
ประวัติศาสตรบาดแผลเดอืนตุลาและพฤษภา : ระหวางความตายทีฟ่นได กบัความตายที่ไมมี
วันฟน    

  
    โดย   ศิโรตม     คลามไพบูลย 
  

หมายเหต-ุผูเขียนปรับปรุงจากปาฐกถาพิเศษ “พฤษภาเลือด-อีกหนึง่บท (ที่ไม) เรียนของสงัคมไทย” ใน
งานสัมมนาเรือ่ง “จาก 14 ถงึ 6 ตุลา และพฤษภาเลือดประวัติศาสตรบาดแผล กับบท (ไม) เรียนของเรา” เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพนัธ 2551 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
 
-------------------------------- 

หัวขอของปาฐกถานี้คือประวัติศาสตรบาดแผล และ บท (ไม) เรียนของสังคมไทย แตประวัติศาสตร
บาดแผลหมายถึงอะไรนั้นกเ็ปนเรื่องที่มีความหมายคลมุเครือ อยูมาก ธงชัย วนิิจจะกูล ใชคําๆ นีเ้พื่ออธิบาย
สภาวะความรูสึกที่ “กอความทุกขระทมเจบ็ปวดตอรางกาย อารมณ และจิตใจ” จน ยากจะเยยีวยารักษาไดแม
เวลาจะผานไปนานแลว ซึ่งหมายความวาไมใชประวัตศิาสตรทั้งหมดจะเปนประวตัิศาสตรบาดแผล ไมได
หมายความวาประวัติศาสตรบาดแผลคือประวัติศาสตรที่กอใหเกิดความ เจบ็ปวดเหลือคณานับ แต
ประวัติศาสตรบาดแผลคือประวัติศาสตรทีส่รางความเจบ็ปวดรวดราวถึงขั้น ที่ไมมวีนัเยยีวยา 

แตสภาวะแหงความไมมวีันเยียวยาคืออะไร? 
สลาโวจ ซิเซ็ค กลาวไวใน For They Know What They Do วา “สารัตถะ ของความเจ็บปวดเกนิเยยีวยา

คือสภาวะทีน่าสะพรงึกลัวเกินกวาจะจดจําไว ในแงนี้แลว ความเจ็บปวดเกินเยียวยาจงึเปนสภาวะทีน่า
สะพรึงกลวัจนเกินที่วิสัยของ จักรวาลวทิยาแหงความหมาย (symbolic universe) จะเขาใจมนัได” [1] 
ประวัติศาสตรที่เปนประวัติศาสตรบาดแผลจึงเปนประวตัิศาสตรที่วางอยูบนจุดตัดของ ความรุนแรง (violence), 
ความเจ็บปวดจนเกนิเยยีวยา (Trauma) และชุมชนการเมือง (political community) หรือ พูดอีกอยางคือ การ
พิจารณาประวัติศาสตรบาดแผลหมายถงึการพิจารณาประวัติศาสตรโดยคํานงึถงึ ความสัมพันธระหวางความ
รุนแรง, ผลของความเจ็บปวดเกินเยยีวยา, และรูปแบบของชุมชนการเมือง 

นาสนใจวาซิเซกกลาวตอไปดวยวาหนาทีข่อง “เรา” คือการพูดถงึประวัติศาสตรบาดแผลซ้ําแลวซ้ําเลา 
ประเด็นนี้สําคญัเพราะทําใหเห็นวาประวัตศิาสตรบาดแผลมีมิติของความเปน การเมืองในเรื่องการตอสูเร่ือง
ความทรงจาํ การโตเถยีงเรือ่งประวัติศาสตรบาดแผลจึงไมไดเปนแคเร่ืองของการจดจํา เร่ืองที่ลืมเลือนไปแลว 
แตคือการจดจําเรื่องทีจ่ดจําไดเพื่อใหเห็นบทเรียนและความเปลี่ยนแปลง 



 นักวิชาการไทยจํานวนไมนอยถือวา 14 ตุลา, 6 ตุลา และพฤษภาคม 2535 เปนตวัอยางของ 
“ประวัติศาสตรบาดแผล” ในสังคมไทย แตทรรศนะนี้ลดทอนความหลากหลายและลักษณะเฉพาะของเหตุการณ
แตละเหตุการณลง ไปมาก แมจะเปนความจริงวาเหตกุารณทั้งสามคลายคลึงกันในแง “การจัดการกับผูชุมนุม
ดวยวิธีรุนแรงของรัฐไทย” แตทวาแตละเหตุการณก็มีรูปแบบความรุนแรง ความเจ็บปวด และผลตอชุมชน
การเมืองที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ปาฐกถา คร้ังนี้รวมศนูยอยูที่การอภิปรายเรื่องประวัติศาสตรบาดแผลกรณีเหตุการณ เดือนพฤษภา และ
เพื่อใหขอคิดเห็นในการอภิปรายคมชัดขึ้น จงึขออภิปรายประเดน็นี้โดยวิธีเทียบเคยีงปฏิกริยาทีสั่งคมไทยมีตอ
ความตาย ในกรณีนี้เทยีบกบัความตายในเหตกุารณหกตุลา 

