวดลาย กนก ช่อฟ้าหรือใบระกาท่ีสะท้อนล าดับชั้นเหมือนยุคอนุรักษ์นิยม  

 

 
 
ภาพที่ 3.8 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร, https://mgronline.com/onlinesection/ 
detail/9600000004040 (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561). 
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จากเดิมชื่อว่า “วัดประชาธิปไตย” สร้างเยื้องกับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และ
เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2483 จอมพล ป พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเงินเพ่ือสร้างวัดเพ่ือให้เป็น
อนุสรณ์แก่คณะราษฎร  ซึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้จารึกชื่อผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปราบกบฏบวรเดชเมื่อ
ปี พ.ศ. 2476 และยังเป็นที่เก็บอัฐิของคณะราษฎรทั้งหลายผู้ล่วงลับแล้วอีกด้วย โดย จอมพล ป. 
พิบูลสงครามประสงคใ์ห้แล้วเสร็จทันงานวันชาติ คือ 24 มิถุนายน 2484  

สะท้อนการสร้างสิ่งเตือนความทรงจ าทางการเมืองของรัฐบาลคณะราษฎรและการ
พยายามสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองแข่งกันระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ โดยปกติแล้ววัด
มหาธาตุนั้น จะมีจังหวัดละ 1 วัด โดยที่กรุงเทพมหานครนั้น มีวัดมหาธาตุ ที่ตั้งอยู่บริเวณติดกับ
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อยู่แล้ว แต่ “คณะราษฎรนั้นอยากจะเริ่มต้นให้เป็นวัดพระศรีมหาธาตุ ใน
ยุคประชาธิปไตย  ซึ่งก็เป็นนัยทางการเมืองของการใช้พ้ืนที่”9 ถนนพหลโยธินก็เกิดขึ้นในยุคนี้ โดยมา
จากชื่อของพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในสมัยกบฏบวรเดช  ดังนั้น พ้ืนที่บริเวณนี้เสมือน
เป็นพื้นที่ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรอย่างเข้มข้น 

 

 
 
ภาพที่ 3.9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_822888 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561). 

                                                           
9 ชาตรีประกิตนนทการ, หนึ่งศตวรรษ:รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศ

ไทยจากกบฏรศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอ ามาตยาธิปไตย, 
บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 108-109. 

Ref. code: 25605903011152MQP



31 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างถนนพหลโยธินถนนราชวิถีและถนน
พญาไทโดย“สร้างในปีพ.ศ. 2485 หลังจากสงครามอินโดจีนในปีพ.ศ. 2483 – 2484 นั้นสะท้อนให้
เห็นถึงลัทธิทหารนิยมและลัทธิชาตินิยมภายใต้การน าของจอมพล ป. พิบูลสงครามทั้งยังแสดงให้เห็น
ถึงความชอบธรรมของอ านาจในการน าของรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งสามารถกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศ
โดยการท าสงครามอินโดจีนและได้รับดินแดน (ซึ่งเสียไปในสมัยรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์) กลับ 
คืนมาท้ังยังเป็นชัยชนะเพียงครั้งเดียวในสงครามสมัยใหม่ที่กองทัพไทยมีต่อกองทัพฝรั่งเศสอีกด้วย”10

สงครามอินโดจีนนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมหาศาล  โดยการโฆษณาผ่าน
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือสร้างความรู้สึกชาตินิยมว่าดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดครองไปนั้นเป็นของคนไทย 
ดังนั้น ถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลไทยรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศต้องทวงคืนและจากการใช้การเมือง
มวลชน ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งขบวนการนักเรียน นักศึกษาได้ออกมาเดินขบวนสนับสนุน
การเข้าร่วมสงครามอินโดจีนประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากสภา จึงท าให้รัฐบาลจอมพล ป 
พิบูลสงครามได้รับความชอบธรรมอย่างมหาศาล  
 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.10 สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ, “พานรัฐธรรมนูญ  ในตราสัญลักษณ์,” 
http://logosociety.blogspot.com/2012/07/blog-post_13.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2561). 

                                                           
10มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475

ผ่านสถาปัตยกรรม“อ านาจ”, 230. 
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 สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญนี้มีความซับซ้อนในมิติของการช่วงชิงการนิยามความหมาย
ของรัฐธรรมนูญในช่วงแรกของเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โดยแบ่งแนวคิดเป็น 2 
ฝ่าย ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นให้นิยามว่า มีการเตรียมพร้อมที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง
คือ รัฐธรรมนูญนั้นมีที่มาจากการได้รับพระราชทานจากกษัตริย์แต่ฝ่ายคณะราษฎรเร่งรีบที่จะปฏิวัติ
ซึ่งเป็นที่มาของวาทะกรรม“ชิงสุกก่อนห่าม”(ชัยอนันต์ สมุทวณิช)“สิ่งที่คณะราษฎรท านั้นเพียงแค่ขอ
พระราชทาน พระราชอ านาจลงมาเท่านั้น”11 อีกฝ่ายหนึ่งมีแนวคิดว่ารัฐธรรมนูญนั้นเกิดจากการ
ปฏิวัติยึดอ านาจแล้ว โดยคณะราษฎรมีการเจรจาประนีประนอมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม เช่น สะท้อนจาก
โครงสร้างธรรมนูญการปกครองชั่วคราวฉบับแรกที่มีโครงสร้างที่มีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
และแต่งตั้ง (แต่กรณีนี้อาจยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง 
ที่มาจากกการแต่งตั้ง) 
 การเกิดขึ้นของสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติ 2475 นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่
สะท้อนการปกครองระบอบใหม่ภายใต้ “รัฐธรรมนูญ” โดยมีที่มาจากหลัก “นิติรัฐ” ที่ใช้กฎหมาย
เป็นกติกาในการปกครองประเทศและเพ่ือลดทอนอ านาจของกษัตริย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญนิยมนี้เป็นแนวคิด
ที่มีอิทธิพลมากเริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาโดยการสร้างให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีกรรมมีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่“ในงานฉลองรัฐธรรมนูญก็มีการสร้าง
พลับพลาจัตุรมุขกลางสนามหลวงและมีการตั้งพานรัฐธรรมนูญให้ประชาชนไปกราบไหว้ซึ่งเป็นนัยว่า
จะเข้ามาแทนที่ระบบกษัตริย์”12 โดยคณะราษฎรในยุคนี้ได้พยายามสร้างงานฉลองรัฐธรรมนูญนี้ให้
เป็นเทศกาลที่ส าคัญในทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนที่ความทรงจ าใหม่ในระบอบใหม่โดยใช้สัญลักษณ์
พานรัฐธรรมนูญและพยายามสร้างให้มีความศักดิ์สิทธิ์เสมือนพิธีส าคัญในระบอบเก่า โดยมีการจัดงาน
ฉลองรัฐธรรมนูญนี้ในต่างจังหวัดด้วย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกวดในงานนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมาย
ที่เก่ียวข้องกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎรแทบทั้งสิ้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดรัฐธรรมนูญ  สืบเนื่องถึง
ปัจจุบันสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญก็ถูกใช้เป็นตราหรือเครื่องหมายประจ าหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้เข้ามาเป็นส่วน
ส าคัญในการปกครองประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
 

                                                           
11นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม 2475 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535), 354. 
12ชาตรี ประกิตนนทการ, สถาปัตยกรรมไทย ภาพสะท้อนการเมืองในสยาม หนึ่งศตวรรษ: 

รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับกับการเมืองสยามประเทศไทย จากกบฏรศ.130 ถึงรัฐประหาร19 
กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอ ามาตยาธิปไตย, (2552), 105. 
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ภาพที่ 3.11 งานฉลองรัฐธรรมนูญ บริเวณสวนอัมพรมีข้อความ “รัฐธรรมนูญจงถาวร, ” 
https://board.postjung.com/919507.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์2561). 

 

 
 
ภาพที่ 3.12 รวมภาพงานฉลองรัฐธรรมนูญแต่แรก, “งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2477 ในรัฐบาลพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา,” http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz/2016/12/11/entry-1 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561). 
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ภาพที่ 3.13 ภาพจาก: 85 ปี ประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ไม่มีใครอยากพูดถึง (ตอนที่1), 
http://www.zanzaap.com/2017/06/85year/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 การประกวดนางสาวไทย เริ่มจัดครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2477 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยใช้ชื่อว่า“นางสาวสยาม”รัฐบาลได้จัดขึ้นในงานเฉลิมฉลอง
รัฐธรรมนูญ ภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ ซึ่งเป็นสโมสรคณะราษฎร ในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นการ
เฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญเป็นปีที่สอง เพ่ือใช้เวทีนางงามเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามางาน
ฉลองรัฐธรรมนูญ 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 ศิลปวัฒนธรรม,เครือมติชนออนไลน์, “ศิลปวัฒนธรรม,”https://www.silpa-
mag.com/old-photos-tell-the-historical-story/events/article_4741 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์2561). 
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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชด าเนิน
มาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2481 ซึ่งงานฉลอง
รัฐธรรมนูญปีที่จัดขึ้นที่สวนสราญรมย์ที่ท าการของคณะราษฎร ในรัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม 
 

 
 
ภาพที่ 3.15 เข็มกลัดและเหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2482 ในรัฐบาลจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม, “รวมภาพงานฉลองรัฐธรรมนูญแต่แรก,”http://oknation.nationtv.tv/ 
blog/buzz/2016/12/11/entry-1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 
 
ภาพที่ 3.16 “วารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 2544,” 
http://www.guideubon.com/news/view.php?t=34&s_id=15&d_id=15 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561). 
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 การออกร้านของอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ในงานฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2482 
จะสังเกตว่าปรากฏข้อความด้านบนเป็นหลัก 6 ประการของ คณะราษฎร 
 

 
 
ภาพที่ 3.17 กลุ่มอาคารศาลฎีกา, ภาพจาก: บางเหตุผลที่สังคมไม่ควรยอมให้ “รื้อ-สร้าง”ศาลฎีกา
ใหม่,ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, http://2475article. 
blogspot.com/2008/03/modern-architecture-v.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 
 
ภาพที่ 3.18 “11 สถานที่เกี่ยวกับคณะราษฎร หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการสิ้นสูญ,” 
http://www.siammanussati.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 กลุ่มอาคารศาลฎีกา เดิมเป็นที่ท าการศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา และศาลฎีกา ซึ่งอาคาร
นั้นเป็นสถาปัตยกรรมคณะราษฎร ความเป็นเหลี่ยมไม่มีลวดลายท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2486 ในรัฐบาลจอมพล ป . พิบูลสงคราม ซึ่งวันเปิดนั้นมีความเชื่อมโยงกับวันที่ก่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และเสา 6 ต้น ที่อาคารศาลฎีกานั้นแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์
ตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร      
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 ความเสมอภาค เป็นหลักการส าคัญของคณะราษฎร ดังนั้น การสร้างกลุ่มอาคารศาล
ฎีกานั้นก็ต้องมุ่งไปที่ความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมนะระบอบเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็น
สัญลักษณ์สะท้อนการมีเอกราชทางศาลที่ราษฎรนั้นจะต้องได้รับสิทธิ์ทางศาลผ่านกฎหมายอย่างเสมอ
ภาค “สถาปัตยกรรมคณะราษฎร เป็นงานที่มุ่งสะท้อนอุดมคติเรื่อง ความเสมอภาคอันเป็นหลัก 1 ใน 
6 หลักของคณะราษฎรที่ยกชูขึ้นเป็นประเด็นในการปฏิวัติ 2475 อุดมคติดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือ
ต่อต้านและล้มความชอบธรรมของระบอบการปกครองเดิมที่มีการแบ่งชนชั้นของผู้คนในสังคม”13

ปัจจุบันศาลอาญาได้ถูกรื้อท าลายทิ้งทั้งหมดเพ่ือปรับปรุงอาคารใหม่ ไปตั้งแต่ปี 2555 
 

 
 
 ภาพที่ 3.19 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงยะลา, ภาพจาก:http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
political79-2-1/2016/08/11/entry-2 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 
 
ภาพที ่3.20 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงปทุมธานี, ภาพจาก:http://www1.obec. 
go.th:8081/news/46368 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 

                                                           
13ชาตรี ประกิตนนทการ, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475

ผ่านสถาปัตยกรรม “อ านาจ” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548). 
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 แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎรโดยตรง แต่ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และยึดอ านาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ที่คณะราษฎร การ
ปฏิวัติการศึกษา คือส่วนหนึ่งอันส าคัญท่ีเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของ คณะราษฎร บนรากฐาน
ตัวตน”สยามใหม่” ที่มีคณะราษฎรเป็นผู้กุมอ านาจในการบริหารประเทศ การจัดสร้างโรงเรียนจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวคิด ในการขยายการศึกษาตลอด 20 ปี ที่คณะราษฎร มีอ านาจ ได้สร้างโรงเรียน
ทั้งหมด 2 โรงเรียนนั้นก็คือ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดยะลา 
และ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงปทุมธานีโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงชื่อนี้ก็มาจากสมาคมคณะราษฎร 
และสโมสรคณะราษฎร ที่ได้ให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก ตามหลัก
ประการที่หกของคณะราษฎรคือ “การศึกษา” 
 

 
 

ภาพที่ 3.21 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาพจาก: https://www.dek-d.com/board/view/2147067/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

จอมพล ป. เดินเยี่ยมชมซุ้มกรมศิลปากรในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2482 กลายเป็นต้น
ก าเนิดของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ในงานฉลองรัฐธรรมนูญที่ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันนับแต่ 
2475-2484 โดยพระยาอนุมานราชธนได้รับมอบหมายจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ร่างพระ
พระราชบัญญัติจัดตั้งโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างซึ่งเดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ตามแนวคิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีเพ่ือมุ่งสร้างภาพลักษณ์สมัยใหม่ในสังคมไทย เช่น การสร้างอนุสาวรีย์ การจัดงานฉลอง 
การจัดงานนิทรรศการประเทศไทย ในงานเวิลด์เอ็กซ์โปในปี 2482 เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.22 โน้ตเพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477 ภาพจาก:24 มิถุนา 2475 มรดก
คณะราษฎร ที่พิพิธภัณฑ์ไทย (เลือก) ไม่เล่า?,https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_588196 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 เพลงชาติสยามแต่งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 ต่อมาปรับเพ่ิมเติมแล้วประกาศใช้ใน 
พ.ศ. 2477 ก่อนเปลี่ยนเป็นปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482 ทั้งหมดเกิดขึ้นตามแนวคิดคณะราษฎร 
 

 
 
ภาพที ่3.23 ภาพจาก:บางเหตุผลที่สังคมไม่ควรยอมให้ “รื้อ-สร้าง”ศาลฎีกาใหม่,ชาตรี ประกิตนนท
การ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, http://2475article.blogspot.com/2008/ 
03/modern-architecture-v.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

