
ความสําคัญของ ๖ ตุลาฯกับสถานะทางประวัติศาสตร  
เรียบเรียงโดย วิภา ดาวมณี 

ในอดีตเคยมีเหตุการณนองเลือดทางการเมืองเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หลายครั้งหลายหน ไดแก 
กบฎบวรเดช ๑๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๔๗๖ กบฎวังหลัง ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒ กบฎแมนฮัต
ตัน ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
เหตุการณ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ คงไมมีใครปฏิเสธไดวาเหตุการณนองเลือด กลาง
พระนครครั้งรุนแรงและโหดรายที่สุด คือ เหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

ในบทความซึ่งอาจจะดทีีสุ่ดเกี่ยวกับ “การรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” โดย
ศาสตราจารยเบเนดิก แอนเดอรสัน กลาวไววา โดยตัวของมันเองแลวรัฐประหาร ๖ ตุลา 
ไมใชเร่ืองใหมในประวัติศาสตรไทย ไมวาจะในสมัยใหมหรือสมัยเกา เพราะเคยมี
รัฐประหารหรือความพยายามที่จะทาํรัฐประหารมาแลวครั้งแลวครั้งเลานบัตั้งแตการปฏิวัติ 
๒๔๗๕ ดังนั้นทั้งนักวิชการและนักหนังสือพิมพตะวันตก ตางก็ลงความเหน็วา “การ
รัฐประหาร ๖ ตุลา” เปนเรื่อง “ธรรมดาๆ” ของการเมืองไทย และเปนการกลับไปสู “สภาพ
ปกติ” หลังจากยุค “ประชาธิปไตยเบงบาน” หลังการปฏิวัติ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ มาเปนเวลา ๓ 
ป 

แตเบเนดิก แอนเดอรสัน ก็กลาววา “การรัฐประหาร ๖ ตุลา” เปนหัวเลี้ยวหัวตอใหม
ของการเมืองไทยอยางนอย ๒ ประเดน็ คือ (๑) บรรดาผูนําฝายซาย แทนทีจ่ะจบลงดวย
การถูกจับเขาคุกจนลืม หรือลี้ภัยการเมืองไปอยูตางประเทศ กลับเขารวมกับพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หรือกองทัพปลดแอกประชาชนแหงประเทศไทยในเขตปาเขา 
และ (๒) การรัฐประหาร ๖ ตุลา แตกตางจากการรัฐประหารทีเ่คยมีมา คือ ไมใชเพียงการ
ยึดอํานาจกันในหมูผูนําเทานั้น แตเปนการรัฐประหารที่ฝายขวาหรือ กลุมอนุรักษนิยมใช
เวลากวา ๒ ป ในการวางแผนการรณรงค คุกคาม และใชความรุนแรงอยางเปดเผย เห็นได
อยางโจงแจงในการปลุกปนยุยงใหเกดิความบาคลั่งของฝูงชน “ม็อบ” เมื่อวันที ่๖ ตุลาคม 
๒๕๑๙ 



การรัฐประหาร ๖ ตุลา มาพรอมกับความรุนแรงและปาเถื่อน อยางชนิดที่ไมมีผูใด
คาดคิดวาจะเกิดขึ้นไดในสังคมไทย ภาพของความทารุณโหดรายไดรับการเผยแพรไปทั่ว
โลก การสังหารหมูกลางพระนคร หนาพระบรมมหาราชวัง และ พระอารามหลวงในวันนั้น 
ถูกถายทอดออกโทรทัศนชอง ๙ ดวย เหยื่อความรุนแรงก็ถูกจับเขาคุก สวนผูที่กอ
อาชญากรรมก็ไดรับการขอบคุณยกยองจากบุคคลระดับสูงของสังคมไทย เย็นวันเดียวกัน
นั้น คณะทหารก็ประกาศยึดอํานาจ ทางการแถลงวาในวันนั้นมีผูเสียชีวิตประมาณ ๔๐ คน 
บาดเจ็บเปนรอย และถูกจับกุมไป ๓ พันคน แตก็เชื่อกันวาจํานวนผูเสียชีวติ บาดเจ็บ 
รวมทั้งสูญหายนาจะสงูกวาที่ทางการแถลง  

กลาวโดยยอ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ก็คือวันที่มีการรัฐประหาร นําการเมืองไทย
กลับไปสูการปกครองโดยคณะทหารอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีมาจาก
ขาราชการตุลาการ  

ยิ่งนานวัน ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กลายเปนอดีตที่ดูเหมือนผานมาแลวก็ผานไป “ขาด
สถานะทางประวัติศาสตร” ผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้นทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งจาก
อุดมการณทั้งขวาและซาย ดูจะสับสน งุนงง เลอะเลือน และบางครั้งขาดความเขาใจตอ ๖ 
ตุลา ในบริบทเฉพาะของการเมืองไทย และบริบทใหญของการเมืองโลก 

