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ศ.ดร. ธงชัย วนิิจจะกุล อาจารยภาคประวัตศิาสตร มหาวทิยาวิสคอนซนิ กับมุมมองขอถกเถียงและประเด็นความ
ขัดแยงเรื่อง "6ตุลา" เสนอทาง ตองมีกระบวนการตดัสิน'อะไรถูกอะไรผิด'  

กรุงเทพธุรกิจออนไลน : ถาม : ประวัติศาสตรชวงเหตุการณ 6 ตุลาฯ ควรคาแกการศึกษา แตสังคมไทยในวง
กวางยงัไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีถูกตองได อาจารยคิดวาหนวยงานรฐัท่ีรับผิดชอบ หรือรัฐบาล หรือภาคประชา
สังคม ควรจะขับเคล่ือนในแงการชําระประวัติศาสตรชวงนั้นใหเปนบทเรียนตอสังคมไทยไดอยางไรครับ  

10 กวาปที่ผานมา ฝายถูกกระทําเมื่อ 6 ตุลา เปนฝายเลาเรื่อง คณะกรรมการที่อ.ใจ อ้ึงภากรณ และ อ.ชลธิรา สัตห
วัฒนา รวบรวมปากคําฝายนีห้ลายสิบคน แตตลอด 30 กวาปมานี้ เรารูนอยมากเกี่ยวกบัฝายกระทําการ ใครเปน
ใคร โดยเฉพาะระดับสั่งการวางแผน ทั้งการบุกธรรมศาสตร ลงมือใชอาวุธ และกอนหนา 6 ตุลา อยางการจัดตั้ง
ฝายขวา ปลุกระดมเตรยีมการใหผูคนเกลียดชังฝายซายถึงขนาดฆากันได ฝายที่ลงมือปราบเมื่อ 6 ตุลา เขาไมพูด 
เขาปดปากเงยีบสนิท สมัครเปนขอยกเวน เขาพูดจาไมรับผิดชอบ แตไมใชเพราะเขารูมากหรือเปนตวัการสําคัญ 
ผมคิดวาถาสมัครรูมากจริง เขาคงปดปากสนิทเชนกนั การจะตั้งกรรมการหรือคนที่มีอํานาจและหนาที่เรียก
พยานมาใหขอมูลก็คงดี และจะมีประโยชนมากหากสามารถเรียกฝายกระทําการมาเปดเผยขอมูลดวย  

ตรงนี้ ผมอยากฝากดวยวามขีอมูลที่เปดเผยเขาถึงมากกวาที่เราเขาใจ แตความพยายาม ลงแรงมีไมพอ 
ตัวอยางเชน ตวัเลขผูเสียชีวิตอยางเปนทางการสับสนกวา 20 ป หรืออาจเรียกวายังสับสนอยูก็ได ทั้งๆที่มีเอกสาร
ของทางราชการอยูใหคนได เร่ืองแบบนี้หนังสือพิมพก็ควรทํา ทําได และจะเผยแพรตอสังคมในวงกวางดวย 
โดยไมตองรอบรรจุเปนตําราเรียนแตอยางใด  

แตผมคิดวาปญหาเรื่องขอมูลไมพอหรือคนเขาไปถึงขอมูลถูกตองแคสวนเดยีว ปญหาที่วาทําไมสงัคมไมรับรู
จดจํา ไมเรียนรูอะไรเลย ไมใชเปนเพราะขาดขอมูล ไมใชเพียงเพราะไมอยูในตําราเรยีน ผมสงสัยวาคุณจะให
ตําราเรียนเขาเขียนอะไร แคลําดับขอมูลดิบอยางนั้นหรือ?  

มีเรื่องราวในอดีตตั้งเยอะแยะที่เรารูนิดเดียว ขอมูลแทบไมมี แตเรารูและเชื่อกันไดเปนตุเปนตะ ทําไม?  