Ref. code: 25605903011152MQP



40 

 แบบร่างอาคารศาลฎีกาหลังใหม่  ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ กลุ่มอาคาร
ศาลฎีกา เดิมทีนั้นเป็นที่ท าการศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา และศาลฎีกา ออกแบบโดยพระสาโรช
นิมมานก์ ซึ่งอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฎร ความเป็นเหลี่ยม ๆ ตู้ ๆ ท าพิธีเปิดเมื่อ 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ซึ่งวันเปิดนั้นมีความเชื่อมโยงกับวันที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 และเสา 6 ต้น ที่อาคารศาลฎีกานั้นแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ตามหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎร ปัจจุบันอาคารได้ถูกรื้อท าลายทิ้งทั้งหมดเพ่ือปรับปรุงอาคารใหม่ ตั้งแต่ปี 2555 
 

 
 
ภาพที่ 3.24 สวนสราญรมย์ ที่ท าการคณะราษฎร, สยามานุสสติ, “สวนสราญรมย์ ที่ท าการ
คณะราษฎร,”http://www.siammanussati.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 
 

ภาพที่ 3.25 สวนสราญรมย์ (กรุงเทพมหานคร)ที่ท าการคณะราษฎร, ภาพจาก “11 สถานที่เกี่ยวกับ
คณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสิ้นสูญ,”http://www.siammanussati.com(
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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 ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่ทราบกัน แต่สวนสราญรมย์ก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่หนึ่ง
ของคณะราษฎร สวนสราญรมย์เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ในสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ท าการคณะราษฎร 
ซ่ึงเป็นอาคาร มีสถาปัตยกรรมเป็นทรงเหลี่ยม คล้ายตู้ เสมือนมาจากสถาปัตยกรรมสไตล์คอมมิวนิสต์ 
 นอกจากนี้ยังมี สโมสรคณะราษฎร์สราญรมย์ มีการจัดงานรื่นเริงตามแบบอย่าง
ตะวันตก เช่น การจัดประกวดเทพีรัฐธรรมนูญ (นางสาวสยาม)รวมทั้งงานฉลองรัฐธรรมนูญ สร้าง
ความนิยมใน “วัฒนธรรมใหม่”(ปฏิวัติวัฒนธรรมไทยเลียนแบบตะวันตก) ในยุคคณะราษฎรปัจจุบัน
สวนสราญรมย์ยังคงเปิดให้บริการในฐานะเป็นสวนสาธารณะทั่วไปแต่ที่ท าการคณะราษฎร ถูกปิดไว้
ไม่ได้ใช้การใด 
 

 
 
ภาพที่ 3.26 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า,  ภาพจาก “11 สถานที่เกี่ยวกับ
คณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสิ้นสูญ,”http://www.siammanussati.com 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 
 ศาลากลางจังหวัดอยุธยาหลังเดิมนั้น ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 สมัยหลวงบริหาร
ชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจ าจังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในสมัยนั้น นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน นั้นเกิดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และถือเป็นผู้น าคนส าคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
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 สถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดจากอาคารศาลากลางนี้ ความเป็นเหลี่ยมมุม ราวมาจาก
สถาปัตยกรรมสไตล์คอมมิวนิสต์และเสา 6 ต้นที่เป็นตัวแทนของ “หลักหกประการของคณะราษฎร” 
คล้าย หลักสามประการ “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” ซึ่งเป็นค าขวัญประจ าชาติของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นหอศิลป์แห่งชาติ 
 

 
 

ภาพที่ 3.27 วงเวียนรัฐธรรมนูญ บุรีรัมย์, ภาพจาก “11 สถานที่เกี่ยวกับคณะราษฎรหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและการสิ้นสูญ,”http://www.siammanussati.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561). 
 

 
 
ภาพที่ 3.28 วงเวียนรัฐธรรมนูญ ขอนแก่น, ภาพจาก “11 สถานที่เกี่ยวกับคณะราษฎรหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและการสิ้นสูญ,”http://www.siammanussati.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561). 
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 สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญชุดนี้ ถูกออกแบบและสร้างโดย กรมศิลปากร สมัยหลังการ
เปลี่ยนแปลงประเทศปี 2475 โดยค าสั่งของรัฐบาลคณะราษฎร แล้วส่งไปให้ทุกจังหวัดของไทยเพ่ือไว้
ใช้บูชาสักการะ ในช่วง 2478-2482 แต่ละจังหวัดสร้างไม่พร้อมกันจึงแล้วเสร็จไม่พร้อมกันและรูปแบบ
ของเสา, ฐาน, รองรับ “พานรัฐธรรมนูญ” ก็ไม่เหมือนกัน ส าหรับฐานรองรับพานรัฐธรรมนูญ ของ
บุรีรัมย์แต่เดิมนั้นเป็นเสากลมแบบเสาโรมัน แต่ฐานก่อนที่จะมีการทุบทิ้งนั้นเป็นแท่งคอนกรีต ปูทับ
ด้วยกระเบื้องลายธงชาติ สร้างในปี 2528 – 2532 ปัจจุบันโดนรื้อถอนแล้ว 

 เช่นเดียวกับวงเวียนรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแก่น ก็สันนิษฐานว่ามาจากแนวคิดการสร้าง
และเป็นชุดการสร้างเดียวกัน ฐานรองพานรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 6 ด้าน ตามหลัก 6
ประการของคณะราษฎรอีกเช่นกันซึ่งต่อมาวงเวียนรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแก่น ก็ได้กลายเป็นสถานที่
บูชาสักการะรัฐธรรมนูญและชุมนุมทางการเมืองปัจจุบันวงเวียนแห่งนี้ถูกรื้อทิ้งเพ่ือแก้ปัญหา
การจราจรอีกเช่นกัน 
 

 
 
ภาพที่ 3.29 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภูเขียวอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, ภาพจาก “11 สถานที่เกี่ยวกับ
คณะราษฎรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสิ้นสูญ,”http://www.siammanussati.com 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 
 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้อาจไม่ได้สร้างจากนโยบายของคณะราษฎรโดยตรงแต่ก็
ถือว่าได้รับอิทธิพลจากคณะราษฎรส าหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฉบับย่อที่ภูเขียว สร้างเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2480 โดย ประชาชนในท้องถิ่นสร้างขึ้นเอง โดยไมได้ใช้งบของคณะราษฎร โดยจ าลอง
แบบจากที่ราชด าเนิน แต่มีขนาดที่เล็กกว่าของที่ราชด าเนินมาก โดยนายไสย บุญเนา ศึกษาธิการ
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อ าเภอในขณะนั้นและราษฎรที่มีฝีมือร่วมกันสร้างและแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483 ใช้
เวลามากกว่าของที่ราชด าเนิน 2 ปี 
 
3.4 ช่วงหลังการรัฐประหาร 2490 – การรัฐประหาร 2549  
 

 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมดอ านาจลงในปี 2487 จากมรสุมทางการเมืองและ
บริบทสงครามโลกครั้งที่ 2  กลุ่มการเมืองที่ เข้ามามีบทบาทคือ กลุ่มของปรีดี พนมยงค์ โดยบทบาท
ที่ส าคัญของกลุ่มปรีดี ก็คือการเกิดของรัฐธรรมนูญ ปี 2489 ซึ่งวิเคราะหว์่ามคีวามใกล้เคียงประชาธิปไตย
มาก และการประนีประนอมกับกลุ่มนักโทษการเมืองอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มขุนนาง โดยการปล่อยตัว
นักโทษการเมือง  ซึ่งถูกคุมขังในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือเป็นการฟ้ืนขึ้นของกลุ่มอนุรักษ์
นิยม ซึ่งต่อมากลุ่มอนุรักษ์นิยมนี้ได้รวมตัวก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นคือ พรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2489  
โดยมีนายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นรองหัวหน้าพรรคและ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเลขาธิการพรรค  ถือเป็นการประกาศตัวว่าเป็นกลุ่มนิยมเจ้าซึ่งถือ
เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคณะราษฎร  และในช่วงนี้ที่ปรีดีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้เอง ก็เกิด
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองครั้งใหญ่ คือ กรณีการสวรรคตของ รัชกาลที่ 8 ท าให้ปรีดี ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีถูกกดดันอย่างหนักให้รับผิดชอบประกอบกับกองทัพเองดูเหมือนจะถูกลดบทบาทลง
หลังสงครามโลก จึงเป็นสาเหตุในการเกิดรัฐประหาร 2490 โดยกลุ่มผิน เผ่า สฤษดิ์และหลวงกาจ
สงครามเป็นหลัก โดยหัวหน้าคณะรัฐประหาร ก็คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังจากรัฐประหารแล้ว
ก็ยกเลิก รัฐธรรมนูญ 2489 แล้วใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ใต้ตุ่ม) ซึ่งสาระส าคัญอยู่ที่ มาตรา 33 คือ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนเท่ากับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นแต่งตั้งโดย
กษัตริย์ สะท้อนถึงการกลับมามีอ านาจและบทบาทของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจน คณะรัฐประหาร
ได้ตั้งรัฐบาลโดยให้นายควง อภัยวงศ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นได้เพียงช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะใช้
การเมืองบีบออกเพ่ือกรุยทางให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่การ
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สองนี้ไม่เหมือนเมื่อครั้งแรกซึ่งแตกต่าง
อย่างสิ้นเชิง  โดยอ านาจที่แท้จริงนั้นอยู่ที่คณะรัฐประหาร คือกลุ่มราชครู ผินเผ่า และกลุ่มสี่เสาร์
เทเวศร์ สฤษด์ิโดยกลุ่มการเมืองที่มีบทบาทของรัฐบาลนี้คือกองทัพซึ่งน าโดยสฤษดิ์  ธนะรัชต์และ
ต ารวจ ซึ่งน าโดยเผ่า ศรียานนท์เป็นหลัก โดยบทบาทของจอมพล ป.พิบูลสงครามเองได้เปลี่ยนท่าที
จากเดิมท่ีเป็นผู้น าเด็ดขาดมาเป็นผู้น าแต่เพียงสัญลักษณ์ โดยใช้วิธีการด าเนินนโยบายทางมวลชนมาก
ขึ้นเช่น การเปิดสัมพันธ์กับจีนเพ่ือลดความกดดันจากฝ่ายที่ต่อต้านจอมพลป. พิบูลสงครามที่ใกล้ชิด
กับอเมริกา, การเลือกตั้ง, การสร้างสวนสาธารณะหรือไฮปาร์คขึ้นเพ่ือเปิดกว้างให้ประชาชนมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นทางสังคมการเมืองมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในการเป็น

Ref. code: 25605903011152MQP



45 

นายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งก่อนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จอมพล ป.ใช้เพ่ือต่อสู้กับ
อ านาจการเมืองของคณะรัฐประหารวิเคราะห์ได้ว่ารัฐประหาร 2490 นั้นได้ท าให้เกิด 3 ปรากฏการณ์
ส าคัญคือ การสิ้นสุดการปกครองของคณะราษฎรทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน, ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรัฐประหารในการเมืองแบบไทยๆ และการฟื้นคืนของฝ่ายอนุรักษ์นิยม(อมาตยาธิปไตย) 

 การสิ้นสุดอ านาจของคณะราษฎร ในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวา อีก
ครั้ง ก็ส่งผลให้งานศิลปะต่างๆที่คณะราษฎรเคยใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนไปสู่ระบอบ
ใหมก่็กลับไปเป็นลวดลายอ่อนช้อยดังในระบอบเก่าที่จากเดิมในช่วงขยายตัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม
และหลวงวิจิตรวาทการ ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นศิลปะที่เน้นความแข็งแรง ก าย าเพ่ือแสดงนัยว่า 
คนท างานย่อมต้องได้ดี มิใช่ชนชั้นน าที่ไม่ท างานแต่มีวาสนาบารมีทุกอย่าง “องค์ประกอบของชาติใน
จินตนาการ คือสัญลักษณ์ อาณาเขตและประวัติศาสตร์” (เกษียร เตชะพีระ) “คณะราษฎรพยายาม
สร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองหลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแต่ขาดการสร้างประวัติศาสตร์”14

ที่เข้มแข็ง ไม่สามารถเข้าถึงก้นบึ้งในจิตใจประชาชนได้ดีพอ จึงเป็นเหตุให้สิ่งต่างที่คณะราษฎร
พยายามสร้างไว้พังทลายลงหลังรัฐประหาร 2490 อย่างไม่ยากนัก อีกทั้งหลวงวิจิตรวาทการ ผู้ซึ่ง
คณะราษฎรเลือกให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ก็เป็นคนฝ่ายอนุรักษ์นิยม 
จึงอาจเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ความเข้มขลังของวัฒนธรรมคณะราษฎร จางลงอย่างง่ายดายหลัง 2490  

 บุคคลที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการกลับไปสู่ศิลปะในระบอบเก่าก็คือ หม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่วิจารณ์ศิลปะในยุคคณะราษฎรว่า“ส าหรับศิลปกรรมของไทยหลัง 2475 
นั้นถ้าจะพูดกันตามตรงพูดด้วยความรักชาติตามสมควรก็จะต้องบอกว่าเป็นยุคของศิลปกรรมทีเสื่อม
โทรมที่สุด คือไม่มีศิลปกรรมไทยเกิดขึ้นในยุคนี้…ที่ผู้น าปฏิวัติก็เท่ากับเป็นนักเรียนนอกกลับมาจาก
ฝรั่งเศสรสนิยมในทางศิลปะอะไรของท่านก็แค่คาเฟ่ริมถนนในกรุงปารีสภาพที่เห็นสวยงามก็ภาพโป๊ 
ท่านเรียนวิชาไม่ใช่สนใจศิลปะท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจอะไรได้  แต่เมื่อปฏิวัติ 2475 ขึ้นมาแล้ว
การจะเปลี่ยนสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนทุกทางศิลปะประเพณีคติเก่า ๆ นั้นเป็นเรื่องของสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์ท่านเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นท่านพยายามเลิกให้สิ้น”15 แนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็น
อนุรักษ์นิยมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  ที่เน้นการมีแบบแผนประเพณีมาอย่างยาวนานในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และมองว่าศิลปะคณะราษฎรนั้นเป็นแค่สิ่งฉาบฉวยหรือเป็นเพียงสิ่งที่
ลอกเลียนแบบมาจากตะวันตกเท่านั้น หามีคุณค่าแท้จริงในทางวัฒนธรรมไม่ 

                                                           
14ชาตรีประกิตนนทการ, หนึ่งศตวรรษ:รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศ

ไทยจากกบฏร.ศ. 130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549, 122. 
15หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, ปาฐกถาน าศิลปกรรมสมัยใหม่บันทึกการสัมมนา

ศิลปกรรมหลัง 2475 (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 1-14. 
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ภาพที ่3.30 ศาลาเฉลิมไทย, ภาพจาก:https://picpost.postjung.com/324479.html  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

