
 
บทบาทคนตุลาฯบนวิวาทะ ‘สมัคร’คําถามถึงสํานึกทางประวัติศาสตร 
 
คําถามหนึ่งที่แหลมคมอยางยิ่งภายหลังเกิดวิวาทะวาดวยเหตกุารณ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งถูก

จุดขึ้นอีกครั้งโดย นายสมัคร สุนทรเวช ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และหัวหนาพรรค
พลังประชาชนก็คือ เหตุใดคนเดือนตุลาฯที่วันนี้โดยสภาพยืนอยูฝงเดียวกับนายสมัคร เลือกที่จะ 
“เงียบ” มากกวาการออกมาเคลื่อนไหวใดๆ ในเชิงแสดงความรับผิดชอบตอประวัติศาสตรที่ตนเอง
มีสวนรวม 

การคนหาคําตอบของคําถามนี้ อาจไมเปนประโยชนนักหากเลือกถามจากบางคนที่ยนือยู
บางมุมในสถานการณการเมืองแบบเลือกขางเชนนี้ แตการเลือกถามจากคนที่อาจจะถูกมองวาเปน 
“คนนอก” ดวยซ้ํา ทวาไดศึกษาพัฒนาการของคนเดือนตุลาฯมาอยางเปนระบบจากจดุเปลี่ยนทาง
การเมืองของสังคมไทยทีเ่กิดขึ้นมาอยางเปนลําดับ นาจะไดรับคําตอบที่สรางความเขาใจได
มากกวา  

เปนคําตอบทั้งในมิติของคนเดือนตุลาฯเอง และมติิของสังคมที่ควรไดรับประโยชนจาก
ประวัติศาสตร หาใชตกอยูในวังวนของการถูกใชประวัติศาสตรเปนเครื่องมือดังเชนทีผ่านๆ มา  

และ กนกรตัน เลิศชูสกุล อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งกําลงัทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลยัลอนดอน เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและบทบาททางการเมืองของอดีตนักศึกษาฝายซายในยุค 2510-2520 ในการเมืองไทย
สมัยใหม” มีคําตอบของคําถามที่วานี้  
“สมัคร”พลาดหรือจงใจ 
 กนกรัตน เร่ิมตนที่การวิเคราะหวิวาทะอันเกิดจากนายสมัคร วานาจะมีสมมติฐานอยู 2 
ประการคือ 

สมมติฐานที่หนึ่ง เปนความพลาดของนายสมคัรเอง เพราะหากนายสมัครพูดวา “ตายไมกี่
สิบคน” ก็คงไมเกิดวิวาทะตามมาเชนนี้  



กนกรัตน อธบิายวา ความพลาดของนายสมัครเกดิจากเจาตัวเองจัดวางบทบาทของตวัเอง
แบบฝายขวา หมายถึงกระบวนการในการยืนยันตอสิ่งที่เคยเชื่อ ไดสะทอนออกมาในสิ่งที่นาย
สมัครพูดในปจจุบัน  

“การยอมพูดความจริงทั้งหมดแลวนําไปสูปญหาในระยะยาว หรือการรื้อฟนประวัติศาสตร
นั้น สําหรับงานโฆษณาชวนเชื่อแลวมันคือปญหา ฉะนั้นถาคุณไมพูดจริง คุณก็ตองพูดอยางนี้ไป
ตลอดจนคณุตาย นี่คือภารกิจตลอดชีวิตของคนที่จัดวางตนเองในบทบาทนี้ โดยเฉพาะถาคุณมา
อยูในจุดที่มีอํานาจ ก็จะรูวาคุณมีอํานาจแกประวตัิศาสตรได ฉะนั้นการพูดความจริงเปนเรื่องที่จะ
ไมเกิดขึ้นเดด็ขาด เนื่องจากรูดีวาการสรางประวัติศาสตรอยูในมือของใคร”  