อดีตที่สังคมหนึ่งๆสามารถจดจําได รับบทเรียนได ตองเปนอดีตที”่ลงตัว” ระดับหนึ่ง หมายความวาตองเกิดการ
ประมวลขึ้นมาเปน “เร่ือง” ที่มีความหมายหรือมีขอสรุประดับหนึ่ง สรุปไดตื้นๆมีความหมายตื้นๆก็มีบทเรียน
ตื้นๆที่ไมเห็นจะตองอาศัยขอมูลอะไรมากมาย ถามีการสรุปลึกซ้ึงหลายดาน เกดิความหมายหลายแงมุม ก็เปน



บทเรียนหลายดาน แตก็ตองอาศัยขอมูลที่จําเปนมากมายขึ้น การสรุปใหอดีตลงตัว ไมไดหมายความวาจะเหลือ
เพียงความเหน็เดียว เร่ืองเดยีว ความหมายเดียว คนเดือนตุลาอาจตองการแบบนี้ แตมนัไมมีทางเปนไปได แต
หากปลอยใหขอมูลลอยกระจัดกระจายโดยไมมีการตดัสินเชิงคุณคาที่จาํเปน อดีตเรื่องนั้นๆก็จะไมกลายเปน
บทเรียนใหจดจําอะไรเลย ไมเกิดบรรทัดฐานทางการเมือง ศิลธรรมอะไรเลยแกสังคม  

กรณี 6 ตุลา ปญหาจึงไมใชแคการหาขอมูลและเปดเผยในวงกวาง แตปญหาอยูที่วาตองมีการตัดสินวาอะไรถูก
อะไรผิด ผมหมายถึงความผดิของฝายซายฝายนักศึกษาดวย เชน การปลุกระดมในหมูฝายซายใหเกลียดชังศัตรู
ประชาชนก็ไมเบาเชนกนั เพียงแตเปนลมปากที่ไมมีอํานาจรัฐ ไมมีงบประมาณหรือกลไกรัฐไปทําอะไรใคร 
ในขณะที่การปลุกระดมของฝายขวาลงเอยดวยการฆาผูนํากลุมองคกรประชาชน 50-60 คนและจบลงดวย 6 
ตุลาคม   

ผมหมายถึงการตัดสินถูกผิดที่อาจลงเอยวาทั้งถูกปนผิด ทั้งความไมผิดกฎหมายแตอันตรายทางการเมือง ทั้ง
เจตนาและไมเจตนา  

การพูดถึง 6 ตลุาจนถึงทุกวนันี้ ยังตระหนกัขอนี้นอยมาก พูดกนัแตเร่ืองขอมูล ผมไมแนใจวาสังคมไทยจะกลา
ลงมือกระ แตหากไมทํา ขอมูล 6 ตุลาจะไมกลายเปนบทเรียน หรือมีสาระอะไรลึกซึ่งใหสังคมจดจํา  

ถาม : ในมุมมองของอาจารยคิดวา การที่ประวัติศาสตรเหตุการณ 6 ตลุาฯ ถูกหยิบยกมาเปนประเด็นในชวงนี ้
เปนเพียงการตอบโตกันทางการเมือง แลวสุดทายก็เงียบหายไปเหมือนเคย หรือจะเปนการจุดประกายใหชําระ
ประวัติศาสตรกันอยางจริงจงัเสียทีครับ  

ผมก็สงสัยเหมอืนกัน ผมเชื่อวากระแสประณามสมัครตอนนี ้มีทั้งจากผูที่แครตอ 6 ตุลาจริงๆและพวกฉวย
โอกาส(ผมไมเคยบอกวามแีตพวกหลังอยางที่ประชา บูรพาวิถีสรุปผิดๆใน”กรุงเทพธุรกิจ” คุณประชาทําเปนรู
มาก แตจับแพะชนแกะ และรายงานมั่วๆบอยเหลือเกนิ เขียนโดยไมตองรับผิดชอบอะไรเลย)  

ผมขอฝากอีกครั้งนะครับวาฝายที่เขากระทําการเมื่อ 6 ตุลา มีวิธีทําให 6 ตุลา เปนเรื่องเล็กๆไมสําคัญอะไรเลย ที่ดี
และไดผลกวานายสมัครมากนัก คือ เงียบ เขาไมพูดเลย คนที่รวมหอลงโรงกับคนพวกนี้ในวกิฤตการเมืองที่ผาน
มาจึงควรละอายใจที่รวมมือกับพวกเขา ไมตางอะไรกับที่ดาพวกตุลาชินนะแหละ และควรมีความละอายพอทีจ่ะ
ไมออกมาทําตวัเปนคนทีเ่จ็บปวด แครกับ 6 ตุลาเสียเหลือเกิน ส่ิงที่พวกเขาควรทําคือหาวิธีจัดการกับการปดปาก 
ทําตัวเปนผูมีคณุธรรมของผูกอการเมื่อ 6 ตุลา เพราะนากลัวและบดิเบอืนลบเลือน 6 ตุลา เสียยิ่งกวาสมัครเสียอีก  