ศาลาเฉลิมไทย ปัจจุบันถูกรื้อทิ้งเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้สามารถมองเห็นวัดราชนัดดา และ
มีการสร้างลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 แทนที่เดิม “ศาลาเฉลิมไทยปิดบัง
วัดราชนัดดา มีแต่สถาปัตยกรรมที่เสื่อมทราม คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างถนนราชด าเนิน
กลาง ไม่ได้มีใจรักศิลปวัฒนธรรมไทยแต่อย่างใดเลยแล้วก็ไม่เห็นพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งส าคัญด้วย จึง
สามารถท ากับวัดราชนัดดาได้ถึงเพียงนี้ควรยินดีที่จะรื้อ” (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) สะท้อนถึงแนวคิด
ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่มองว่าภาพของสังคมไทยหรือศิลปกรรมไทยนั้น คือ ราชวัง วัดวาอารามเท่านั้น  
 

 
 
ภาพที่ 3.31 ประติมากรรมขลุ่ยทิพย์, ภาพจาก: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/ 
nationalgallery (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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ประติมากรรมขลุ่ย ผลงานของนายเขียน ยิ้มศิริได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492  ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบศิลปะที่เน้นความอ่อนช้อยในระบอบเก่าก าลังจะกลับมา
แทนที่ศิลปะคณะราษฎรหลัง 2490 
 

 
 
ภาพที่ 3.32 หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,” 
https://album.sanook.com/files/1168873 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ -
ฝรั่งสวมชฎา คือมีลักษณะเหมือนการน าศาลาวัดขนาดใหญ่มาครอบลงบนตึกสมัยใหม่และจะพบเห็น
ศิลปกรรมลักษณะนี้ตามอาคารของสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น โดยเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงหลัง 2490 เป็นต้นมา สะท้อนถึงการพยายามน าเอาศิลปะในระบอบเก่ากลับมาเพ่ือ
แทนที่ศิลปะที่คณะราษฎรใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางการเมือง 
 ภายหลังรัฐประหาร 2490 นั้นท าให้คณะราษฎรหมดอ านาจ สัญลักษณ์ทางการเมือง
ต่างๆที่คณะราษฎรสร้างเริ่มเลือนราง จากการที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งและ
เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ 2500 เข้าสู่การรัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นประเทศไทยก็เข้าสูยุ่คสมบูรณาญาสิทธิ์ทหารอย่างเต็มตัวและยาวนาน
ซึ่งสัญลักษณ์หมุดคณะราษฎรหรือคณะราษฎรก็เหมือนตายไปจากความทรงจ า 
 การถอดถอนหมุดคณะราษฎรเมื่อเดือนเมษายน 2560 นั้นถือเป็นครั้งที่สอง แต่ครั้ง
แรกนั้นต้องย้อนไปในรัฐบาลทหารสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงปี 2500 รัฐบาลที่มีลักษณะเป็น
รัฐทหารแบบเบ็ดเสร็จที่สุด เพราะมีมาตรา 17 เป็นเครื่องมือหลังจากจอมพลสฤษดิ์ ขึ้นสู่อ านาจและ
ในปี 2503 จอมพลสฤษดิ์ ได้ยกเลิกวันชาติ 24 มิถุนายน ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะราษฎร ใน
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ปี 2482 และช่วงเดือนพฤษภาคม 2503 ได้มีการเอาหมุดคณะราษฎรออกไป16 โดยไม่มีอันใหม่มา
แทน การที่จอมพลสฤษดิ์สั่งให้เอาหมุดคณะราษฎรนี้ออกไป เหตุผลเพราะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
วันชาติจากเดิมคือ 24 มิถุนายนเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยประกาศส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นเป็นประธาน มีใจความว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า 
ตามท่ีมีการก าหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทย๒๔มิถุนายนนั้นได้ปรากฏว่ามีข้อไม่เหมาะสมหลาย
ประการ คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า เพ่ือให้เป็นไปตามธรรมเนียมของประเทศพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขจึงสมควรถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองชาติไทย โดยยกเลิก
วันชาติ 24 มิถุนายนเสีย”17 และอีกเหตุผลหนึ่งคือหมุดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์นี้เป็นการยืนยันการสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญความหมายของคณะราษฎรคือ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
ที่มีการเลือกตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์นั้นต้องการปกครองในแบบรัฐบาลทหารที่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดย
มีมาตราทั้งหมดเพียง 20 มาตราและมีมาตรา 17 ที่มีความหมายคือค าสั่งหรือการกระท าของ
นายกรัฐมนตรีถือเป็นกฎหมาย ดังนั้น การมีหมุดคณะราษฎรจึงเสมือนเสี้ยนหนามแทงใจของรัฐบาล
ทหารที่ต้องการจะยืดเวลาของการมีรัฐธรรมนูญ 
 การปฏิวัติ 2475 มีความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้มีการ
บริหารงานชุมชนของตนเอง คณะราษฎรมุ่งเน้นการสร้างท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเทศบาลให้
ครบทุกต าบล ทั้งประเทศ แต่ภายใต้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและต่อมาเมื่อเกิดการ
รัฐประหารปี 2490 เสมือนว่าคณะราษฎรหมดอ านาจลงจึงท าให้การสร้างเทศบาลหยุดชะงัก  
 หมุดคณะราษฎรกลับมาอีกครั้งในยุครัฐบาลจอมพลถนอม ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีการ
ประนีประนอมมากกว่าในรัฐบาลจอมพลยุคสฤษดิ์ โดยมีการประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน
เดือนมิถุนายน 2511 โดยในยุคนั้นนายทวี บุณยเกตุ ซึ่งเป็นผู้ก่อการส าคัญของคณะราษฎรเข้าด ารง

                                                           
16ประจวบอัมพเศวต, พลิกแผ่นดิน: ประวัติการเมืองไทย 24 มิถุนายน 2475-14 ตุลาคม 

2516 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2543), 478.   
 17ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย, 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม77 ตอน 43 (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503):1452. 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/043/1452.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่  
28 เมษายน 2560). 
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ต าแหน่งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญและผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.251118 ดังกล่าวข้างต้น  
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาโดยนายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ที่ได้
เก็บหมุดดังกล่าวไว้ จึงได้น า “หมุดคณะราษฎร” กลับมาไว้ที่เดิม ประกอบกับสถานการณ์การเมืองใน
ประเทศข้างเคียง คือ สงครามเวียดนามยังไม่มีความรุนแรง จึงเห็นว่ารัฐบาลเผด็จการจะต้องท าการ
เลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์ตอนนั้นจึงเหมาะที่หมุดจะสามารถกลับมาได้19 

 
3.5 ช่วงหลังการรัฐประหาร 2549 – ปัจจุบัน (2561) 
 

 การพูดถึงคณะราษฎรเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 การ
รัฐประหารครั้งนี้นั้นหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าเกิดจากการเมืองไทยซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย, การ
ล้ าเส้นอ านาจของสถาบันการเมือง, การทุจริตเอ้ือประโยชน์กับพวกพ้องตนเองอย่างกว้างขวางแต่หาก
วิเคราะห์ผ่านบริบทสังคมไทย ก็คือ เกิดความหวาดกลัวระบอบทักษิณ ที่สามารถครองใจคนรากหญ้า
ได้อย่างเหนียวแน่น (สังเกตจากการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในปี 2548 ที่ทักษิณได้คะแนนเสียงถล่มทลาย 
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว) และมีกลุ่มการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในการขับไล่ทักษิณ ซึ่งก็คือ “พันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” หรือเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรกู้ชาติ” หรือ“กลุ่มคนเสื้อเหลือง” ก็ได้ใช้
การเมืองบนท้องถนนเล่นงานโดยมีการกล่าวปราศรัย โจมตีรัฐบาลทักษิณอย่างหนัก เหตุผลต่าง ๆ
เหล่านี้จึงน ามาสู่รัฐประหาร 2549 หรือที่เรียกว่า “รัฐประหารเพ่ือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข” โดย “คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”หรือ คปค.ที่น าโดยพลเอกสนธิ บุญรัตกลิน โดยภายหลังหลัง
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ก็มีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงคณะราษฎรโดยใช้หมุดเป็นสัญลักษณ์
เช่น  

                                                           
18ปฏิกิริยาสังคมต่อ, “หมุดคณะราษฎร” จากปี 2503-2560, 

https://www.matichonweekly.com/column/article_32563 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2560). 

19ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, “ถอดรหัส ถอนหมุดคณะราษฎร,” 
https://www.facebook.com/FahroongSk/videos/766123596886056/ (สืบค้นเมื่อวันที่  
3 พฤษภาคม 2561). 

Ref. code: 25605903011152MQP



50 

 งานชุมนุมใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คือ การชุมนุมของกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ นปช. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย20 

 กิจกรรมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ "คณะราษฎรที่สองต่อต้านอ านาจนอกระบบ" ซึ่งคนเหล่านี้แต่งกายย้อนยุค
เป็นสมาชิกคณะราษฎรทั้งสายทหารและพลเรือนเดินทางไปตามสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น กองทัพบก 
รัฐสภาเป็นต้นเพ่ือเชิญชวน ร่วมงานร าลึกคณะราษฎร และในช่วงเช้าตรู่วันที่ 24 มิถุนายน 2555"
คณะราษฎรที่สอง"นี้ได้เดินทางไปยังหมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า เพ่ืออ่านแถลงการณ์
คณะราษฎร โดยมีทั้งผู้แสดงบทบาทเป็น "พระยาพหลพลพยุหเสนา"และ"จอมพล ป พิบูลสงคราม"
อ่านข้อเสนอหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎรที่สอง ก่อนจะเดินทางไปร่วมทอล์กโชว์ที่เวทีกลุ่ม 24 
มิถุนาฯ ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ในเวลา 19.00 น.21 

 กิจกรรมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.) ที่น าโดย 
สุรชัย แซ่ด่านในวันที่  22-24 มิถุนายน ซึ่งมีก าหนดการท าบุญให้กับคณะราษฎร และการอ่าน
แถลงการณ์ของคณะราษฎรที่หมุด ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า22 

 งาน “70 ปีสยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต 24 มิถุนายน 2482 - 2552” ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมร าลึกเกี่ยวกับวันชาติ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งจัดโดย 
มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ , โครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, สมาคมจดหมายเหตุสยาม, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, ชมรมอุษาคเนย์-
อาเซียน  

 งาน “ฟังเพลงวันชาติ อ่านแถลงการณ์คณะราษฎร” จัดโดย กลุ่มนักศึกษาเพ่ือ
ประชาธิปไตย ภาคเหนือ, แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(นกน.), กลุ่มประชาธิปไตยเพ่ือรัฐ
สวัสดิการ 

 เมื่อเวลาเช้าตรู่ของวันที่ 24 มิถุนายน 2550 กลุ่มองค์กรภาคประชาชน อาทิกลุ่มเพ่ือ
ประชาชน, คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาประชาชน, คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

                                                           
2024 มิถุนายน, “ลึกแต่ไม่ลับ 22 มิ.ย. 55,” http://botkwamdee.blogspot.com/ 

2012/06/spec23.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
2124 มิถุนายน, “ลึกแต่ไม่ลับ 22 มิ.ย. 55,” http://botkwamdee.blogspot.com/ 

2012/06/spec23.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
22ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, “14 ปีสถาบันพระปกเกล้า 80ปีปฏิวัติสยาม ชนะศึกแต่แพ้

สงคราม? ตอนที่ 2 กิริยาและปฏิกิริยา,”https://prachatai.com/journal/2012/06/41047#_12_ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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ไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม, สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศ
ไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมใจจัดงานครบรอบ 75 ปี การอภิวัฒน์ไทย 24
มิถุนายน 2475 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพ่ือตอกย้ าวันส าคัญในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนไทย23 

 นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ เช่น บทความเรื่อง “หมุดประชาธิปไตย” มีกูไว้(ในใจ)
ไม่ไร้เสรีภาพ (2550) โดยภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง บทความนี้ต้องการจะล้อเลียนกระแสจตุคามรามเทพ 
โดยให้น้ าหนักแก่หมุดคณะราษฎรมาเป็นแก่นของเรื่อง โดยบทความนี้ตีพิมพ์ตรงกับวันที่ 24 
มิถุนายน 255024 

 บทความเรื่อง“คว่ าปฏิวัติ - โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" (2551) ซึ่งเกี่ยวกับเกมการเมืองที่ต้องการโค่นล้มการปฏิวัติสยาม 
ของคณะราษฎร25 

 

 
 
ภาพที ่3.33  งานร าลึก 24 มิถุนายน 2556,  “101 ธนาพล อิ๋วสกุล การเกิด ครั้งที่ 3 ของ
คณะราษฎร?,” https://www.the101.world/the-rebirth-of-2475-spirit/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561). 