สมมติฐานที่สอง หรือนี่ไมใชเร่ืองบังเอิญ เพราะนายสมัครไมไดพูดครั้งเดียว แตการยืนยัน
ยังมีเปนระลอก จึงไมแนวาเปนความตั้งใจในการพยายามกลับมาเขียนประวัติศาสตรอยางจริงจัง
ของอดีตฝายขวาหรือฝายรัฐหรือไม นี่คือขอสังเกตที่เห็นวามคีวามผิดปกติเกิดขึ้น 
 กนกรัตน วิเคราะหตอวา ทางดานเสยีงที่ออกมาตอบโตนายสมัคร สิ่งแรกที่มองเห็นและ
ปฏิเสธไมไดก็คือ การเลอืกโจมตีนายสมัครครั้งนี้กับประเดน็ 6 ตุลาฯ เปนเรื่องการเมืองชัดเจน 
เพราะไมไดเกิดขึ้นทามกลางฤดูกาล 6 ตุลาฯที่อยากจะลุกขึน้มายอนอดีต และที่สําคญัแรงตานก็
ไมไดเกิดขึ้นทันทีทีน่ายสมัครกาวขึ้นเปนนายกฯ  

“ปฏิเสธไมไดวาตอนนี้คนตุลาฯก็เขามาอยูในการเมือง ตั้งแตขาขึ้นและขาลงของคุณทกัษิณ 
ชินวัตร ทุกคนมาอยูในการเมืองหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และทกุคนมีขางหรือฝงทาง
การเมืองที่ตัวเองเลือกยนือยูแลว และทุกคนเล็งอยูแลววาอยาพลาด” 

“ความพลาดของคุณสมัครทําใหการใชยุทธศาสตรการเมืองเรื่อง 6 ตุลาฯ ลอหมุนทนัที”  
แคหวังผลการเมือง 

กนกรัตน สรุปความเห็นของเธอในโจทยนี้วา สิ่งทีเ่กิดขึ้นคือยทุธศาสตรการเมืองหรือ
ผลผลิตภายหลังกระบวนการตอตาน พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งไมใชแคเร่ือง 6 ตุลาฯ แตเพราะทุกคนมีขาง
ที่เลือกยืนอยูแลว  

ผลที่ตามมาก็คือ การเลอืกที่จะชําระประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ ผานวิวาทะครั้งนี้ จะเปนเรื่อง
นาเสียดาย เพราะเมื่อการโจมตีจบลงแคตัวนายสมัคร มันจึงหนีไมพนเรื่องจํานวนคนตาย กับ
คําถามวาความรุนแรงเกิดขึ้นจริงหรือเปลา  



“มันก็วนกันอยูแคนี้ ซึ่งนีมั่นไมใชประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ แตมันเปนเพียงสวนเดียวของ
ประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ ถาการฟนประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ จบลงเพียงแคใน 1-2 เดือน วิวาทะของ
คุณสมัครก็จะไมนําไปสูการชําระประวัติศาสตร และเหตุการณ 6 ตุลาฯ ก็จะเปนบทที่ไมเรียนของ
สังคมไทยตอไป”  
บทที่ไมเรียนของสังคม 
 จากสมมติฐานที่ตั้งกับนายสมัคร คราวนี่ กนกรัตน หันมาตั้งสมมติฐานกับคนเดือนตุลาฯ
กับวิวาทะเทีย่วลาสุดนี้บาง วาหรือจริงๆ แลวคนเดือนตุลาฯกไ็มไดอยากพูดถึงเหตุการณ 6 ตุลาฯ
ไปไกลกวานี ้เพราะการพดูแคนี้คือการบอกวาตัวเองเปนผูบริสทุธิ ์

“มันเปนวิธีการที่งายที่สุดที่จะใหคําตอบกับสังคมไทยที่ไมเคยเขาใจเรื่องความแตกตางทาง
ความคิดและอุดมการณทางการเมือง และพูดเมือ่ไหรนักศึกษาก็คือผูบริสุทธิ์ทีลุ่กขึน้มาตอตาน
ทหาร ตอตานอํานาจรัฐที่ใชความรุนแรง”  

แต กนกรัตน ชี้วา การอธบิายแบบนี้ไมมีวันที่จะทาํใหสังคมไทยเขาใจ 6 ตลุาฯ อยางแทจริง 
“ถาเรื่องนี้ไมถูกพูดโดยคนตุลาฯเอง มันก็จะยังเปนบทที่ไมเรียนของสังคมไทย ฉะนั้นเลกิ