ปาฐกถานี้พาดพิงถงึคุณสมคัร ไมใชเพราะ เกลยีดคุณสมัคร แตเพราะคุณสมัครปนตัวละครทาง
การเมืองไมกีต่ัวที่มีบทบาทจัดจาในที่ สาธารณะ ทั้งในเหตุการณหกตลุาและเหตุการณเดือนพฤษภาคม  

พูดอีกอยางคอืปาฐกถานี้ไมไดสนใจที่จะถกเถยีงวาคุณสมัครเปน “ฆาตกรมือเปอนเลือด” หรือ “ฆาตกร
ตัวจริง” หรือไม อันเปนประเด็นที่มีผูศึกษาไวมากแลว แตสนใจที่จะพจิารณาปฏิกริยาที่สังคมไทยมีตอคุณสมัคร
เปนตัวเดนิเรื่อง เพื่ออภิปรายปญหาการเขียนประวัติศาสตรพฤษภาและประชาธิปไตยไทย 

อนึ่ง ควรระบดุวยวาผูพูดเหน็ดวยกับการอภิปรายบทบาทคุณสมัครในเหตกุารณหกตุลา แตไมเห็นดวย
กับการอภิปรายถึงคุณสมัครเพื่อฆาตัดตอนความจริง 6 ตุลา  

ถาถือวา 6 ตุลา เปนการฆาหมูนกัศึกษาประชาชนที่คร้ังหนึง่เคยมีผูตัง้ขอสังเกตวา “สังคมไทยไมมวีัน
ลืม 6 ตุลา เพราะสังคมไทยไมไดจดจํา 6 ตุลา มาตัง้แตตน” หรือ อยางดีก็คือทาํไดแคจําเหตุการณนั้นแบบ
ออมๆ แอมๆ แกมตะขิดตะขวงใจในความเจ็บปวดและโหดรายที่เกิดขึ้นในวนันั้น พฤษภา 2535 ก็เปน
อาชญากรรมโดยกองทัพที่สังคมไทยจาํได แตทุกคนชวยกันลืมมนัไป 

ตัวอยางทีย่ืนยันประเดน็นี้คอืปฏิกิริยาที่คนไทยมีตอคุณสมัครในเรื่องหกตุลาและพฤษภาคม 
คนจํานวนมากพูดถงึบทบาทของคุณสมัครตอเหตุการณหกตุลา แปลกที่มีคนไมมากนักที่โจมตีคุณสมัครในเรื่อง
ที่รุนแรงไมแพกัน ซ้ํายงัเกิดขึ้นไมนานนักอยางบทบาทคุณสมัครในเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งคุณ
สมัครเปนรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทีม่ีนายกฯ ไมไดมาจากการเลือกตั้งในขณะนัน้ คือ พล.อ.สุจินดา ครา
ประยูร ซึ่งหมายความวาคณุสมัครเปนหนึ่งในสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและหัวหนาพรรค การเมอืงที่ยกเกาอี้
ประมุขของฝายบริหารไปประเคนใหนายทหารผูกอการ รัฐประหารในป 2534 รวมทัง้เปนสวนหนึง่ของรัฐบาลที่
ส่ังการใหทหารเคลื่อนกําลงัปราบปราม ประชาชนผูเรียกรองประชาธปิไตยจนมีคนเสียชีวิต 43-45 คน มี
ผูบาดเจ็บและไดรับผลกระทบอีกราว 90 คน ไมตองพูดถงึกรณี “คนหาย” นับไมถวนอีกจํานวนหนึง่ 
 มีคําตอบอะไรบางที่เปนไปไดในการอธิบายปญหานี ้



คํา ตอบหนึ่งทีน่าจะผุดขึ้นมาเปนคาํตอบแรกๆ คือเพราะหกตุลามีความรุนแรงกวาพฤษภา มีการเผาทัง้
เปน ทํารายศพ แขวนคอ ทรมานกอนเสยีชีวิต ฯลฯ ทาํใหคนไมพอใจสมัครจากเหตุการณหกตุลามากกวา แต
คําตอบนี้โตแยงไดดวยขอเท็จจริงงายๆ วาไมมีใครรูวาคนที่ตายในเหตุการณเดือนพฤษภาคมถูกทํารายอยาง
โหดเหีย้ม แคไหน เพราะการตายหลายรายเกิดขึ้นเมื่อทหารควบคุมพืน้ที่ชุมนุมบนถนนราชดําเนนิได เรียบรอย
แลว จึงไมมีใครเห็นเหตุการณขณะที่คนเปนๆ ถกูมัจจุราชในเครื่องแบบทหารคราชีวิตใหเปนคนตาย  