                                                           
23บรรยากาศงานร าลึกวันชาติ 24 มิ.ย. ลานปักหมุด ประชาธิปไตยเหงา, 

https://prachatai.com/journal/2007/06/13222 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561). 
24ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง, หมุดประชาธิปไตย" มีกูไว้ (ในใจ) ไม่ไร้เสรีภาพ,  

http://prachatai.com/journal/2007/06/13221 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
25ณัฐพล ใจจริง, “คว่ าปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร: การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข,” ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ปีที่6, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม,2551). 
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันครบ 81 ปีที่คณะราษฎรได้ท าการปฏิวัติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  ได้มีคนกลุ่มเล็ก ๆ จัดกิจกรรมร าลึกในเวลาย่ ารุ่งของเช้าวันดังกล่าว 
บริเวณหมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า เช่น การอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1, การวาง
ดอกไม้, การจุดเทียนและการแสดงละครเป็นต้น เช่นเดียวกันปีนี้ก็มีกิจกรรมแต่เปลี่ยนจากการร าลึก
เป็นการ “เฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนา” และเปิดด้วยการท าคลิปเชิญชวนในยูทูบโดยชายสวมแว่นด า
แต่งกายคล้ายทหาร ออกมาประกาศเชิญชวนให้คนเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเริ่มตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ 23
มิถุนายนไปจนถึงเช้าตรู่ของวันที่ 24 มิถุนายน26 สะท้อนถึงการที่หมุดคณะราษฎรหรือคณะราษฎร
ได้รับความสนใจขึ้นอีกหลังตายไปจากความทรงจ า หากวิเคราะห์จะพบว่าก่อนและหลังรัฐประหาร 
2549 นั้นมีการพยายามเชื่อมโยงรัฐประหารกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยอาทิเช่น การมี
นายกรัฐมนตรีพระราชทาน เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะ
กลับมาปกครองประเทศ ท าให้ฝ่ายตรงข้ามอนุรักษ์นิยมพยายามรื้อฟ้ืนความทรงจ าเกี่ยวกั บ
คณะราษฎรเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ วิธีคิดที่เกี่ยวกับอดีตเมื่อครั้งปฏิวัติ 2475 ให้กลับมาอีกครั้ง นอกจาก
กิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีการรื้อฟ้ืนประวัติของจอมพล ป. พิบูลสงครามในฐานะผู้ต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์
นิยมอย่างชัดเจนการร าลึกถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ในฐานะสัญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ปราบกบฏรวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ในต่างจังหวัดและที่ส าคัญมีการส่งต่อข้อความ“อ านาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎร
ทั้งหลาย” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 ทีไ่ม่ได้เป็นเพียงบทบญัญัติทางกฎหมายที่โบราณแต่เป็นอุดมการณ์ที่
ส าคัญที่ฝ่ายตรงข้ามพร้อมจะหยิบมาใช้เพ่ือต่อสู้กับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมหรือระบอบเก่า เสมือนว่า
หมุดคณะราษฎรหรือคณะราษฎรนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเสรีประชาธิปไตยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
อนุรักษ์นิยมเสมอ 

     หมุดคณะราษฎรถูกรื้อฟ้ืนขึ้นอีกครั้งหลังจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 การ
รัฐประหารครั้งนี้นั้นอาจมีสาเหตุคล้ายกับเมื่อครั้งรัฐประหาร 2549 เนื่องจากอ านาจของกลุ่มทักษิณ
กลับมามีบทบาทในการเมืองไทยผ่านการเลือกตั้งภายใต้พรรคเพ่ือไทย โดยกลุ่มความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่มีบทบาทก็คือ กปปส. ซึ่งน าโดยสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ปราศรัยโจมตีรัฐบาลภายใต้การน า
ของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการทุจริตจ าน าข้าว ซึ่งท าให้รัฐเสียหายหลายแสนล้าน
บาท ประกอบกับกลุ่ม กปปส.เคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักจึงน าไปสู่การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 
2557 อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรือก็เป็นไปตามประเพณีการยึดอ านาจของไทย  ในช่วงนี้เริ่มมีกิจกรรม

                                                           
26คุยกับผู้ก่อการจัดงาน, “เฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนา,”  

https://prachatai.com/journal/2013/06/47338(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561). 
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เกี่ยวกับการรื้อฟ้ืนความรู้และอุดมการณ์ของคณะราษฎรและการปฏิวัติสยามเพ่ือน ามาผนวกกับการ
ต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้น เช่น  

 เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 84 ปี นับจากปี 2475 ซึ่งก็มีการจัด
กิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งกิจกรรมแสดงออกร าลึก กิจกรรมเสวนาวิชาการหรื อการอภิปราย
ต่างๆ เช่น กิจกรรม "7 รอบ คณะราษฎร 84 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม ประชาธิปไตยไทย" เวลาย่ ารุ่ง 
ณ หมุดคณะราษฎร ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร่วมกันท า
ความสะอาดหมุดคณะราษฎร แถลงการณ์ครบ 84 ปีอภิวัฒน์สยาม กล่าวร าลึกเหตุการณ์ 24
มิถุนายน 2475 วางดอกไม้27 เป็นต้น 

 กิจกรรม “24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย” ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและ
อนุสาวรีย์ปราบกบฎ(อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ) 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 6.00 น. ณ บริเวณหมุดคณะราษฎร กลุ่มประชาชน กวี 
และนักกิจกรรม อาทิกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย,กลุ่มกวีมันสูญ ได้จัดกิจกรรมร าลึกเช้าวันที่มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง พร้อมอ่านประกาศคณะราษฎร  โดยนักกิจกรรมได้ร่วมกันท า
ความสะอาดหมุดคณะราษฎร มีการน าดอกไม้ พวงมาลัย รูปภาพคณะราษฎร พร้อมข้อความ 
“อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน” มาวางโดยรอบหมุดคณะราษฎร 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน นิสิตจากกลุ่มเสรีเกษตร 
ศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “24 มิถุนา ปัดฝุ่นประชาธิปไตย”โดยมีการเดินไปยังอนุสาวรีย์พิทักษ์
รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏ บริเวณวงเวียนหลักสี่ เพ่ือร่วมกันท าความสะอาดอนุสาวรีย์ อัน
เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในความผิด
เรื่องการชุมนุมทางการเมือง28 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายนักวิชาการ 
เพื่อสิทธิพลเมือง  (คนส.) และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จัดงานเสวนา “86 ปี 2475 กิ่งก้าน

                                                           
27ย่ ารุ่งที่หมุดคณะราษฎร สู่พลบค่ าในเรือนจ า:ประมวลสถานการณ์สิทธิฯวัน84ปีอภิวัฒน์

สยาม, https://tlhr2014.wordpress.com/2016/06/25/24june_situationreport/ (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 

28ย่ ารุ่งที่หมุดคณะราษฎร สู่พลบค่ าในเรือนจ า:ประมวลสถานการณ์สิทธิฯ วัน 84 ปีอภิวัฒน์
สยาม, https://tlhr2014.wordpress.com/2016/06/25/24june_situationreport/ (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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และผลพวงการอภิวัฒน์สยาม” ที่มีปาฐกถาที่กล่าวถึงความส าคัญของหมุดและแนวทางการปฏิบัติตัว
ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิวัติ 247529 

 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ได้มีข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎร โดยมีการ
น าหมุดอันใหม่พร้อมข้อความใหม่ไปแทนที่หมุดเดิม 

 

 
 
ภาพที่ 3.34 หมุดใหม่, “101ธนาพล อิ๋วสกุลการเกิด ครั้งที่ 3 ของคณะราษฎร?,” 
https://www.the101.world/the-rebirth-of-2475-spirit/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
 

หมุดอันใหม่พร้อมข้อความใหม่“ประชาชนสุขสันต์หน้าใส ความนับถือรักใคร่ในพระ
รัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็น
เครื่องท าให้รัฐของตนเจริญยิ่ง” เว็บไซต์บีบีซีไทยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 รายงานว่าข้อความที่
ปรากฏบนหมุดใหม่นั้นบางส่วนมาจากคาถาสุภาษิตที่ปักอยู่บนตรา“ดาราจักรี”คาถาสุภาษิตดัง
กล่าวคือ “ติรตเน สกรฏฺเฐจ สมฺพ เส จ มมายน สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฎฺฐาภิวฑฺฒน”  ซึ่งตรงกับคาถา
ภาษิตซึ่งอยู่บนขอบจักรพระราชลัญจกรประจ าเครื่องขัตติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่ 5 อาจตีความหมายได้เป็นนัยว่าอาจมีความพยายามหวนคืนสู่
ระบอบเก่าหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย แต่อย่างน้อยก็เพ่ือต้องการ
ลบความทรงจ าที่เกี่ยวกับคณะราษฎรโดยการเปลี่ยนแปลงหมุดที่เป็นสัญลักษณ์พ้ืนฐานของ
คณะราษฎร 

 

                                                           
29อนุสรณ์ อุณโณ, “มรดกคณะราษฎรที่ถูกฝังกลบ รัฐพันลึกเผยตัว กับการตื่นรู้ของ ปชช.,” 

https://prachatai.com/journal/2018/06/77559 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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3.6 วิเคราะห์การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ผ่านหมุดคณะราษฎรในยุคหลังการรัฐประหาร 2549  
ถึงปัจจุบัน (2561) 
 
 เดือนเมษายน 2560 “หมุดคณะราษฎร”ถูกรื้อถอนออกไปและแทนที่ด้วยหมุดใหม่ 
ปรากฏข้อความบนหมุดว่า "ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของ
ตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาก็ดี ย่อมเป็นเครื่องท าให้รัฐของตนเจริญยิ่ง ขอประเทศสยามจงเจริญ 
ยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสันต์ หน้าใสเพ่ือเป็นพลังของแผ่นดิน”โดยมีการวิเคราะห์การก าเนิดและ
การสูญหายของ“หมุดคณะราษฎร”อย่างน่าสนใจว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ที่
ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานหรือไม่ ยกตัวอย่าง เช่น เฟสบุ๊ค การะเกต์พยากรณ์
Astrologer and Tarot Reader30 ว่าด้วยเรื่องหมุดในทางโหราศาสตร์ ที่ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกต
ในทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับข่าวที่ว่า หมุดทองเหลืองของคณะราษฎร ที่หายไปนั้น น่าจะเชื่อมโยงทาง
โหราศาสตร์ที่สืบเนื่องมาในอดีต มีข้อสังเกตล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจนั่นก็คือในวันที่ 24
มิถุนายน 2475 เวลา “ย่ ารุ่ง” ที่มีการยึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ 
นับจากวันลงเสาหลักเมืองกรุง เทพฯ เป็นครั้งแรกแล้ว ก็เป็นเวลาได้ 150 ปี 2 เดือน 3 วัน ในทาง
โหราศาสตร์ วันนั้นเป็นเวลาที่ดาวพุธเสวยอายุดวงเมือง ดาวอาทิตย์แทรก ดาวเสาร์เป็นกาลกิณีจร 
จนมาถึงในเดือนเมษายน 2560 ก็มีข่าวว่า “หมุดคณะราษฎร” ได้หายไป ซึ่งยังเป็นที่ติดตามถามหา
และถกเถียงกันอยู่ว่าหายไปไหน โดยมีหมุดใหม่มาแทนที่  อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 เมษายน 2560 
เวลา 15.00 น.ประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกวันส าคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ เป็นวันประกาศพระราชพิธี
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงในวันเวลาดังกล่าว ลัคนาดวงฤกษ์สถิต
ยังราศีสิงห์ ซึ่งถือกันว่าเป็นราศีประจ าประเทศไทย โดยลัคนาเสวยฤกษ์ที่ 10 มฆานักษัตรในภพเรือนที่ 
5 ของดวงเมือง ที่น่าสังเกตคือกลุ่มดาวมาฆะหรือมฆาซ่ึงคือดาว “AlphaLeonics” ในกลุ่มดาวราศีสิงห์ 
(Leo) เรียกอีกอย่างได้ว่า ดาวงูตัวผู้หรือดาวงูเลื้อย ยังมีความหมายที่น่าสนใจของกลุ่มดาวนี้อีก คือ
ดาว Alpha-Leonis นี้ยังมีชื่อเฉพาะว่าเรกิวลัส (Regulus) ทางละตินเรียกดาวดวงนี้ว่าคอร์ลีโอนิส
(CorLeonis)แปลว่า“หัวใจสิงห์”คนไทยเรียกดาวดวงนี้ว่า“ดาวหัวใจสิงห์”ทางฮินดูเรียก มาฆะ 
(Magha) ซ่ึงมีความหมายว่า“ผู้ทรงพลัง”หรือ“ผู้เป็นใหญ่” 

                                                           
30การะเกต์พยากรณ์ Astrologer and Tarot Reader, “ว่าด้วยเรื่องหมุด-หมุดในทาง

โหราศาสตร์,” https://www.facebook.com/pg/garagayhoro/notes/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561). 
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ขณะเดียวกับ“วินทร์ เลียววาริณ”31 กวีซีไรต์ปี 2540 จากผลงานเรื่อง“ประชาธิปไตย
บนเส้นขนาน”และกวีซีไรต์ปี 2542 จากผลงานเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนที่ตั้งข้อสัง เกตเอาไว้ ในเฟ
ซบุ๊กส่วนตัวในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งมองว่า ด้วยนิสัยคนไทยที่ลืมง่าย ไม่กี่วันก็ลืม เรื่องนี้ก็คงเงียบ
หายไปโดยไม่มีใครสนใจตามเคย แต่มีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมีความเชื่อว่าหมุดคณะราษฎรเกิดขึ้นเพ่ือ
เป้าหมายทางไสยศาสตร์ ท าหน้าที่สะกดดวงเมือง ไม่ให้อ านาจเก่ากลับมา ซึ่งเขามองว่าทฤษฎีมนต์ด า
นี้ฟังสนุกกว่าบทวิเคราะห์ทั้งหลายมาก“ทฤษฎีนี้ย่อมเป็นไปได้แต่โบราณมาคนจะท าการใหญ่ก็ต้องพ่ึง
โหราศาสตร์ไสยศาสตร์ ผู้ก่อการ 2475 อาจเชื่อเช่นนั้นจริง แต่หากวิเคราะห์ด้วยข้อมูลแล้ว มนต์ด า
ในรูปหมุดไม่น่าจะจ าเป็นเพราะมันเกิดขึ้นทีหลังการก่อการที่น่าสนใจก็คือ ข้อมูลของวินทร์ตั้ง
ข้อสังเกตหลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองส าเร็จกลุ่มคณะผู้ก่อการก็พบชะตา
กรรมที่น่ารันทดเดียวกัน“ปรีดี พนมยงค์ ถูกขับออกไปอยู่ฝรั่งเศสในปี 2476 แล้วกลับมาและหลัง
รัฐประหาร 2490 และกบฏวังหลวง 2492 ก็ลี้ภัยที่ต่างแดนไม่ได้กลับไทยส่วนพระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก ต้องลี้ภัยไปที่ปีนัง พระยาพหลพลพยุหเสนา ไม่ได้ลี้ภัยแต่ก็เสียชีวิตอย่าง
ยากไร้ ไม่มีเงินค่าท าศพ พระยาฤทธิอัคเนย์ต้องลี้ภัยที่มลายู พระยาทรงสุรเดชถูกเนรเทศไปอยู่ในกรุง
พนมเปญโดยไม่มีทรัพย์สินเงินทองต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการท าขนมกล้วยขายและรับจ้างซ่อมจักรยาน
จนถึงแก่อนิจกรรมในปี 2487 พระประศาสน์พิทยายุทธถูกไล่ไปเป็นอัครราชทูตไทยประจ ากรุง
เบอร์ลิน จอมพล ป. พิบูลสงครามที่ถูกรัฐประหารปี 2500 ก็ต้องลี้ภัยที่ญี่ปุ่น ไม่ได้กลับประเทศ 
ประยูร ภมรมนตรี ถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศ” แน่นอนว่าถ้าเราจะโยงข้อมูลจริงเหล่านี้กับเรื่อง
มนต์ด าหรือกรรม ก็ย่อมท าได้และมีสีสันมากแต่วินทร์ไม่เชื่อ โดยวิเคราะห์ด้วยค าค าเดียวคือ
“อ านาจ”บทความเหล่านี้สะท้อนความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน และน ามาซึ่งการวิเคราะห์ใน
เชิงโหราศาสตร์เกี่ยวกับหมุดคณะราษฎรไว้อย่างน่าสนใจ 

 

                                                           
31วินทร์ เลียววาริณ, “มนต์ด า หมุดคณะราษฎร,”  

https://www.facebook.com/winlyovarin/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561). 
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ภาพที่ 3.35 “พิธีกรรมหมุดคณะราษฎร,” https://www.matichon.co.th/ 
prachachuen/news_533837 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561). 
 

หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้ไม่นานที่ก็มีความพยายามหลายครั้งที่จะท า
การลดทอนหรือท าให้หมุดคณะราษฎรหมดความหมายและหมดสภาพไป และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มี
คนบางกลุ่มมาท าพิธีถอนหมุดสะท้อนว่า คนเหล่านี้มิได้ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด 
โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก าลังท าพิธีกับหมุดคณะราษฎร ที่ฝังไว้ข้างพระบรม
รูปทรงม้า บริเวณถนนหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยเป็นการท าพิธีถอนหมุดออก แต่เป็นเพียงแค่
การท าพิธีตามความเชื่อเท่านั้น เป็นการสะท้อนว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหมุดคณะราษฎรนั้น
เป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตย มีความหมายในเสรีนิยมเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มข้น 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.36 เฟสบุ๊คหมุดคณะราษฎร, “กิจกรรมร าลึกคณะราษฎร,”  
https://www.matichon.co.th/politics/news_588665 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560) 
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ภาพที่ 3.37 เฟสบุ๊คหมุดคณะราษฎร, “กิจกรรมร าลึกคณะราษฎร (2),” 
https://prachatai.com/activity/2017/06/72010 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560).    
 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ก็ได้มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจัดกิจกรรมที่ร าลึกถึง
คณะราษฎรที่บริเวณ ลานหน้าเจดีย์ขาว วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และมีกิจกรรมการเสวนา
วิชาการที่เกี่ยวกับการพยายามขุดราก ถอนโคนโค่นมรดกคณะราษฎรด้วย  สะท้อนถึงการกลับมา
สนใจและรื้อฟ้ืนความทรงจ าเกี่ยวหมุดคณะราษฎรหรือคณะราษฎรเป็นวงกว้างมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 3.38 ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์, “พิธีวางหมุดวันที่ 10 ธันวาคม 2479, ” 
http://www.tnews.co.th/contents/312129 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7เมษายน 2561). 
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ย้อนกลับไปดูก าหนดการในพิธีวางหมุดคณะราษฎรในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2479 
ข้อสังเกตคือเครื่องฉัตรเบญจานี้เป็นของสูงใช้ประกอบเป็นเครื่องแสดงยศศักดิ์ของสูงในการพระราช
พิธีศพซึ่งถ้าน ามาใช้ก็ต้องขออนุญาต ล าพังสามัญชนก่อนปี 2475 ก็ยาก แต่ต้องตอบค าถามให้ได้ว่า
พิธีวางหมุดควรมีเครื่องประกอบคือฉัตรเบญจาหรือไม่แล้วการน าฉัตรเบญจามาใช้เจตนาต้องการ
อะไรและการท าพิธีช่วงเวลา 14.30 น.ส่วนใหญ่ไม่ท าเรื่องที่เป็นมงคล จึงน่าสนใจว่าเจตนาท าให้ ไม่
เป็นมงคลหรือไม ่

ความหมายของฉัตรเบญจา ฉัตรเบญจา เป็นฉัตร 5 สี ซึ่งหมายรวมไปถึงฉัตรที่เขียน
ลายที่เรียกว่า “ฉัตรก ามะลอ” ด้วยฉัตรชนิดนี้ใช้ส าหรับเชิญตั้งหรืออัญเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ในงาน
ศพของพระราชวงศ์ชั้น "หม่อมเจ้า" ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และ
ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จและชั้นธรรม (ผู้ได้รับพระราชทานโกศแปด
เหลี่ยม โกศราชินิกุล โกศโถ รวมทั้งหีบทองทึบและหีบทองลายสลักในบางกรณี) 

จากการเปลี่ยนแปลงเป็นหมุดหน้าใส หลายฝ่ายต่างวิเคราะห์ว่าเป็นการพยายามลบ
ความทรงจ าคณะราษฎรออกไปจากสังคมไทย โดยการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ดังกล่าว แต่ในทาง
กลับกันเป็นการส่งผลให้เกิดการรื้อฟ้ืนและสร้างความน่าสนใจในกระแสโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง 
ทั้งมีการพยายามค้นหาความหมายของหมุดคณะราษฎร การสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ จอมพล ป.
พิบูลสงครามและปรีดี พนมยงค์32 การที่นักวิชาการและแวดวงสื่อมวลชนให้ความสนใจในกรณีการ
หายไปของหมุดคณะราษฎรและถูกแทนที่ด้วยหมุดอันใหม่ เหล่านี้ล้วนท าให้หมุดคณะราษฎรเหมือน
กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากถูกลืมไปนับตั้งแต่รัฐประหาร 2490 ยกตัวอย่างกระแสในโลก
ออนไลน์ในหน้าถัด ๆ ไป 

 

                                                           
32 บันทึกสั้น ๆ ถึง “The frienemies” โดย “มิตรสหายท่านหนึ่งในกรุงลอนดอน,” 

https://konmongnangetc.com/tag /จอมพล-ป-พิบูลสงคราม/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2560). 
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ขัดแย้ง จาก 2475 ถึง ปัจจุบัน,”https://www.bbc.com/thai/thailand-41558324 (สืบค้นเมื่อ
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 3.6.1 การเมืองเชิงสัญลักษณ์กับสงครามแย่งชิงอดีต 
 การเมืองนั้นอาจเปรียบเหมือนการเล่นเกมส์ ที่มีผู้เล่นหลายฝ่าย ในเวทีการเมืองนั้นผู้
เล่นก็จะเป็นผู้ที่มีอ านาจในแต่ละช่วงและฝ่ายตรงข้าม หลัง 2475 คณะราษฎรพยายามที่จะสร้าง
สร้างสัญลักษณ์ระบอบใหม่เพ่ือทดแทนสัญลักษณ์ระบอบเก่าดังได้กล่าวข้างต้น แต่หลัง 2490 มาถึง
การรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งอยู่ในช่วงอ านาจของทหารที่ไม่ใช่คณะราษฎร แต่เป็นทหารที่
ร่วมกับกลุ่มการเมืองระบอบเก่า ประวัติศาสตร์ 24 มิถุนาในยุคนี้ก็จะเป็นลักษณะว่า เป็นแค่เรื่องร้อน
วิชาของคณะราษฎรไม่กี่คนที่ได้ไปเล่าเรียนจากเมืองนอก แล้วกระหายที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในประเทศ ทั้ง ๆ ที่บริบทสังคมยังไม่พร้อมและรัชกาลที่ 7 ก็มีแผนการจะเปลี่ยนมาเป็น
ระบอบรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ซึ่งคณะราษฎรก็ถูกมองว่าชิงสุกก่อนห่ามหรือเป็นนักประชาธิปไตย
จอมปลอม33งานเขียนหรือวรรณกรรมในช่วงหลัง 2490 นี้ก็จะเป็นโคลงเรื่องของฝ่ายอนุรักษ์นิยม แต่
งานเขียนก่อน 2490 ที่เป็นโคลงเรื่องฝ่ายคณะราษฎรแทบจะไม่มีการตีพิมพ์ออกมาขายหรือก็จะเป็น
งานของนักศึกษาในต่างประเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะเห็นว่าเกมการเมืองลักษณะนี้มีมานาน
แล้ว ซึ่งผู้มีอ านาจก็จะเป็นผู้เล่น ส่วนฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่ไม่มีอ านาจ ก็จะพยายามใช้วิชาการหรือ
เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาใช้ในเกมการเมอืงเช่นนี้  ในสมัยก่อนวิธีที่ใช้ก็คือ การโฆษณา โดยเป็นเรื่องของ
การพูดบ่อย ๆ เห็นบ่อย ๆ ผลิตซ้ า ๆ เดี๋ยวคนก็จ าได้เอง และอีกสิ่งหนึ่งคือการใช้ศิลปะวรรณกรรม
เข้ามาอย่างเช่นยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีการผลิตงานศิลปะออกมามากมาย ไม่เพียงแต่การ
สร้างสัญลักษณ์อนุสาวรีย์เท่านั้นแต่รวมไปถึง ละครหรือเพลงต่าง ๆ อาทิเช่น ศึกบางระจันอยุธยา
ร าลึก ที่จะเน้นการพูดถึงวีรบุรุษที่เป็นสามัญชนตามอุดมการณ์ของคณะราษฎรหรือเลือดสุพรรณ ที่
ถูกน ามาสร้างละคร หนังสือหรือการ์ตูน ท้าวสุรนารีก็ได้รับการยกย่องซึ่ งอนุสาวรีย์นี้ก็สร้างขึ้นในยุค
คณะราษฎร ดังได้กล่าวข้างต้นรวมถึงเกิดวงดนตรีไทยสากลและวงสุนทราภรณ์ของกรมโฆษณาการใน
ยุคนั้น เพลงปีใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์หรือเพลงชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นผลิตผลของคณะราษฎร
โดยตรง   
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่า
จะเป็นเฟซบุ๊คไลน์อินสตาแกรมซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว ดังนั้น เทคโนโลยี
เหล่านี้จึงถูกน ามาใช้เพ่ือสู้กับฝ่ายผู้มีอ านาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังจะเห็นว่าข่าวสารต่าง ๆ ในโลก
ออนไลน์นั้น หากที่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วจะมีการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปยังผู้อ่ืนได้อย่างง่ายดาย 
แม้กระทั่งกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นหากข้อมูลหรือ
ข่าวสารใดถูกส่งต่ออยู่บ่อย ๆ แล้ว ก็เปรียบเสมือนการโฆษณาทางออนไลน์ที่มีมีลักษณะเหมือนการ

                                                           
33นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สงครามแย่งชิงอดีต,”  http://www.prachathai.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2561). 
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พูดบ่อย ๆ เห็นบ่อย ๆ ผลิตซ้ า ๆ เดี๋ยวสังคมก็จ าได้เอง ในกรณีกลุ่มที่ต้องการต่อสู้ทางการเมืองก็
พยายามใช้เครื่องมือหรือพ้ืนที่ในโลกออนไลน์ในการแชร์ภาพหรือข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนสังคม
ไม่ให้คล้อยตามฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน  

 แท้จริงแล้วกลุ่มระบอบเก่าหรืออนุรักษ์นิยมเลิกสนใจ 2475 ไปนานแล้ว ดังนั้นหมุด
คณะราษฎร จึงไม่ได้มีความหมายอะไร ความจริงไม่มีใครสนใจด้วยซ้ าแต่ด้วยปรากฏการณ์ทาง
การเมืองท าให้กลุ่มคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งได้พยายามรื้อฟ้ืน 2475 และน าสัญลักษณ์หมุดคณะราษฎรมา
เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง หลังจากนั้นหมุดคณะราษฎรจึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ซึ่งการเมือง
ลักษณะนี้เป็นไปในเชิงการพยายามแย่งชิงประวัติศาสตร์ในอดีตให้มาอยู่ในการครอบครองของแต่ละ
ฝ่าย จะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเล่นเกมส์ของตนเองที่เดิมพันกันด้วยข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์การเมืองการเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎรไปแล้วน าหมุดไพร่ฟ้าหน้าใสมาแทนที่นั้น ก็
ย่อมเป็น “กระบวนการที่พยายามท าลายความทรงจ าที่เกี่ยวกับคณะราษฎรไปอย่างสิ้นเชิง หรือใน
กรณีอ่ืน ๆ เช่น ศาลาเฉลิมไทย อาคารศาลฎีกา การย้ายอนุสาวรีย์ปราบกบฏพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การ
ปรับปรุงราชด าเนิน ซึ่งเป็นกระบวนภาพเดียวกัน โดยหมุดคณะราษฎรเป็นจิ๊กซอว์ของภาพใหญ่
ทั้งหมด”34 
 3.6.2 หมุดคณะราษฎรในฐานะจุดด่างด าของระบอบเก่า 
 เมื่อระบอบเก่ามาสิ้นสุดเมื่อ 24 มิถุนา 2475 ท าให้คนในระบอบเก่าไม่ปรารถนา 
หลังจากการมีหมุดคณะราษฎรที่เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบใหม่  ตามที่ได้กล่าวข้างต้นช่วง 
2475 ถึง 2490 เป็นช่วงที่รัฐบาลคณะราษฎรได้พยายามเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยปรารถนาที่จะให้
ระบอบใหม่มาแทนที่ระบอบเก่าในเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนราชด าเนิน การสร้าง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอ่ืน ๆ ดังได้กล่าวข้างต้น ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในระบอบเก่าก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อระบอบเก่า  
 หมุดคณะราษฎรถูกใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะหลังรัฐประหาร 
2549 กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมถึงนักวิชาการหลายคน ได้พยายามรื้อฟ้ืนความหมายของหมุด
คณะราษฎรขึ้นอีก ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์จุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญ เมื่อมีพลังมวลชน
มากขึ้นประกอบกับการมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองคือหลังปี 2553 ที่มีการกระชับพ้ืนที่ราชประสงค์ 
หมุดคณะราษฎรยิ่งมีความส าคัญ เพราะหมุดรัฐธรรมนูญนี้มีความหมายโดยตรงกับอุดมการณ์
ประชาธิปไตย คือ เสรีภาพและเสมอภาค การที่หมุดคณะราษฎรถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ท าให้ฝ่าย
ระบอบเก่ามองว่าหมุดนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่น่าอภิรมย์ ควรต้องรื้อออก สะท้อนว่าหมุดนี้เปรียบเสมือน