โทษเด็กเสียทีวาทําไมจําเปน 16 ตุลาฯ เพราะมันไมมีประวัติศาสตรอะไรใหเรียน มันเขยีนไมได”   
แลวอะไรคือบทเรียน? 
 คําถามที่ตองถามตอก็คือ อะไรคือสิ่งที่เรียกวา “บทเรียน” จากเหตุการณ 6 ตุลาฯ ประเด็น
นี้ กนกรัตน บอกวา สิ่งทีเ่หตุการณ 6 ตุลาฯถูกหยบิมาเลือกใชก็คือประวัติศาสตรทางการเมือง
เกี่ยวกับความรุนแรง หรือวาดวยความรุนแรง ทั้งๆ ที่บริบทรวมของเหตุการณไมใชแคนั้น 
 และสิ่งสําคญัยิ่งกวาเหตุการณ 6 ตุลาฯที่ควรทําใหสังคมไทยยอมรับใหไดเสียกอนก็คอื 
ความเขาใจการมีอยูของคนที่คิดตางในสังคม  

“นี่เปนเรื่องใหญที่สุด เร่ืองนี้พูดงาย แตปรากฏการณหลัง 14 ตุลาฯ 2516 ถึง 6 ตุลาฯ 2519 
มันคือความจริง และมันคือฝนรายที่อยูกับเราจริงๆ วาการไมเขาใจความตางทางความคิด มันไมใช
แคเพียงทะเลาะกัน แตมันคือการฆากัน การไมเขาใจคนคิดตาง มันทําใหสามารถฆากันใหตายไป
ขางหนึ่งได และนี่คือเร่ืองสําคัญมาก”  
 กนกรัตน ชี้วา การเขาใจความคิดตาง หมายถึงการที่สังคมไทยจะตองเรียนรูวา 6 ตุลาฯ คือ
กระบวนการในการขับเคลื่อนคนที่คิดตางใหคิดตางกันมากขึ้น และมันก็ทําไดจริงเสียดวย  



“บทเรียนของ 6 ตุลาฯ มันคือเร่ืองของการใชความรุนแรงผานความคิดแตกตาง นี่เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด และการเลือกหยิบประวตัิศาสตร 6 ตุลาฯมาใชในเหตุการณตั้งแตพฤษภาทมิฬ หรือ
ความอึมครึมทางการเมืองทุกครั้ง แมแตตอนนี้คนก็ยังพูดวาสิ่งที่คุณสมคัรพูดอาจจะนําไปสู
สถานการณแบบ 6 ตุลาฯได” 

“การพูดแบบนี้มันมีสัญชาตญาณบางอยางวาอยากใหเกิด มันทําใหรูสึกไดวากําลังเลือกใช
ใหเปนวิถีทางทางการเมืองที่จะจัดการกับฝายตรงขาม แตไมไดเลือกใชเพือ่บอกสังคมวา คุณกําลัง
ถูกขับเคลื่อนโดยใคร หรือถูกสรางความคิดตางโดยใคร” 
 “หรือแมแตการพูดลักษณะเดียวกันในชวงของการชุมนุมขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ มันก็เปนการ
พูดเพื่อสรางความชอบธรรมของการชุมนุมดวยสวนหนึ่ง ทุกครั้งเหตุการณ 6 ตุลาฯถูกเลือกหยิบมา
ใชในเรื่องแบบนี้ ฉะนั้นประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ จึงไมไดถูกเรียนรูเสียท”ี  

กนกรัตน บอกวา สิ่งทีเ่ธอเรียกรองก็คือ การชําระประวัติศาสตรที่ไมใชเปนเพียงแคการพูด
ถึงตัวเลขคนตาย และไมใชการเลือกหยิบประวัตศิาสตรมาใชเปนยุทธศาสตรทางการเมือง แตตอง
เลือกมาทําอยางไรใหสังคมเขาใจความแตกตางหลากหลายทางความคิดทางการเมืองจริงๆ  
คําถามถึงคนตุลาฯ 

