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 ปฏวัิตเิงยีบ :จากไทยถงึมัลดฟีส์ 

ความจริงและวาทกรรมที่ต้องหลีกเล่ียง 

ดร.มาโนชญ์ อารีย์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในขณะที่สังคมไทยยังตื่นตระหนกอย่เป็นระยะๆ กับกระแสข่าวการปฏิวัติู  ก็ได้เกิด
เหตุการณ์ที่เรียกว่า"ปฏิวัติเงียบ" ขึน้ในเกาะมัลดีฟส์ เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
หลังจาก นายโมฮัมเหม็ด นาชีด(Mohammed Nasheed) แถลงลาออกจากตําแหน่ง
ประธานาธิบดีผ่านสถานีโทรทัศน์ของมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นการลาออกอย่างที่ มีเบือ้งหน้า
เบือ้งหลัง ตอ่มา นายวาฮีด ฮสัซนัมานิค(Waheed Hassan Manik) รองประธานาธิบดีตา่งพรรคก็

เ ข้ า ส า บ า น ต น เ ป็ น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ค น ใ ห ม ่

การลาออกมีขึน้หลงัจากตํารวจและทหารจํานวนหนึ่งกระด้างกระเด่ืองอยู่หลายสปัดาห์ไม่ยอมทํา

ตามคําสัง่ของเขาท่ีให้สลายการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล มิหนําซํา้ตํารวจหลายนายยงัเข้าร่วมกบัผู

ประท้วงเรียกร้องให้เขาลาออกจากตําแหน่งเพราะไม่พอใจท่ีนาชีดสัง่จบักุม นายอบัดลุลา โมฮมั

เหม็ด (ABduila Mohamed) หวัหน้าศาลอาญา ในข้อหาคอร์รัปชัน่ ขาดความเป็นกลางและรับใช้

ฝ่ายค้านจากคําสัง่ให้ปลอ่ยตวักลุม่ผู้ ต้องหาคดีการเมืองท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ซึง่อบัดลุลามองวา่

กลุม่คนเหลา่นีถ้กูคมุขงัโดยไมเ่ป็นธรรม 

เม่ือสถานการณ์ส่อเค้าวุ่นวายและกําลงับานปลาย ตํารวจและทหารจํานวนหนึ่งได้บุกยึด

สถานีโทรทศัน์ของทางการในเมืองหลวงกรุงเมลา ไม่นานหน้าจอทีวีก็ปรากฏข้อความแสดงการ

สนบัสนนุอดีตประธานาธิบดี มาอมุนู อบัดลุ ก็อยยมู (Maumoon Abdul Gayocm) ท่ีได้ช่ือวา่เป็น

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชิน      ฉบบัประจาํวันที่ ๒๙ เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า  ๒๒ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เผด็จการครองอํานาจมายาวนานมากกว่า 30 ปีก่อนแพ้การเลือกตัง้ให้กับนาชีด ในปี 2551 

นาชีดแถลงลาออกโดยให้เหตผุลวา่ไมต้่องการเห็นชาวมลัดีฟส์ได้รับความเจ็บปวดและรู้สกึวา่หากอยู่

ในตําแหน่งต่อไปรังแต่จะสร้างปัญหาและไม่อยากทําร้ายประชาชนทางออกท่ีดีท่ีสดุในขณะนีก็้คือ 

ลาออก 

ถดัจากนัน้หนึ่งวนั นาชีดได้ออกมาเปิดโปงเบือ้งหลงัทัง้หมดว่าเขาถกูรัฐประหารโดยในวนั

องัคารท่ี 7 หลงัเดินทางไปศนูย์บญัชาการกองทพับก พบตํารวจและทหารยศระดบักลาง 18 นาย 

พวกนีไ้ด้ควบคมุตวัเขาแล้วบงัคบัให้ลาออก พร้อมปืนท่ีกําลงัจ่อศีรษะกบัคําขู่วา่ถ้าไม่ออก พวกเขาก็

จะไม่ลงัเลท่ีจะลัน่ไกปืนและจะใช้กําลงัเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนัน้หมายถึงการต่อรองชีวิต