                                                           
34ชาตรี ประกิตนนทการ, “หมุดหน้าใสคือความอ่อนหัดทางการเมืองของอนุรักษ์นิยม,”  

http://www.prachathai.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561). 
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จุดด่างด าหนามที่คอยทิ่มแทงระบอบเก่าอยู่ตลอดเวลา การที่เริ่มมีการน าสัญลักษณ์หมุดนี้เป็นจุด
ศูนย์กลาง ท าให้ฝ่ายผู้มีอ านาจฝ่ายตรงข้ามเห็นว่า หมุดนี้เริ่มมีพลังทางการเมืองและมีความอันตราย
มากขึ้น ๆ จึงต้องรื้อทิ้ง ในช่วงที่หมุดหายไปและมีหมุดใหม่มาแทนที่นั้น แล้วมีการค้นหาว่าใครเป็น
ผู้กระท าแต่ทางการก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการหายไปของหมุดแต่อย่างใด ก็ย่อมสะท้อนว่า 
หมุดนี้นั้นมีพลังในทางการเมืองเพ่ิมขึ้นอีกและมีความส าคัญ ไม่เช่นนั้นเหตุใดต้องเปลี่ยนแปลงหมุด
ดังกล่าวการที่หมุดถูกย้ายออกไปเป็นเพราะหมุดดังกล่าวเป็นเหมือนแผลเล็ก ๆ ที่บาดตาบาดใจ35 
สร้างความร าคาญจนท าให้เกิดความรู้สึกทนไม่ได้ จนในที่สุดก็ถูกย้ายออกไป โดยนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างเช่น ธนาวิ โชติประดิษฐ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ความบาดตาบาดใจของ 2475 ไม่ได้อยู่ที่หมุดเพียงอย่างเดียว แต่
ตัวตนของประวัติศาสตร์ 2475 ที่อยู่ตามพิพิธภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ควรได้รับการอภิปรายเพราะปี 2475 
ถือเป็นปีที่มีความส าคัญ เป็นปีที่มีการท าการปฏิวัติของคณะราษฎรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหมุดหมายส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย 
 “หมุดคณะราษฎร” จะเป็นเพียงแค่หมุดทางประวัติศาสตร์หรือหมุดทางไสยศาสตร์นั้น 
ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือหมุดทองเหลืองสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองนี้ได้ก่อให้เกิดการต่อสู้ทาง
แนวความคิดอย่างเข้มข้น โดยแต่ละฝ่ายต่างก็ขุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ตรงกับความปรารถนาของ
ฝ่ายตนมาสนับสนุนความเชื่อโดยเฉพาะฝ่ายเสื้อแดงท่ีดูเหมือนจะปรารถนาเป็นพิเศษ และหยิบยกขึ้น
มาเป็นประเด็นทางการเมืองโดยไม่รอช้า เนื่องจากการหายไปของหมุดคณะราษฎรเกิดขึ้นในห้วง
จังหวะที่ฝ่ายคนเสื้อแดงก าลังเสียเปรียบ เพราะไม่สามารถสร้างกระแส ในลักษณะเดิม ๆ ได้อีกพวก
เขาจึงพากันสร้างกระแสและน าหมุดคณะราษฎรมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวและพลิกฟ้ืน
สถานการณ ์ หากวิเคราะห์จะพบว่าแกนน าหลายคนต้องประสบชะตากรรมบางคนอยู่ในเรือนจ า บาง
คนหลบหนีไปต่างประเทศบางคนต้องเก็บตัว ท าให้คนเสื้อแดงต่อสู้อย่างไร้ยุทธศาสตร์ขณะที่แกนน า
รุ่นใหม่ เช่น นักศึกษา เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ยังขาดบารมีและประสบการณ์จึงท าให้ชะตากรรม
ของพวกเขาไม่ต่างจากแกนน ารุ่นแรกเท่าไหร่นัก  เรื่องราวของ 2475 ยังคงอยู่ในสังคมร่วมสมัยอยู่ 
โดยก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารในปี 2549 เรื่องของคณะราษฎรหรือความสนใจเกี่ยวกับศิลปกรรม
ที่สร้างขึ้นในสมัยคณะราษฎรไม่ได้เป็นความสนใจที่แพร่หลายในวงกว้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
เป็นผลของการเล่าเรียนจากระบบการศึกษาที่ยึดโยงอยู่กับประวัติศาสตร์กระแสหลัก อย่างไรก็ตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของการรับรู้ประวัติศาสตร์ 2475 หลังจากการรัฐประหารปี 2549 โดย
ความสนใจเรื่องราวของคณะราษฎรได้กลับฟ้ืนคืนขึ้นมาใหม่พร้อมๆกับกระแสต้านการกลับมาของ

                                                           
35ธนาวิ โชติประดิษฐ์, “2475 ประวัติศาสตร์บาดใจ/เรื่องที่พิพิธภัณฑ์อาจไม่ได้เล่า#1,”  

https://prachatai.com/journal/2017/05/71711(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561). 
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อนุรักษนิยม  เริ่มมีการจัดพิธีร าลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองที่หมุดคณะราษฎร ซึ่งก่อนหน้านั้น
อาจจะไม่มีใครรู้ว่ามีหมุดดังกล่าวอยู่ และยิ่งล่าสุดหมุดถูกถอนออกไปคนก็ยิ่งรู้จักหมุดคณะราษฎร
เพ่ิมมากขึ้นไปอีก “การรื้อฟ้ืนอดีตขึ้นมาจึงไม่ได้เป็นเรื่องของอดีตล้วน ๆ เพราะว่ามันเป็นพ้ืนที่ที่
น่าสนใจ แต่มันถูกผลักดันด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ท าให้เกิดการรื้อฟ้ืนอดีตขึ้นมาเพ่ือที่จะพูดเรื่อง
ปัจจุบัน คนที่ติดตามการเมืองคงเห็นว่า คณะราษฎรถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ โดยขบวนการต่อต้าน
รัฐประหาร ซึ่งพ่วงอยู่กับการเรียกร้องการเลือกตั้ง การปกครองของประชาชนและอ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน”36 
 3.6.3 ความหมายทางการเมืองของการสูญหายของหมุดคณะราษฎร 
 ในปัจจุบันยังคงหาค าตอบไม่ได้ว่าหมุดคณะราษฎรหายไปไหน เนื่องจากไม่มีใครออกมา
ยอมรับ ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนปัญหาอะไรในสังคมไทยท่ามกลาง
สภาวะปกติของรัฐบาลแต่กลับไม่มีหน่วยงานใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ นักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า การถอนหมุดออกไปอย่างมีปริศนา แสดงถึงว่าสังคมไทย
ละเลยประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของประชาธิปไตย จึงยังอยู่ในวงจรรัฐประหารตลอดมา  ผู้เชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์การเมืองวิเคราะห์อีกว่าการเริ่มมีหมุด เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 นั้นเป็นเรื่องส าคัญมาก
ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ 
สะท้อนถึงความประนีประนอมของคณะราษฎรและกลุ่มระบอบเก่า การที่มีการถอนหมุดออกย่อม
เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุนแรงในอนาคตและเป็นสัญลักษณ์การไม่ต้องการประนีประนอมไม่
ต้องการปรองดองและการปฏิรูป37 ในขณะทีน่ายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิเคราะห์ว่า การถอนหมุด
คณะราษฎรแล้วเปลี่ยนเป็นอันใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ที่ต้องการลบประวัติศาสตร์ส าคัญของไทย 
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท าให้การตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
เลือนลางไป38 รวมถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคณะราษฎรอีกหลายแห่งที่ถูกลดความส าคัญลง เช่น 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ
ของบุคคลส าคัญในคณะราษฎร เป็นต้น ในส่วนภาคประชาชนก็มีการเรียกร้องให้น าหมุดมาคืน เช่น 
วันที่ 13 เมษายน 2560 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แถลงการณ์

                                                           
36เรื่องเดียวกัน. 
37ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “หมุดคณะราษฎรที่หายไป สะท้อนปัญหาอะไรในสังคม,” 

http://www.bbc.com/thai/thailand-39608193 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561). 
38บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, “หมุดคณะราษฎรที่หายไป สะท้อนปัญหาอะไรในสังคม,” 

http://www.bbc.com/thai/thailand-39608193(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561). 
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เรียกร้องทวงคืนหมุดคณะราษฎร โดยกล่าวว่าการกระท าดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายอาญาและขัด
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 57 (1) ประกอบมาตรา78 ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งน าหมุดดังกล่าวมาคืน ไม่เช่นนั้นจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา 51 ฟ้องหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป หรือนายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ เครือข่ายภาคประชาชนที่ไม่เห็นกับกรณีหมุด
คณะราษฎรสูญหายไปจากต าแหน่งเดิม เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลดุสิต 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายมาด าเนินคดี ฐานการกระท าผิดเบียดบังเอาโบราณวัตถุเป็นของตน
เนื่องด้วยหมุดคณะราษฎรถือเป็นโบราณวัตถุ ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติโบราณสถาน ผู้ที่ขโมยไป
จึงมีความผิดตามมาตรา 31 คือต้องโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินเจ็ดหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ รวมทั้งกระท าผิดฐานลักทรัพย์ ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพราะหมุดของคณะราษฎร
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการอภิวัฒน์สยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 247539  วันที่ 16 
เมษายน 2560 นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และแกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุ
ว่าหมุดของคณะราษฎรเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การน าหมุดเดิมออกไปมีความผิดฐานลัก
ทรพัย์เวลากลางคืน ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2560 นายพริษฐ์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ หลานชายหลวง
เสรีเริงฤทธิ์เข้าพบ เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจนครบาลดุสิต ขอลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน และให้
ช่วยติดตามหมุดคณะราษฎร ที่หายไป นายพริษฐ์กล่าวว่า เป็นตัวแทนมาแจ้งความเนื่องจากหมุด
คณะราษฎรเป็นสัญลักษณ์ที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมือครั้ง 24 
มิถุนายน 247540 ในส่วนของภาครัฐโดยกรมศิลปากรก็ออกมาชี้แจงว่าหมุดคณะราษฎรมิใช่โบราณ 
วัตถุตามของพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ เนื่องจากหมุดคณะราษฎรเป็นวัตถุที่พลเอกพระยาพหล
พลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร ได้น ามาติดตั้งไว้เมื่อปี 2479 ซึ่งเป็นเวลา 4 ปีภายหลังจาก
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังนั้นหมุดคณะราษฎรจึงมิใช่สังหาริมทรัพย์ ที่เป็นประโยชน์
ในทางประวัติ ศาสตร์ เพราะหมุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงเครื่องหมายระบุต าแหน่งที่เคยมีการ
ประกาศแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น41 ซึ่งเป็นการออกมาตอบโต้และเรียกร้องของ
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย 

                                                           
39นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์, “กลุ่มทวงคืนหมุดคณะราษฎรร้องต ารวจดุสิตตามหา,” 

https://www.sanook.com/news/2202182/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561). 
40นายพริษฐ์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์, “ทายาททวงคืนหมุดคณะราษฎร,”  

https://www.thairath.co.th/content/915351 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 
41หมุดคณะราษฎรที่หายไป, https://www.khaosod.co.th/newspaper-

column/news_313969 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 
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 หลังจากหมุดคณะราษฎรได้หายไปและเกิดกระแสความเคลื่อนไหวข้างต้น สะท้อนถึง
การเกิดแรงกระเพ่ือมในสังคมไทยและเปรียบเสมือนภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่า
สัญลักษณ์หมุดนี้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่เหมือนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง  2475 
ใหม่ ๆ ที่คนส่วนหนึ่งมองว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่ามหรือขาดฐานสนับสนุนมากพอ ขนาดว่าหมุด
หายยังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเป็นวงกว้างซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ภาคประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าหมุดคณะราษฎร เป็นสัญลักษณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงสัญลักษณ์42 ขณะที่
พันตรีพุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา ทายาทพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา กล่าวถึงหมุดคณะราษฎร
ที่ถูกถอดรื้อออกว่า ที่ผ่านมามีความพยายามท าลายหมุดคณะราษฎรมาโดยตลอดแทนที่จะปกป้อง
รักษาไว้กับแผ่นดิน ขนาดปัจจุบันก็ยังปล่อยให้รถวิ่งทับหมุดแต่เชื่อว่าแม้จะมีการเปลี่ยนหมุดไปแล้ว 
ก็ไม่สามารถลบล้างความทรงจ าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองความทรงจ าไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณถอน
หมุดแล้ว ท าลายมันทุกอย่างจะจบ เพราะถ้าใครท าชั่ว ท าดียันชั่วลูกหลาน มันก็ยังถูกพูดถึงดังนั้นไม่
ต้องหาสัญลักษณ์อะไรเก็บไว้เป็นที่ร าลึกแต่คุณก็ไม่สามารถปิดบังคนรุ่นหลังได้43ถึงแม้เป็นเพียงแผ่น
ทองเหลืองที่บางคนอาจไม่สังเกตเห็นเสียด้วยซ้ าและการไม่แสดงความรับผิดต่อการหายไปของหมุด
ดังกล่าว อาจแสดงถึงปัญหาในแง่ของการไม่พยายามจะเป็นประชาธิปไตยของผู้กุมอ านาจรัฐใน
ปัจจุบัน 
 หลังการรัฐประหารปี 2490 มีการฟ้ืนฟูระบอบเก่า น ามาสู่การสร้างอ านาจทหารการ
สร้างความเชื่อให้กลับคืนเหมือนก่อนหน้าปี 2475 จึงเกิดการต่อสู้กัน และมีการผลิตหนังสือโจมตี
คณะราษฎรออกมาจ านวนมาก สะท้อนถึงการเมืองวัฒนธรรมของการแย่งชิงประวัติศาสตร์ในอดีต 
อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น 
  ความแตกต่างระหว่างการถอดหมุดในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับปรากฏการณ์เมื่อ
เมษายน 2560 อยู่ตรงที่ว่าครั้งหลังนี้เป็นการกระท าที่ประสบผลส าเร็จ  คือสามารถถอดแล้วเอาหมุด
ใหม่มาปักได้  ขณะที่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็มีความพยายามที่จะถอดทิ้งท าลายหมุด แต่มีคนเอาไป
เก็บไว้ แล้วเอากลับมาติดตั้งใหม่ ส าหรับครั้งนี้ มีผลท าให้ความหมายจิตวิญญาณของหมุดอันนั้นมันฝัง
ลึกลงในแผ่นดินยิ่งไปกว่าเดิมอีก เดิมอยู่ตรงผิวหน้าถนน ตอนนี้ฝังลึกลงไปในแผ่นดินแล้ว มันเข้าไป

                                                           
42ยุกติ มุกดาวิจิตร, “แรงกระเพ่ือมสังคมไทย ภาพสะท้อนพลังการเปลี่ยนแปลง,”       

(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) https://www.matichon.co.th/ 
prachachuen/news_533837 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 

43อวสาน หมุดคณะราษฎร, https://www.posttoday.com/politic/report/490141 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561). 
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อยู่ในจิตใจของคน มันแปลว่า หมุดซึ่งเป็นวัตถุ กลายเป็นสัญลักษณ์ กลายเป็นจิตวิญญาณอะไร
บางอย่างที่บอกความปรารถนา ความสนใจ ความต้องการที่จะรับรู้เรื่องเก่ียวกับประชาธิปไตย  
 ประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรช่วงเวลาตั้งแต่หลัง 2490 ถึงก่อนรัฐประหาร 2549 เป็น
ช่วงที่ถูกเพิกเฉย ทุกฝ่ายทางการเมืองมองว่าคณะราษฎรเป็นผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์ คณะราษฎร
ไม่ได้มีภาพลักษณ์เชิงบวก ในช่วงนี้สัญลักษณ์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรก็
ถูกเพิกเฉยดังที่ได้อธิบายในช่วงต้น ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมต่าง  ๆ ก็ล้วนกลับไปสู่ระบอบเก่าซึ่งก็มี
นักวิชาการในด้านสถาปัตยกรรมได้พูดถึงแนวคิดการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า ถ้าเอาหมุด
ออกไปเลยมันหายพ้ืนถนนผ่านไปเดือนสองเดือนก็อาจจะกลืนกันไป เพราะฉะนั้นการไม่ด ารงอยู่ของ
วัตถุสัญลักษณ์คือสิ่งที่ดีที่สุด แต่การที่วัตถุนั้นไม่ด ารงอยู่ แล้วมีวัตถุสัญลักษณ์ที่เป็นอุดมการณ์ตรง
ข้ามมาแทน มันท าให้เรายังคงเห็นวัตถุเก่าอยู่เสมอ เมื่อเรามองหมุดใหม่ เราก็ยังเห็นหมุดเก่า ในแง่
การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองนี่จึงเป็นความอ่อนหัด มีแต่ความเกลียดและกลัวสัญลักษณ์ในยุค
คณะราษฎร44

 

 หากวิเคราะห์บริบทในภาพใหญ่แล้วจะพบว่า  การรื้อถอนหมุดคณะราษฎรครั้งนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมเผด็จการและในระยะ ๓ ปีที่ผ่าน ได้
มีความพยายามในการสร้างความชอบธรรมของเผด็จการ และท าลายความชอบธรรมของ
ประชาธิปไตย ปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นนี้จึงน าไปสู่การย้อนประวัติศาสตร์ ด้วยการปฏิเสธ
ความชอบธรรมของคณะราษฎร ปฏิเสธความถูกต้องของระบอบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยและ
น ามาสู่ความพยายามที่จะท าลายสัญลักษณ์ของคณะราษฎร ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอาจอธิบายได้
ว่าการเปลี่ยนหมุดครั้งนี้  สะท้อนปัญหาสังคมการเมืองที่ เป็นจริงของไทยปัจจุบัน สภาวะที่
ประชาธิปไตยและระบอบรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมไม่มีแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44ชาตรี ประกิตนนทการ, 1ปี “หมุดคณะราษฎรหาย”:ย้อนดูชะตากรรมคนตามหาความจริง

ในรัฐที่ขยันเป็นเรื่อง ๆ,” https://prachatai.com/journal/2018/04/76258(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561). 