กับคนเดือนตุลาฯ ที่ถูกตัง้คําถามอยางระเบ็งเซ็งแซเร่ือง “จุดยืน” จากวิวาทะอันเกิดจาก
ฝายตรงขามในอดีตอยางนายสมัคร สนุทรเวช นั้น กนกรัตนเลือกที่จะมองบริบทนี้อยางเขาใจ 

“ประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ มันมีมากกวาแคเร่ืองคนตายกับการใชความรุนแรง คน 6 ตุลาฯรูดี 
วาสิ่งที่เขาอยูกับมันในเงือ่นไขทางประวัติศาสตรคืออะไร มันหมายถึงการเติบโตทางการเมืองของ
เขา เหตุการณ 6 ตุลาฯมันเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตรของพวกเขา” 

“แนนอนสําหรับหลายคนมันเปนบาดแผลที่รุนแรงมาก แตก็ไมใชสําหรับทุกคน เพราะไมใช
ทุกคนที่อยูรวมเหตุการณในวันนั้น ที่สําคัญระยะทางของการเรียนรูประวัติศาสตรมันมีผลอยู
เหมือนกัน ใครสูญเสียใคร ใครไมสูญเสียใคร และความเกี่ยวของขึ้นอยูกับประเด็นที่โจมตีนาย
สมัครในวันนี้ 2 เร่ือง คือความตาย กับการใชความรุนแรง ซึ่งไมใชทุกคนทีมี่ความรูสึกรวม แต
สังคมไปเขาใจวาคน 6 ตุลาฯตองคิดอยางนี้ทุกคน”  



 “อีกดานหนึ่งก็คือความรูสึกที่วาฝายตรงขามเลือกใชประเด็นนี้เปนยทุธศาสตรทางการเมือง 
นี่ไมใชการพยายามรื้อฟนประวัติศาสตร แตเปนการแซะรัฐบาลนายสมัครเทานั้น ฉะนั้นคนตุลาฯ
บางสวนจึงไมรวมเลนเกมนี้”  
 อยางไรก็ตาม การปลอยใหปมวิวาทะเรื่อง 6 ตุลาฯ กลืนหายไปกับวัฏจักรของขาวสาร ก็ถูก
ตั้งคําถามจาก กนกรัตน เชนกันวา นี่คือความบกพรองของความรับผิดชอบตอประวัติศาสตรที่
ตนเองมีสวนรวมหรือไม  
 “ดิฉันมองวาการทําอยางนี้ก็คลายๆ กบัการไมเห็นคุณคาของประวัติศาสตร 6 ตุลาฯที่
ตัวเองรวมสรางมาเอง การไมเลือกที่จะตอบโตคณุสมัคร หรือบางคนเลือกที่จะยืนขางคุณสมัคร
ดวยซ้ํา เหน็ไดวาเปนความพยายามที่จะประคองใหเหตุการณผานไป โดยที่ตัวเองไมเจบ็ตัว เพราะ
รูวงจรของสื่อวาขับเคลื่อนไดไมเกิน 1-2 เดือนก็จบ” 

“แตคําถามก็คือความรับผิดชอบตอประวัติศาสตรของคุณอยูที่ไหน ประวัตศิาสตรที่คุณเปน
สวนหนึ่งของมัน เปนทั้งเหยื่อ เปนทั้งผูสราง ทัง้ผูที่ไดรับผลกระทบกับมัน และคุณก็เปนคนที่ทําให
มันมีผลกระทบกับสังคมในปจจุบันดวย คุณจะรับผิดชอบกับมันอยางไร เมื่อตัวคุณเองเปลี่ยนไป
แลว และใชประโยชนจากมันไปเรียบรอยแลว หรอืจะทิ้งไวเปนซากปรักหกัพังทางประวัติศาสตร 
และใหคนรุนใหมเรียนรูแบบเขาใจบางไมเขาใจบางตอไป” กนกรัตน ตั้งคาํถามทิ้งทาย 

และเปนคําถามที่อาจจะไมไดรับคําตอบ! 
 

 
 