ปญหาทางอภิปรัชญาที่โหดเหี้ยมขึน้ไปอีกก็คือเราจะเปรยีบเทยีบไดอยางไรวา “ความตาย” และ “คน
ตาย” ในกรณไีหนโหดรายกวากนั 

คําตอบที่เปนไปไดอีกขอคือคนที่โจมตีสมคัรนั้นผูกพันกบันักศึกษาที่ตายตอนหกตุลา? คํา ตอบนีอ้าจ
ถูกและผิด เพราะหกตุลาถกูขุดคุยและรื้อฟนเพื่อใชเปนเครื่องมือทางการเมือง มากกวาจะเพื่อพิสูจนความจริง 
ซ้ําการรื้อฟนหกตุลาก็ยงัวนเวียนกับการชี้แจงซ้ําๆ ซากๆ วาคนตายไมใชคอมมิวนิสต เปนผูรักชาติ ศาสน 
กษัตริย เปนผูรักความเปนธรรมในความหมายทั่วไป เปนนกัศึกษาที่ไมรูเร่ือง เปนผูบริสุทธิ์ทางการเมือง ไมใช
ฝายซาย ไมใชนักสงัคมนยิม ฯลฯ  

พูด ในเชิงเปรยีบเปรยก็คือในจินตนาการของสังคมทกุวนันี ้ภาพของคนที่ตายในเหตกุารณหกตุลาและ
ผูชุมนุมที่ธรรมศาสตรในวนันั้นอาจไม แตกตางจากนักศึกษาที่ไปคายพัฒนาชนบทในปจจุบนั 

การตอบแบบนี้ดีทางการเมอืงกับผูตอบ ดตีอการตอสูเพือ่ใหหกตุลามี “ที่ทางในประวัติศาสตรไทย” แต
แฟรกับคนที่ตายในวันทีห่กตุลาจริงหรือ? 

ถา แมแตนกัศกึษาประชาชนที่ตายไปในวนันัน้เพียงคนเดียวที่เชื่อเร่ือง สังคมนิยม เขาจะรูสึกอยางไรที่
ในนามของการตอสูทางการเมืองทกุวนันี้ เราบอกวาเขาเปนอยางที่เราคิดวาเขาควรจะเปน 

พูด อีกอยางคอืคําตอบแบบนี้แสดงความผูกพนักับคนตาย หรือแสดงความพยายามสรางความผกูพนั
ระหวางผูที่มีชวีิตอยูในปจจุบันกับ เหตุการณในอดีตที่ลวงไปแลวกนัแน? 

เปน ไปไดหรือไมที่คนตีสมัครดวยเรื่องหกตุลาเพราะคนไทยรักความเปนธรรม รักสจัจะ ทนไมไดที่
นักการเมืองรังแกนักศึกษาผูบริสุทธิ์ ฯลฯ?  

คํา ตอบคืออาจจะใช แตก็เถยีงไดอีกเหมือนกนัวาถาตีสมัครเพราะรักความเปนธรรม รักสัจจะ ทนไมได
เร่ืองความโหดราย ก็ตองถามวาทาํไมตีแตสมัคร ทั้งที่การฆาและการประสานการฆาเกิดโดยคนทีม่ากและใหญ
กวาสมัครขึ้นไป  

เร่ือง เดียวที่สมัครพูดถูกในคําชี้แจงกรณหีกตุลาคือเขาไมไดตําแหนงทางการเมืองใน ขณะนั้น ไมไดคุม
ตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนกาํลังหลักที่สุดในการบกุธรรมศาสตร ไมไดคุมทหาร ไมไดเปนรัฐมนตรี เขาจงึไมมี
อํานาจราชการที่จะไปสั่งใหใครฆาใครในวันที่หกตุลา ไมมีอํานาจสัง่ใหตํารวจตระเวนชายแดนเคลื่อนกําลงัเขา



กรุงเทพฯ ได ไมมีอํานาจสัง่ใหทหารกอรัฐประหาร ไมมอํีานาจสั่งลกูเสือชาวบานใหรวมตัวกนับุกธรรมศาสตร 
รวมทัง้ไมมีอํานาจตัดสินใจวาใครจะเปนนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทีเ่กดิขึ้น หลงัหกตลุา 

ถาตีสมัครเพราะหกตุลาโหดราย ทําไมความจริงในหกตุลาถูกฆาตัดตอนใหอยูทีน่ักโฆษณาชวนเชือ่แต
เพียงคนเดียว? คนสั่งเคลื่อนกําลงัตํารวจตระเวนชายแดนคือใคร? ใครสั่งเคลื่อนกาํลังทหาร? ใครอยูเบื้องหลงั
การแตงตั้งธานินทร กรัยวิเชยีร เปนนายกรฐัมนตรีหลงัหกตุลา ?  