Ref. code: 25605903011152MQP



69 

บทที่ 4 
บทสรุป  (Summary) 

 
 สิ่งที่ผู้วิจัยมุ่งน าเสนอ ก็คือ วิธีคิดที่ว่า “หมุดคณะราษฏร” นั้นเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วน ามาสู่
การพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมไทยจากระบอบเก่ามาสู่ระบอบใหม่ โดยวิธีที่
ใช้ก็อาจแตกต่างกันบ้าง เช่น ในรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ก็พยายามสร้างให้รัฐธรรมนูญมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในรัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม ก็เปลี่ยนมาสู่ลัทธิผู้น าโดยใช้วิธีทั้งทางตรง คือ การ
ใช้รัฐนิยม หรือทางอ้อมคือการใช้วิธีการทางวัฒนธรรมโดยใช้ศิลปะคณะราษฎรเข้ามาเพ่ือช่วงชิงพ้ืนที่
อ านาจจนน ามาซึ่งรัฐประหาร 2490 ที่ถือเป็นการสิ้นสุดอ านาจของคณะราษฎรอย่างสิ้นเชิง และจาก
รัฐประหารครั้งนี้ถือเป็นแม่แบบของการรัฐประหารยึดอ านาจกัน มาจนถึงปัจจุบันโดยนักวิชาการบาง
ท่านสร้างเป็นวลีว่า “วงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย”1 ซึ่งก็คือ การที่เมื่อคณะรัฐบาลที่มีการทุจริต มี
ความวุ่นวาย จึงเป็นสาเหตุให้กองทัพเข้ามารัฐประหารยึดอ านาจเพ่ือยุติเหตุการณ์ความวุ่นวายการ
ทุจริตต่าง ๆ นั้นและก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญ จากนั้นก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และเมื่อมีการเลือกตั้ง
ได้รัฐบาลใหม่เข้ามาเกิดทุจริต กองทัพก็สร้างความชอบธรรมเข้ามารัฐประหารอย่างนี้เป็นวัฏจักร มา
เป็นระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาหลัง ๒๔๙๐ มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น วิธี
คิดเรื่องว่า “หมุดคณะราษฎร” นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาเพราะจริง ๆ แล้วกรณี
ของรัฐประหาร 2490 ก็เป็นผลพวงจากหมุดคณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475 ทีถ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะ
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 3 ไปแล้วซึ่งช่วงเวลาที่คณะราษฎรมีอ านาจอยู่นั้นเป็น
เวลาประมาณ 15 ปีเท่านั้น คือช่วง 2475 มาสิ้นสุดที่ 2490 หลังจากนั้นหมุดคณะราษฎร หรือ 
คณะราษฎรก็ดูเหมือนจะตายจากความทรงจ าของคนในสังคมไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเมืองการปกครองที่อยู่ภายใต้เผด็จการทหารที่เข้มแข็งมากมาเป็นระยะเวลายาวนาน หมุด
ทองเหลืองเล็ก ๆ ที่บริเวณข้าง ๆ พระบรมรูปทรงม้า ก็ถูกลืมเลือน ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็อาจมองว่า 
หมุดนี้เป็นจุดด่างด าในประวัติศาสตร์การเมืองปกครองไทย ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็อาจมองว่าเป็นหมุด
นี้ต่างหาก ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ หากไม่มีหมุดนี้อาจไม่มีเราใน
ปัจจุบันก็เป็นได้ โดยหลังรัฐประหาร 2490 นั้นก็เริ่มเข้าเห็นเงาจาง ๆ ในการเมืองการปกครองว่าการ
                                                           

1 ชัยอนันท์ สมุทรวาณิช, กลการเมือง เกมการอ านาจยุคไพร่ผงาด อ ามาตซ่อนเล็บ
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2555), 251. 

Ref. code: 25605903011152MQP



70 

ปกครองไทยจะเริ่มอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ ถึงแม้จอมพล ป. พิบูลสงครามจะกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นจอมพล ป. พิบูลสงครามคนเดิมอีกต่อไป ผู้กุม
อ านาจที่แท้จริงคือกองทัพและต ารวจในยุคนั้น ฉากการเมืองด าเนินไปถึงช่วงก่อน พ.ศ. 2500 จอม
พล ป. พิบูลสงคราม พยายามใช้การเลือกตั้งเข้ามาเพ่ืออาศัยฐานอ านาจจากประชาชนมาสู้กับอ านาจ
กองทัพ แต่เกิดเป็นการเลือกตั้งสกปรกที่พบการทุจริตและเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย  จอมพลสฤษดิ์
ซึ่งได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลพระนคร จึงรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปิดฉากอ านาจ
ยาวนานของจอมพล ป. พิบูลสงครามลงในที่สุด เข้าสู่จุดเริ่มต้นของเผด็จการทหารอย่างแท้จริง เงา
ของการปกครองภายใต้เผด็จการทหารชัดเจนขึ้นมากจากที่เป็นเงาจาง ๆ หลังรัฐประหาร 2490 โดย
หลังการเข้าสู่อ านาจของจอมพลสฤษดิ์นั้น ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนมองว่าเป็นทายาทของ
คณะราษฎร จึงมีการสั่งให้น าหมุดทองเหลืองออกไป หลังจากนั้นหมุดคณะราษฎรจึงถูกลืมเลือนไป 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพิจารณาว่า นอกจากหมุดคณะราษฎรที่
คณะราษฎรสร้างเพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองที่ส าคัญแล้วสิ่งที่คณะราษฎรได้พยายาม
สร้างเพ่ือสื่อความหมายมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่อยู่ในอ านาจนั้นมี 3 ประการคือ 
 1. การเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
 ภายใต้วิธีคิดความทันสมัยนั้นคณะราษฎรเลือกใช้ศิลปะสมัยใหม่เข้ามาโดยสร้างใน
ลักษณะที่ตัดขาดจากศิลปะในระบอบเก่า เช่น ไม่มีหน้าจั่ว ลายกนกหรือช่อฟ้า ใบระกา เป็นต้นส่วน
ด้านวัฒนธรรมที่เห็นชัดนั้นก็เป็นนโยบายรัฐนิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ส่งเสริมให้ประชาชน
เปลี่ยนมาใช้ชีวิตประจ าวันตามแบบตะวันตก เช่น การแต่งกาย นั่งโต๊ะรับประทานอาหาร การเลิกกิน
หมาก การเปลี่ยนเวลาตามตะวันตก เป็นต้นและการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนการ
เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ด้วยและวัฒนธรรมดังกล่าวก็ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 2. การสร้างสัญลักษณ์ใหม่ทดแทนสัญลักษณ์เก่า 
 โดยใช้ศิลปะที่เรียกว่าคณะราษฎรอาทิประติมากรรมรูปปั้น อนุสาวรีย์ต่าง ๆ วิเคราะห์
ว่าคณะราษฎรสามารถท าได้ดีในแง่การสร้างสัญลักษณ์ ดังได้วิเคราะห์ในบทที่ 3 เช่นอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารี เป็นการเชิดชูสามัญชนธรรมดาเป็น วีรสตรีซึ่งไม่มีวิธีคิดนี้ในระบอบเก่าหรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่สร้างเป็นรูปปั้นทหาร เพ่ือให้ประชาชนหันมาเชิดชูทหารในฐานะผู้กอบกู้แผ่นดินคืนจากต่างชาติ
แทนที่การเชิดชูกษัตริย์หรือขุนนางรูปแบบในการสร้างงานปั้นก็เน้นความแข็งแรง ก าย าของร่างกาย
เน้นมัดกล้าม ที่สะท้อนถึงคนท างานหนักต้องได้ดีไม่ใช่พวกขุนนางที่ไม่ท าอะไรแต่มีพร้อมทุกอย่าง ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้คืองานศิลปะเพ่ือการเมือง แต่จะสังเกตว่าการที่คณะราษฎรโดยเฉพาะในยุคจอมพล ป พิบูล
สงคราม ด าเนินนโยบายสร้างชาติ ผ่านการสร้างรูปปั้นวีรกษัตริย์ไทยในอดีต ดังได้อธิบายในช่วง
ขยายตัวไปแล้วนั้น ท าให้ไม่สามารถตัดขาดกษัตริย์กับประชาชนไปได้ จึงท าให้วิธีคิดในแบบอนุรักษ์
นิยมยังฝังอยู่ในรากเหง้าของคนไทยอยู่อย่างเข้มข้นและนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คณะราษฎรไม่
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สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองได้ จึงท าให้ความทรงจ าคณะราษฎรมีอายุแค่ช่วงที่มีอ านาจ 15 
ปีเท่านั้นและหายไปอย่างง่ายดายหลังรัฐประหาร 2490 การที่คณะราษฎรพยายามสร้างเป็น
สัญลักษณ์ให้คนรุ่นหลังได้จดจ าและสิ่งที่แฝงอยู่ในสัญลักษณ์คณะราษฎรอย่างเข้มข้นที่สุดก็คือ การ
ต่อสู้กับระบอบเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยม ซึ่งอุดมการณ์นี้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่ องมือในการต่อสู้ทาง
อุดมการณ์ในหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 และ 2557 ตามล าดับและตามบริบทที่เป็นลักษณะที่ว่า
เมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงการต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วฝ่ายตรงข้ามย่อมต้องเป็นคณะราษฎรเสมอ
หรืออาจเรียกได้ว่าคณะราษฎรเปรียบเสมือนตัวแทนของเสรีนิยม 
 3. การสร้างความทรงจ าใหม่ให้กับสังคมไทย 
 การสร้างให้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพิธีอันเชิญและมีงานเฉลิมฉลองในยุคพระ
ยาพหลพลพยุหเสนานั้น ก็เพ่ือสร้างให้รัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาแทนที่สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือการ
พยายามจ ากัดบทบาทกษัตริย์ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามก็เพ่ือเป็นการตัดขาดจากจารีตเดิม และ
เป็นการตัดความเชื่อมโยงกับประชาชนก็เพ่ือให้เกิดการลืมจารีตประเพณีในระบอบเก่าลง เพ่ือพร้อม
รับกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีจะเข้ามาแทนที่ การพยายามสร้างสถาปัตยกรรมคณะราษฎรบนพ้ืนที่ของ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งคือราชด าเนิน ก็เป็นการช่วงชิงความทรงจ าอ านาจเชิงพ้ืนที่ ที่จะสร้างเป็น
อาณาเขตของระบอบใหม่นั่นเอง 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 เฟสบุ๊คหมุดคณะราษฎร, “กระแสหมุดคณะราษฎร,” (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560). 
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 พ้ืนที่การต่อสู้ทางความทรงจ าได้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของโลกโซเชียลออนไลน์มาก
ขึ้น ในสมัยก่อนนั้นการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้หรือประวัติศาสตร์นั้นไม่ง่าย จึงท าให้การต่อสู้เชิง
สัญลักษณ์ทางการเมืองนั้นจ ากัดวงเฉพาะกลุ่มชนชั้นน า ข้าราชการ ในขณะที่ประชาชนรากหญ้านั้น
แทบไม่มีโอกาสคิดหรือวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองเลยหรือถ้ามีก็น้อยมาก อาจด้วยปัจจัยเรื่องระดับ
การศึกษาซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ าที่ส าคัญประการหนึ่งของสังคมไทยจึงท าให้ที่ผ่านมาประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร รูปแบบปฏิบัติการเพ่ือลบเลือนความทรงจ า
ทางประวัติศาสตร์จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือของคณะผู้มีอ านาจแต่ละฝ่าย เช่น รัฐบาลคณะราษฎร ก็สร้าง
ความเป็นสมัยใหมแ่ละพยายามลบระบอบเก่าออกจากสังคมไทย พอฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลับมาภายหลัง
รัฐบาลใหม่หลังรัฐประหาร 2490 ก็พยายามจะโจมตีสัญลักษณ์การเมืองของคณะราษฎร โดยมี ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นก าลังหลักและกลุ่มระบอบเก่าที่ถูกสลายไปในยุคจอมพล ป พิบูลสงครามสมัย
แรก  จากนั้นศิลปะในระบอบเก่าก็เริ่มกลับมาแทนที่สัญลักษณ์การเมืองของคณะราษฎร เช่น การ
น ากลับเอาศาลาวัดมาครอบบนอาคารสถานที่ราชการต่างๆหรือการขอคืนพ้ืนที่เชิงอ านาจหลังจากที่
หายไปหลัง 2475 เช่น การรื้อถอนศาลาเฉลิมไทยและสร้างอนุสาวรีย์ รัชการที่ 3 เพ่ือเปิดทางให้วัด
ราชนัดดากลับมาครองพ้ืนที่ความทรงจ าอีกครั้งหลังถูกศิลปะคณะราษฎรเข้ามาบดบังไปนาน ดังที่ได้
อธิบายในบทที่ 3 และแล้วคณะราษฎรก็เหมือนตายไปจากความทรงจ าของสังคมไทย เข้าสู่ยุคสฤษดิ์ก็
ย้ายหมุดคณะราษฎรออกไปซึ่งก็เป็นช่วงทหารนิยมที่ไม่มีคณะราษฎรเจือปนอยู่เลยยาวนานจนมาถึง
หลังรัฐประหาร 2549 หมุดคณะราษฎรกลับฟ้ืนคืนชีพมาอีกครั้งหลังถูกน ามาใช้เป็นอุดมการณ์เสรี
นิยมเพ่ือต่อสู้กับอุดมการณ์ของฝ่ายรัฐประหารที่เป็นภาพของการรัฐประหารเพ่ือชนชั้นน าเดิม 
เรื่อยมาจนถึงหลังรัฐประหารครั้งล่าสุด คือ รัฐประหาร 2557 หมุดคณะราษฎรก็เหมือนกลับฟ้ืนคืน
ชีพอีกครั้งหลังมีกิจกรรมทั้งมีพิธีไสยศาสตร์ในการพยายามถอนหมุดออก ซึ่งเป็นฝ่ายไม่นิยม
คณะราษฎรหรือทั้งอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดกิจกรรมวิชาการ, การไปจัดกิจกรรมที่บริเวณสัญลักษณ์
คณะราษฎร เช่น อนุสาวรีย์หลักสี่ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งเสมือนเป็นการน าอุดมการณ์คณะราษฎร
หรือเสรีประชาธิปไตยมาต่อสู้กับอุดมการณ์ของฝ่ายรัฐประหารซึ่งมีการปลุกระดมวาทกรรมว่าเป็น 
“รัฐประหารของคนดี” 