ในบริบทประวัติศาสตรการเมืองไทย ๖ ตุลา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทาง
สังคมที่เปนปฏิปกษ ตอตาน และพยายามปลดปลอยตนเองจากการครอบงําของระบอบ
สังคมเกา ขบวนการนี้รูจักในชื่อตางๆ ไมวาจะเปน “ประชาธิปไตย” “รัฐธรรมนูญ” หรือ 
“เสรีภาพ”  

แนวความคิดทางการเมืองใหมโดยพาะอยางยิ่ง “เสรีนิยม” และ “สังคมนิยม” อัน
เปนสิง่ที่ตรงขามและปฏปิกษกับลทัธ ิ“อนุรักษนิยม” หรือที่แตกหนออกมาเปน “อํานาจ
นิยม” คือพื้นฐานของ “สมบูรณาญาสิทธิ”์ กับ “เสนา - อํามาตยนิยม” 
ถาหากจะดตูามลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตรแลว จะเหน็ไดวาความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและทางความคิด กินระยะเวลาอันยาวนานกวา ๑๐๐ ป 



อาจกลาวไดวากระแสความคิดทางการเมืองหลักของผูที่ตองการจะปลดปลอย 
นับตั้งแตเทยีนวรรณมาถึงพวกกบฎ ร.ศ. ๑๓๐ (เก็กเหม็ง) จนกระทั่ง “ผูกอการ” หรือ 
“คณะราษฎร” ๒๔๗๕ นั้นเปนความคิดดานเสรีนยิมเปนหลัก เมื่อการปลดปลอยเขาสู
ระบอบใหมภายหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ไมบรรลุตามเปาหมายหลังการสิ้นสุดของ “สม
บูรณาญาสิทธิ”์ การเมืองไทยจึงไดแปลงรูประบอบเขาสูความเปน “เสนา - อํามาตยนิยม” 
เรียกกันทั่วๆ ไปวา “เผดจ็การทหาร” ซึ่งในความจริงไมไดจํากัดอยูเพียงขาราชการทหาร
เทานั้น แตรวมไปถึงขาราชการพลเรอืนและขาราชการตุลาการดวย  

การปลดปลอยตัวเองนี้ยังยืดเยื้อยาวนานมาอีก ผานชวงของเหตุการณ ๖ ตุลา 
๒๕๑๙ ผานชวงพฤษภามหาโหด ๒๕๓๕ จนกระทั่งปจจุบัน เมื่อ ๑๙ กันยายน ปที่ผานมา 
ในชวงของการเดินทางของประวัติศาสตรการเมืองไทยนับแต ๒๕๑๙ เปนตนมา  

ในทางสากลกระแสคลื่นของการปฏิวัติยังคงกระจดักระจายอยูทั่วไป คละเคลาดวย
ความคิดทั้งแบบเสรีนิยมและแบบสงัคมนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ ๑๙๖๐ และ 
๑๙๗๐ ที่เปนยุคสมัยของขบวนการนกัศึกษาทั่วโลก ขบวนการนักศึกษากลายเปนพลังทาง
สังคมและการเมืองสําคัญ 4 ทศวรรษที่กลาวมาแลว ซึ่งก็ตรงกับชวงกอนและหลัง ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ พลังนี้มาจากปญญาชนที่อยูในสถาบันทางความรู อยูในเมืองใหญ ใกลกับ
อํานาจและสื่อมวลชน มาจากชนชัน้นําของสังคม  

ในประเทศดอยพัฒนา และกําลังพัฒนา รัฐจะดูเปราะบาง ไมคุนเคยกับ 
ประชาธิปไตยและเสรีภาพ และไมฉลาดพอกับการจัดการกับขบวนการศึกษาของตนโดย
สันติวิธ ีบอยครั้งรัฐจะทําเกินกวาเหต ุใชความรุนแรงและการทาํลายชีวิตในการเผชิญกบั
ปญหา อยางในเอเชียภาพของ “อาชญากรรมโดยรัฐ” กลายเปนภาพที่คุนตา ทั้งพมา ไทย 
จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหล ีฯลฯ 

ประติมานุสรณ ๖ ตุลา ที่หนาหอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถูกสรางขึ้น
เมิ่สภามหาวทิยาลัยมีมติเห็นชอบ ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป มี ตุลา มีลักษณะเปนเขื่อนกั้น
ลําธาร การพัฒนาประชาธิปไตย อันสะทอนวาเจตนารมณของหนุมสาวนกัตอสูที่ชิงชงัตอ
เผด็จการ แลอํานาจนิยมไดถูกปดกั้น 



และประชาธิปไตยในปจจุบันก็เปนผลสะทอนจากเหตุการณ ๖ ตุลา 
คนที่มองวาเราควรลืมเหตุการณ ๖ ตุ าคือคนที่ตองการใหสังคมไทยลมลกุคลุกคลาน
ตอไป 
ในทามกลางความมืดมน ประติมานุสรณ ๖ ตุลา คือความพยายามระดับหนึ่งที่จะนําแสง
สวางกลับมาสูสังคมไทย 

นี่คือความจําเปนในการชําระประวัติศาสตร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
 
 