ของเขาและคนท่ีสนบัสนนุรัฐบาลของเขาของเขา 

นาชีดเช่ือวา่นายวาฮีด รองประธานาธิบดีของเขามีสว่นรู้เห็นกบัแผนการโคน่ล้มอํานาจครัง้นี ้

เพราะรอโอกาสแบบนีม้านานแล้ว เหตกุารณ์ดเูหมือนจะมีความโยงใยกบัตวัแสดงหลายตวัมากขึน้

เหมือนการรุมกินโต๊ะนายนาชีด ทัง้ตํารวจ ทหาร ศาลอาญาและแน่นอนกลุม่นกัการเมืองสายอดีต

ประธานาธิบดีก็อยยมู 

วาฮีดประธานาธิบดีคนใหม่ปฏิเสธวา่ตวัเขาเองไม่ได้รู้เห็นอะไรเลย ท่ีสําคญัคือเขาไม่ได้มอง

วา่เป็นการรัฐประหารด้วยชํา้ทหารเองก็ปฏิเสธเช่นกนัแตย่อมรับวา่ได้ให้คําแนะนํากบันาชีดให้ลาออ

จริง  

แม้วา่วาฮีดจะพยายามสร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารประเทศโดยยดึหลกันิติธรรม พร้อมกบั

เดินหน้าตัง้รัฐบาลแห่งชาติท่ีมีตวัแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมรวมทัง้นายนาชีด แต่ก็ดูเหมือนว่า

สถานการณ์ได้บานปลายและรุนแรงขึน้เร่ือยๆ เพราะนาชีดกบักลุม่แนวร่วมได้ออกมาประท้วงตอ่ต้าน

เต็มท่ี นอกจากจะไม่ร่วมรัฐบาลแห่งชาติแล้วยงัยืนยนัว่าจะต่อสู้ เพ่ือกลบัเข้าสู่อํานาจ ท่ีสําคญัคือ

เรียกร้องให้นายวาฮีดลาออกจากตําแหน่งและจดัการเลือกตัง้ในทนัที 

การประท้วงของมวลชนได้ลกุลามเป็นความรุนแรงครัง้เลวร้ายท่ีสดุนบัตัง้แต่เหตปุะทะเม่ือปี 

2546 จากเหตกุารณ์การเสียชีวิตของประชาชน โดยฝีมือของเจ้าหน้าท่ีความมัน่คงมลัดีฟส์ จนนําไปสู่

การ เปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครอง ท่ี เ ป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในเวลาต่อมา 

ความรุนแรงจากการปะทะกนัระหว่างมวลชนกบัเจ้าหน้าท่ีความมัน่คงได้ขยายไปทัว่โดยเฉพาะใน

เขตฐานเสียงของพรรคมลัดิเวียน เด โมแครต ปาร์ตี ้(MDP) มีการเผาทําลายสถานท่ีราชการหลาย

แห่งเจ้าหน้าท่ีก็ตอบโต้อย่างรุนแรงทัง้การทุบตีและยิงแก๊สนํา้ตา ทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บ 
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จํานวนมาก บุคคลสําคญัๆ ของพรรค MDP หลายคนก็ถกูจบักมุ รวมทัง้นายนาชีดซึ่งนอกจากจะ

บาดเจ็บแล้วยงัถกูตัง้ข้อกล่าวหาอีก 14 กระทง โดยเฉพาะข้อหาบ่อนทําลายความมัน่คงของชาติ 

สว่นภรรยาก็ต้องหนีออกไปศรีลงักา 

จากนี ไ้ปสถานการณ์ในมัลดีฟส์คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้ยากท่ามกลางความขัด 

แย้งทางการเมืองของการรัฐประหาร 

แม้วา่มลัดีฟส์เพ่ิงจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบรูณ์เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา หรือ

ตัง้แตมี่รัฐธรรมนญูใหมใ่นปี 2551 ซึง่เปิดทางให้มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในระบบหลายพรรคเป็น

ครัง้แรก แต่ก็ไม่เคยมีการรัฐประหาร (ท่ีสําเร็จ) มีเพียงความพยายามในปี 1988 โดยกลุ่มติดอาวธุ

ทมิฬจากศรีลงักาท่ีร่วมมือกบัฝ่ายต่อต้านก็อยยมูแตก็่ไม่สําเร็จเพราะอินเดียส่งหน่วยจู่โจมพิเศษเข้า

มาช่วยไว้ได้ แต่คราวนีส้ถานการณ์ได้เปลี่ยนไปอินเดียค่อนข้างวางเฉยเพราะมองว่าเป็นปัญหา

ภายในและไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่ออินเดียเหมือนอดีตเพราะมองว่าเป็นปัญหาภายในและไม่ได้ส่งผล

โดยตรงตอ่อินเดียเหมือนอดีต 

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทําให้ชาวมลัดีฟส์จํานวนไม่น้อยเห็นใจนาชีด ไม่ใช่เพราะเขาถูก

ปฏิวติัเงียบ แต่เพราะการตดัสินใจยอมลงจากอํานาจทัง้ๆ ท่ีสามารถเลือกประกาศสถานการณ์

ฉกุเฉินได้ตัง้แตท่ี่เจ้าหน้าท่ีของรัฐขดัขืนคําสัง่ของเขาในช่วงแรกๆ แตเ่พ่ือหลีกเลี่ยงความรุนแรงและ

การนองเลือด รวมทัง้การรักษาประชาธิปไตยและรัฐธรรมนญู เขาเลือกท่ีจะถอยเพ่ือให้ระบบมนัเดิน

ต่อไป แล้วจึงกลับมาเคลื่อนไหวในระบบเพ่ือกลับเข้าสู่ อํานาจตามเดิม แต่ก็หลีก 

เลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องเคลื่อนไหวนอกสภาหรือทําการเมืองข้างถนนคูข่นานไปด้วย จนในท่ีสดุไม่สามารถ

ควบคมุสถานการณ์ไว้ได้ หลายคนมองเหตกุารณ์ในมลัดีฟส์คงอดไม่ได้ท่ีจะนํามาเทียบเคียงกบักรณี

ของไทยในสมมติฐานของชดุความคิดท่ีเช่ือวา่นายอภิสิทธิเป็นนายกฯท่ีมาจากการปฏิวติัเงียบ์  ไม่วา่

สมมติฐานนีจ้ะจริงหรือไม่ ทัง้ 2 กรณีอาจเทียบเคียงความเหมือนความต่างได้บ้างในบางประเด็น 

เช่น 1) กรณีมลัดีฟส์ ตํารวจและทหารแสดงท่าทีอยู่ฝ่ายตรงข้ามกบัผู้ นํา แตก่รณีของไทยตํารวจถกู 

(คนกลุม่หนึ่ง) มองวา่อยู่ฝ่ายรัฐบาล สว่นทหารถกูมองวา่ยืนอยู่ฝ่ายกลุม่ผู้ชมุนมุและฝ่ายค้าน แต่ก็

ไม่ได้ขดัขืนคําสัง่ของรัฐบาลเหมือนมลัดีฟส์ 2) กรณีมลัดีฟส์ เป็นการกดดนั หรือข่มขู่ผู้ นําซึง่เดิมพนั

ด้วยชีวิต และความรุนแรง ส่วนกรณีของไทยเป็นการกดดนัผู้ นําทางอ้อมจากการเรียกร้องผ่านสื่อ 

และกดดันหรือผลักดันหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลให้โหวตเปลี่ยนขัว้ อํานาจทางการเมือง 

3) ในกรณีมลัดีฟส์ สําหรับการตดัสินใจของนาชีด ต้องใช้คําว่า "ลงจากตําแหน่ง"ส่วนอดีตนายกฯ

สมชายเรียกว่า "หลดุจากตําแหน่ง" ด้วยคําตดัสินของศาล แต่ประเด็นอยู่ท่ีกระบวนการขึน้มาของ
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ผู้ นําใหม่ กรณีมลัดีฟส์เป็นการเปลี่ยนผ่านจากประธานาธิบดีสู่รองประธานาธิบดีตามกระบวนการ