 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะของการมองเห็นว่า คณะราษฎรนั้นเปรียบเสมือน
สัญลักษณข์องเสรีนิยมประชาธิปไตย (แม้จริงแล้วจะเป็นประชาธิปไตยของกลุ่มข้าราชการชั้นน า) ซึ่ง
เหตุการณ์ทางการเมือง 2 ครั้งหลังสุด อาจสะท้อนได้ดีว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร จะเป็นการกลับสู่
ระบอบเก่าหรืออนุรักษ์นิยมและเมื่อมีอนุรักษ์นิยมก็ย่อมต้องมีคณะราษฎรเป็นฝ่ายตรงข้ามเสมอ และ
สัญลักษณ์คณะราษฎร เช่น หมุด ก็จะถูกน ามาเกี่ยวโยงเสมอ ในปัจจุบันนั้นพ้ืนที่ในโลกออนไลน์กว้าง
ขึ้นเว็บเพจเฟซบุ๊คไลน์ต่าง ๆ มีการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกไปเดินขบวน
บนถนนเหมือนสมัยก่อน คนสามารถแสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่มี
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อินเตอร์เน็ตและสามารถปลุกระดมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงคิดและปลายนิ้วสัมผัส สิ่งเหล่านี้
เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญที่ใช้ในการต่อสู้รูปแบบใหม่ เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบ
พฤติกรรมของคนได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ของคนใน
ชีวิตประจ าวัน, การไลฟ์สดเหตุการณ์ต่างเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน, การบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ที่กระท า
ความผิดเพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินคดีและใช้เป็นเครื่องในการกดดันการลงโทษคนผิดโดยสังคมได้
เป็นอย่างดี ดังจะเห็นในภาพข่าวต่าง ๆ ในปัจจุบันและแน่นอนว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องเองก็ย่อมต้องมี
เครื่องมือในการควบคุม เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการแชร์ข้อมูลที่ผิด
กฎหมาย เป็นต้น แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพ้ืนที่การต่อสู้ทางสัญลักษณ์นั้นจะเข้มข้นขึ้นในอนาคตจาก
การที่โลกออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันมนุษย์และมนุษย์เองก็พร้อมรับโลกออนไลน์
เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วจุดนี้วิเคราะห์ว่าเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนสนามการ
ต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ต่างๆทั้งท่ีเกี่ยวและไม่เก่ียวกับการเมืองและจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม เฉกเช่นเดียวกับหมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อก าเนิดรัฐธรรมนูญสุดแล้วแต่จะเรียกที่เป็น
จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยเช่นกัน 
 หมุดคณะราษฎร สัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมือง 

 สัญลักษณ์การต่อสู้ชิ้นนี้ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างอุดมการณ์ในการต่อสู้ทางการเมือง ตั้งแต่
หลังรัฐประหาร 2549 โดยกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับคณะรัฐประหารที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม 
ดังนั้น เพ่ือการความชอบธรรมในการสร้างอุดมการณ์ในการต่อสู้ ฝ่ายตรงข้ามรัฐประหารจึงเลือกที่จะ
แสดงสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายโดยการพาย้อนกลับไปหาประวัติศาสตร์ในอดีต  ย้อนกลับไปหา
สัญลักษณ์การต่อสู้ในอดีต โดยเฉพาะหลัง 2475 ซึ่งก็คือหมุดคณะราษฎร ที่เป็นสิ่งย้ าเตือนความทรง
จ าในอดีตว่าเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยมาแล้ว เมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นคน
เหล่านี้ก็มองว่าประเทศพยายามจะกลับไปปกครองแบบในอดีต ดังนั้น การเลือกใช้สัญลักษณ์นี้จึงเป็น
การกระตุ้นเตือนเพ่ือไม่ให้คนไทยกลับไปจินตนาการถึงก่อน 2475 และการปฏิวัติ 2475 ก็เป็น
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง การเลือกใช้สัญลักษณ์นี้จึงถือว่าปลอดภัยในการสร้างอุดมการณ์ดังกล่าว
เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยหากมองย้อนกลับไปจะพบว่านับตั้งแต่รัฐประหาร 2490 มา
จนถึงทศวรรษ 2520 ที่ประเทศอยู่ระบบทหารและชนชั้นน า การกล่อมเกลาในแง่ประวัติศาสตร์ใน
อดีตย่อมออกมาในเชิงที่ว่าคณะราษฎรเป็นผู้ร้ายที่เป็นเพียงแค่กลุ่มนักเรียนนอกไม่กี่คนที่พยายาม
เลียนแบบตะวันตกโดยไม่ดูว่าคนไทยโดยรวมพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือไม่ ดังนั้น คนที่เติบโตและได้รับ
การศึกษาในช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมานั้นจึงมีมุมมองต่อคณะราษฎรเป็นไปในทางลบ สัญลักษณ์
ต่างๆของคณะราษฎรรวมถึงหมุดรัฐธรรมนูญจึงเลือนหายไปจากสังคมไทย มาถึงช่วงก่อน 2540 ที่
รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองประกอบกับเกิดปรากฏการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้มีการสร้าง
รัฐธรรมนูญที่ท าให้ผู้น ามีเอกภาพในอ านาจและเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเข้าสู่ยุคของ
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พรรคไทยรักไทยที่เลือกใช้นโยบายประชานิยมที่ตอบโจทย์คนท้องถิ่นจนท าให้ได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่
เข้มแข็ง เสริมด้วยรัฐธรรมนูญที่ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจมาก ท าให้นายกรัฐมนตรีในยุคนี้ก้าวขึ้นมา
ครองใจคนท้องถิ่นท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ด้วยปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงอ านาจก็ท า
ให้เกิดรัฐประหาร 2549 ที่ยึดอ านาจคืนจากรัฐบาลเลือกตั้ง คนส่วนหนึ่งที่ก าลังศรัทธาในการเลือกตั้ง
จึงรวมกลุ่มกันเพ่ือต่อสู้เพ่ือให้ได้กลับมาเลือกตั้งอีก คนกลุ่มนี้เลือกใช้สัญลักษณ์คณะราษฎรมาเพ่ือ
ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลยึดอ านาจดังได้กล่าวข้างต้น หลังจากนั้นประเทศก็กลับมาสู่การเลือกตั้งและก็เป็น
กลุ่มการเมืองเครือญาติเดิมที่เข้ามีอ านาจผ่านการเลือกตั้งและน าไปสู่รัฐประหาร 2557 ที่ว่ากันว่าเป็น
การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของรัฐประหารเมื่อครั้ง 2549 โดยรัฐประหารครั้งนี้และด้วยบริบททางการ
กระท าเชิงสัญลักษณ์เช่น การถอดหมุดเดิมแล้วเปลี่ยนหมุดใหม่ สะท้อนถึงการพยายามลบสัญลักษณ์
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท าให้คนบางกลุ่มมองว่าประเทศจะกลับไปปกครองแบบเดิม คนเริ่ม
สนใจเพราะมองดูแล้วว่าอนาคตการปกครองไทยดูจะมืดมนดังนั้นจึงย้อนกลับไปมองหาประวัติศาสตร์
ข้อเท็จจริงอดีต เหตุนี้ความสนใจในคณะราษฎรในอดีตจึงกลับมารวมถึงการย้อนกลับไปหา
ความหมายของสัญลักษณ์คณะราษฎรว่าสื่อความหมายเช่นไร เพ่ือย้ าเตือนไม่ให้หลงทาง แต่ในความ
เป็นจริงการจะย้อนกลับระบอบเก่านั้น ต้องมีปัจจัยทางความชอบธรรมของจารีตประเพณีโบราณและ
ลัทธิความเชื่อต่าง ๆ การไม่มีกลไกรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล เช่น 
สมมติเทพ เป็นต้นและสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังรากลึกในจิตใจคนไทยมาเป็นร้อยปีถึงแม้จะเข้าสู่ยุค
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่แย่งชิงค าอธิบายไปแล้ว2 แต่ปัจจุบันรัฐสมัยใหม่นั้นมีกลไกรัฐเป็นเงื่อนไข
ส าคัญ ดังนั้นการจะกลับไปสู่ระบอบเก่านั้นเป็นไปได้ยากถึงเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากบริบทสังคมได้
เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่สิ้นสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เป็นต้นมา 

 นักวิชาการบางท่านวิ เคราะห์ ว่าหากจะย้อนยุคทางการเมืองกลับ ไปจริง ๆ นั้น 
อาจกลับไปเป็นระบอบเก่าที่มีทหารเป็นผู้มีอ านาจเต็มหรือสมบูรณาญาสิทธิ์นายพล3 โดยอาศัย
สมบูรณาญาสิทธิ์ดั้งเดิมเป็นความชอบธรรมและเงื่อนไขของรัฐสมัยใหม่ โดยเฉพาะการมีระบบ
ราชการที่เข็มแข็งที่มาจากการปฏิรูประบบราชการ สิ่งนี้เป็นการเสริมน้ าหนักของเหตุผลดังกล่าวให้
เป็นไปได้ยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎรไปนั้น ยิ่งท าให้หลายฝ่ายต่างวิเคราะห์
กันไปหลายเหตุผล แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแม้สัญลักษณ์หมุดเดิมได้หายไปแต่ประวัติศาสตร์ความทรงจ าใน
อดีตกลับไม่ได้หายไปด้วย หากแต่ยิ่งจะเพ่ิมความสนใจใคร่รู้ให้กับคนรุ่นหลังมากขึ้นถึงการตั้งค าถาม

                                                           
2 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “หมุดหาย อะไรโผล่,” https://prachathai.com/ journal/ 

2017/05/71291 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561). 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “หมุดหาย อะไรโผล่,” https://prachathai.com/ journal/ 

2017/05/71291 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561). 
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ส าคัญในสังคมการเมืองไทยว่าแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ของเราอะไรคือความจริงกันแน่ หมุด
คณะราษฎร หมุดก่อเกิดรัฐธรรมนูญหรือจะเรียกอย่างไรก็ตามก็ย่อมเป็นสัญลักษณ์จุดเล็ก  ๆ ที่เป็น
ก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์ที่ต่างคนต่างพยายามค้นหาความจริง และจะถูกยกมาใช้เป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายเสรีนิยมเสมอเม่ือต้องต่อสู้กับอนุรักษ์นิยม 
 

ตารางที่ 4.1 สรุปการต่อสู้ระหว่างคณะราษฎรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม ตั้งแต่หลัง 2475 
(หมุดคณะราษฎร) 
 

2475 ปฏิวัติสยาม 

2476 รัฐประหารโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา 

2476 กบฏบวรเดช 

2477 รัชการที่ ๗ สละราชสมบัติ 

2479 รัฐบาล (พระยาพหลฯ)ฝังหมุดก่อเกิดรัฐธรรมนูญ 

2481 รัฐบาล(พระยาพหลฯ) ก าหนดให้วันที่๒๔มิถุนายน เป็นวันชาติ 

2482 รัฐบาลจอมพล ป. สั่งประหารนักโทษการเมือง๑๘ราย 

2487 รัฐบาลปรีดี ปล่อยนักโทษคดีกบฏบวรเดช 

2490 รัฐประหารโดยจอมพลผิน ฟ้ืนอ านาจจอมพล ป. 

2494 จอมพล ป.รัฐประหารตนเอง เพ่ือฟ้ืนรัฐธรรมนูญ๒๔๗๕ 

2500 จอมพลสฤษดิ์ รัฐประหารจอมพล ป.เพ่ือขจัดจอมพล ป. 

2503 จอมพลสฤษดิ์ ถอนหมุดออก 

2549 รัฐประหารรัฐบาลทักษิณ โดย คมช. หมุดกลับมาได้รับความสนใจ  
โดยฝ่ายมวลชนเสื้อแดง 

2557 รัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดย คสช. หมุดถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง 

2560 หมุดเดิมถูกเปลี่ยนเป็นหมุดหน้าใส 
 

ที่มา: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏิวัติสยาม 2475 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์, 2535), ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560), ภูริ ฟูวงศ์เจริญ,  
คณะการเมือง หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560). 
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ตารางที่ 4.2 สรุปกลุ่มการเมืองที่มีบทบาทในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่ละช่วง 
 

2475 - 2490 รัฐบาลพระยาพหลฯ  กลุ่มกบฏบวรเดช กลุ่มระบอบเก่า(พระยามโน
ปกรณ์) จอมพล ป  

2490 - 2549 คณะรัฐประหาร 2490 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลป์ พีระศรี กลุ่มนิยมเจ้า
รัฐบาลทหาร ชนชั้นกลาง 

หลังรัฐประหาร 2549 คณะรัฐประหาร 2549 กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อเหลือง เครือข่ายประชาชน 
นักวิชาการ 

หลังรัฐประหาร 2557 คณะรัฐประหาร 2557 กปปส กลุ่มชนชั้นกลางนักวิชาการ นักการเมือง
เสื้อแดง ประชาชน 

 
ที่มา: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ความคิด ความรู้ และอ านาจการเมือง ในการปฏิวัติสยาม 2475 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2560), บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, การเมืองไทยร่วมสมัย  
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า, 2560). 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560. 
ชาตรี ประกิตนนทการ. คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่าน

สถาปัตยกรรม “อ านาจ”. กรุงเทพฯ: มติชน, 2548. 
ชาตรี ประกิตนนทการ. หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย  
 จากกบฏ รศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอ ามาตยาธิปไตย

บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2552. 

ชัยอนันท์ สมุทรวาณิช. กลการเมือง เกมการอ านาจยุคไพร่ผงาด อ ามาตซ่อนเล็บ. กรุงเทพฯ: 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ   นายนพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ 
วันเดือนปีเกิด            2 กุมภาพันธ์ 2524 
การศึกษา   ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน 
   2558-ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์  
   จ ากัด (มหาชน) 
   2556-2558  พนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น จ ากัด 
   2553-2556  พนักงาน บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 
   2549-2553  พนักงาน บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 
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