ถาม : การที่นกัการเมืองหลายคนที่มีสวนในเหตุการณ 6 ตุลาฯ ออกมาพูดในทํานองบิดเบือนประวตัิศาสตรท่ี
รับรูกันพอสมควรแลว เชน กรณีของคุณสมัครท่ีไปพดูกับสื่อตางประเทศวามีคนตายแคคนเดยีว หรือกรณีของ
คุณเฉลิม ท่ีระบุวาจุดเริ่มตนของเหตุการณนองเลือด เปนเพราะตํารวจกองปราบเมาแลวทําปนลั่น เหลานี้จะ



กลายเปนตัวเรงทางการเมืองทําใหสถานการณบานปลายจนเกิดความรุนแรงรอบใหมหรือไมครับ หรือวาสุดทาย
ก็ไมมีอะไรในกอไผ แลวจบๆ กันไป  

ผมแปลกใจและสงสัยมากกบัความกังวลแบบกระตายตืน่ตูมวาจะบานปลายเกิดความรุนแรงเพียงเพราะพูดเรื่อง 
6 ตุลาตอสาธารณะ หนังสือพิมพชอบยกขอนี้เหลือเกนิ ผมเห็นวาคําถามของคุณเปนอีกวิธีที่ทําใหคนกลัวและไม
อยากใหมีการสะสางเรื่อง 6 ตุลา การแสวงหาคําตอบวาอะไรถูกผิดเปนเหตุใหเกดิความรุนแรงอีกครั้ง ก็แปลวา
สังคมไทยลมเหลวในเรื่องการสรางบรรทัดฐานความยุตธิรรม ทําไมเราจึงยอมใหมีทางออกแค 2 ทาง คือ รุนแรง
หรือไมมีอะไรในกอไผ สังคมไทยไมมีความสามารถที่จะสรางสรรคใหมีความคืบหนาโดยไมมีความรุนแรง
เชียวหรือ  

ถาม :บทเรียนจากเหตุการณ 6 ตุลาฯ คือการไมยอมรับความตางของอุดมการณทางการเมือง อาจารยคิดวา
สังคมไทยกาวพนสภาพดงักลาวไปหรือยงั หรือวายังอยูในวังวนเดิมๆ แลวก็สุมเสี่ยงท่ีจะเกิดการนองเลือดไดอีก
ทุกเม่ือ เหมือนกับไมมีใครรบัประกันไดวาจะไมมีการปฏวิัติรัฐประหารซ้ําอีกในบานเรา  

ดีขึ้นหลายดาน แตไมดีขึ้นและแยลงดวยซํ้าในหลายเรื่อง การยอมรับความแตกตางระหวางซาย-ขวา ไมเปน
ปญหาอีกตอไปเพราะสงครามเย็นทั้งในและนอกประเทศยุติ ขวา-ซาย สมัยกอนจึงหมดความสําคญัไปตั้งนาน
แลว การแบงฝายแบบอื่นขึน้มาแทนที ่ 

ความตางในบางเรื่องที่เราไมเคยสนใจพอ จึงกลับปะทุขึน้มา สังคมไทย(ไมใชแครัฐบาล แตรวมทัง้รัฐบาล)งุนงง
และไมรูจะทําอยางไร เชนกรณีชาวมลายูมสุลิมชายแดนใต ความรุนแรงเกลียดชังมากเหลือเกิน  

ความตางในบางเรื่องเราไมเคยอนุญาตใหดํารงอยูเลย แยกวาสมัยกอนดวยซํ้า เชน เราไมยอมใหคนไทยคิดตาง
เกี่ยวกับสถาบนักษัตริย ความเกลียดชังรุนแรงตอกรณีนีย้ังมีมากเหลือเกิน  

ผมไมแนใจวาสังคมไทยยอมรับความแตกตางทางความคิดมากขึ้น ผมคิดวาเราเขาใจผิดวาเมื่อขวา-ซายไมเปน
ปญหาก็แปลวาเราใจกวางขึน้ ผมคิดวาปจจัยที่กําหนดความเปนเราเปนเขา เปนไทยเปนศัตรูเปลี่ยนลําดับ
ความสําคัญแคนั้นเอง  