โดยตําแหน่ง ส่วนกรณีของไทย อภิสิทธิก้าวสู่อํานาจผ่านกระบวนการทางรัฐสภาท่ีได้รับเสียง์

สนบัสนนุข้างมากชนะตวัแทนจากพรรคเพ่ือไทย ซึง่ทัง้สองกรณีถือวา่เป็นไปตามรัฐธรรมนญู แม้จะมี

ข้อครหาเบือ้งหลงัพรรคเพ่ือไทย ซึ่งทัง้สองกรณีถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แม้จะมีข้อครหา

เบือ้งหลงัของการปฏิวติัเงียบไม่ตา่งกนั 4) ในแง่ของผลกระทบท่ีตามมาวาทกรรมท่ีฝ่ายหนึ่งเช่ือว่า

ตวัเองถกูปฏิวติัเงียบแน่นอนทําให้อณุภมิูทางการเมืองทัง้สองไทยและมลัดีฟส์ร้อนระอขุึน้เร่ือยๆ ไม่

ว่าจะเป็นในสภานอกสภา ความรุนแรง การจลาจลหรือกระทัง้การก่อการร้าย พรรคเพ่ือไทยและ

มวลชนเสือ้แดงก็เคลื่อนไหวทัง้ในสภาและนอกสภาเพ่ือเรียกร้องให้อภิสิทธิยุบสภาและจัดการ์

เลือกตัง้เร็วท่ีสดุ จนนําไปสูเ่หตกุารณ์เมษา 53 สว่นมลัดีฟส์ท่ีการปฏิวติั(เงียบ) เพ่ิงเกิดขึน้สดๆ ร้อนๆ 

สถานการณ์กําลังก่อตัวและมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงขึน้ เ ร่ือยๆ  ซึ่งต้องจับตามอง 

5) ในแง่ผลการเลือกตัง้ นายอภิสิทธิเวชชาชีวะ์  หวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกฯ ท่ีถกู

กล่าวหาว่ามาจากผลพวงของการปฏิวติัเงียบ บริหารประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี แพ้การ

เลือกตัง้ไม่วา่ด้วยปัจจยัอะไรก็แล้วแตใ่ห้กบัพรรคเพ่ือไทยพรรคท่ีอ้างวา่ถกูปฏิวติัเงียบ กรณีมลัดีฟส์

วาฮีดซึง่ขึน้มาด้วยเง่ือนไขท่ีคล้ายกบัอภิสิทธิตา่งกนัท่ีกระบวนการยงัเหลือเวลาอยู่อีกเกือบ์  20 เดือน 

(ตามกําหนด) แล้วถงึจะจดัการเลือกตัง้ซึง่ต้องรอดวูา่ผลจะออกมาเหมือนกรณีของไทยหรือไม่ ขึน้อยู่

กบับริบทของสถานการณ์อีกมากมาย ทัง้กรณีของมลัดีฟส์และไทยซึง่มีการสร้างวาทกรรมการปฏิวติั

เงียบในบริบทท่ีคล้ายกนั ใครจะคิดอย่างไรก็ขึน้อยู่กบัมมุมอง ความเช่ือ การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร

และตรรกการวิเคราะห์ของแตค่น แตท่ัง้สองกรณีสามารถนํามาเป็นบทเรียนท่ีแตล่ะประเทศหรือกลุม่

ก้อนทางการเมืองทัง้ฝ่ายท่ีใช้การปฏิวติัเป็นอาวธุทําลายอํานาจรัฐ และฝ่ายท่ีใช้วาทกรรมการปฏิวติั 

(ทัง้เงียบและไม่เงียบ) เป็นเคร่ืองมือปลกุระดมทางการเมือง ได้ทบทวนและตระหนกัถึงผลกระทบท่ี

ตามมา เพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกนัการเกิดซํา้ 

--มติชน ฉบบัวนัท่ี 29 ก.พ. 2555 (กรอบบา่ย)-- 

 