แคการนองเลอืดหรือไม ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีก ไมใชเร่ืองใจกวางใจแคบ  

ถาม : แนนอนวาคงไมมีใครอยากใหเกิดการขยายผลวิวาทะกรณี 6 ตุลาฯของบรรดานักการเมืองใหกลายเปน
ความรุนแรงในบานเมืองอีก อาจารยคิดวาสังคมไทยควรจะมีทางออกในเรื่องนี้อยางไรบางครับ   



นี่ก็คําถามแบบกระตายตื่นตมูอีกแลว ผมวาเปนวิธีขูใหคนกลัวการพดูถึง 6 ตุลาตอสาธารณะ ควรหยุดขมขูพรรค
นี้เสียท ีทางออกก็คือ กลาเผชิญหนาอยางรบัผิดชอบ ยุติธรรม และไมตองผสมความเกลียดชังหรือทําใหอีกฝาย
หนึ่งเปนศตัรู  

ถาม : สิ่งที่นักวิชาการหลายทานพูดในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเม่ือวันอังคารที ่19 ก.พ. วาการ
เอยอางถึงประวัติศาสตร 6 ตลุาฯ ควรหลุดออกจากกรอบเดิมๆ ท่ีจํากัดเฉพาะเรื่องจํานวนผูเสียชีวติ หรือใครคือ
ตนเหตุของการนองเลือดนั้น อาจารยมองวามิติอ่ืนๆ ของเหตุการณท่ีควรกลาวถึงเพื่อเปนบทเรียนจริงๆ ของ
สังคมไทยมีอะไรบางครับ  

ผมกลับเห็นวาเรายังแทบไมไดพูดกนัใหกระจางเลยวาใครกอเหตุอะไร อยางไร ระดับไหน คณุจะใหเลิกคิดเลิก
คนขอนี้แลวหรือ? ผมคิดวากรอบเดิมๆคือ 1. การเอาแตโจมตีเปานิ่งที่เห็นอยางนายสมัคร 2.เห็นการชําระ
ประวัติศาสตรเปนแคการรวบรวมขอมูล 3. เห็นวาทางออกคือการบรรจุลงตําราเรียนเปนพอ  

การออกใหพนกรอบเดิมๆจงึไดแก 1. สนใจคนที่ลบเลือนบิดเบือน 6 ตุลาดวยการไมพูด กลาตั้งคาํถามและ
วิจารณคนที่อางตัววามีคณุธรรมสูงสง แตอดีตเคยเกี่ยวของกับ 6 ตุลา 2. เขาสูกระบวนการตัดสินวาอะไรถูก
อะไรผิด ในกระบวนการนี้จะนําเราไปสูขอมูลอีกมากมายที่จําเปนตอการตัดสิน 3. ตําราเรียนจึงไมใชจุดเริ่มตน
ของทางออก แตจะเปนบททายๆของกระบวนการหาความยุติธรรม ซ่ึงหากทําขอ 2. ไดจริง ถึงเวลานั้นตําราเรียน
จะเขยีนไดงายขึ้น และมีออกมาเอยะแยะโดยไมตองเรียกรองเลย  

ถาม : อดีตคนตุลาฯในรัฐบาลชุดปจจุบัน จําเปนตองแสดงความรับผดิชอบหรือจุดยนืบางประการตามที่มีบาง
ฝายเรียกรองหรือไม และทาทีของผูนําประเทศ รวมถึงรัฐมนตรีบางคนที่เก่ียวของกับเหตุการณในมิติตางๆ ควร
จะเปนอยางไร จึงจะเปนการสรางทางออกที่สรางสรรคกับสังคม  

 ส่ิงที่คุณอดิศร (เพียงเกษ)ทําควรชมเชย แตทางออกดีที่สุดที่รัฐบาลสามารถทําไดคือชวยใหเกิดกระบวนการ
ตามที่ผมเสนอมาขางตนในขอ 1. และขอ 6. โดยรัฐบาลไมตองมารวมสะสาง แตผมสงสัยวาทางออกที่เขาจะทํา
คือหยุดแกวงปากหาเรื่อง หลบออกไปและไมทําอะไรทั้งนั้น 

 