กลับไปยังคําถามที่ผูเขียนตัง้ไววาทําไมคนโจมตีคุณสมัครเร่ืองหกตุลา แตไมมีใครโจมตีคุณสมัครเร่ือง
พฤษภา 

ทําไมจงึเปนเชนนี?้  
คําตอบของผูเขียนคือคนที่ตายตอนหกตุลาเผชิญกับความตายทางกายภาพ (physical death) ที่ยังพอ

มีโอกาสฟนจากความตายทางการเมือง (political death) ข้ึนมาได ขณะที่คนที่ตายตอนพฤษภาเผชิญความ
ตายทางกายภาพและความตายทางการเมือง ชนิดทีย่ากเหลือเกนิทีจ่ะฟนคืนชพีขึ้นมา  

ตอไปนี้คือคําอธิบายซึง่จะเริ่มตนงายๆ วาทาํไมสมัครตองโกหกคนทัง้ชาติและทัง้โลก ในเรื่องที่โกหก
ไมไดอยางเหตุการณ 6 ตุลาคม 
 คน ทีฟ่งคําอภิปรายของคุณสมัครในการเปดประชุมรัฐสภา คงจาํไดวาคุณสมัครชีแ้จงวาที่บอกวาคน
ตาย 6 ตุลา มคีนเดียว เพราะพูดตามจาํนวนคนตายที่คณุสมัครเห็นดวยตาวาถกูฆาตายที่สนามหลวงในวัน นัน้  

คํา ตอบแบบนี้ทาํใหประเมนิบทบาทคุณสมัครใน 6 ตุลา งายขึน้ เพราะคุณสมัครไดใหการไปแลววา
ตัวเองอยูที่สนามหลวง อยูระหวางที่มกีารฆานกัศึกษา อยูขณะที่มีการเผาศพและทาํรายศพ และอยูขณะที่มีการ
ใชกําลังตาํรวจและอาวุธสงครามยิงปราบปราบประชาชน 

คุณ สมัครไปอยูตรงนัน้ทาํไม ในเมื่อวนัที ่6 ตุลา เปนวนัที่คุณสมัครไมไดมีตําแหนงอะไรใน
คณะรัฐมนตรีแลว ไปในฐานะพลเมืองดทีี่ทนการฆานกัศึกษาไมได? ไปในฐานะคนไทยผูรักชาติ ศาสน กษัตริย
เหนือส่ิงอื่นใด? ไปในฐานะผูนําการเมืองที่เหน็ดวยกับเหตุการณนั้น?  

คุณสมัครพูดแบบนี้เพื่อตองการชําระประวัติศาสตรตัวเองใหเปนผูบริสุทธิ์จากขอกลาวหาเรื่อง “ฆาตกร
มือเปอนเลือด” หรือเปลา?  

คํา ตอบคือไมนาใชเพราะการประกาศวาไปอยูในสนามหลวงขณะฆาหมู ก็คือการรบัสารภาพกลายๆ 
วาคุณสมัครเกี่ยวของกับหกตุลา จะเกี่ยวมากแคไหนก็เปนอีกประเด็น 

ผูเขียนขอทดลองตอบคําถามนี้ดวยคําตอบงายๆ วาคุณสมัครโกหกในเรื่องที่ไมนาโกหกเพราะคุณสมัคร
รูดีวาการฆาหมู นกัศึกษาในวันที่ 6 ตุลา เปนเรื่องที่นาละอายทางสังคม (social guilt) 



ตัว คุณสมัครจะละอายใจโดยสวนลกึหรอืไมนั้นไมรู แตในระดับสังคมการเมือง ฆาตกรรม 6 ตุลา เปน
อาชญากรรมที่นาละอาย จงึทาํใหคุณสมคัรตองบอกปดความผิดของตนในกรณีนี้ ใหเหลือเพียงแคเร่ืองความ
ตายของคนเพยีงคนเดยีว 

ความละอายทางการเมืองแบบนี้นาสนใจ เพราะสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงสาํคัญจากชวงหลัง
หกตุลา ทีก่ารฆาหมูนักศกึษาเปนวีรกรรมที่นายกยอง หรือที่ธงชยั วินจิจะกูล ศึกษาบันทกึการออกอากาศของ
วิทยยุานเกราะเวลานัน้แลวใชคําวา “ฉลองชัยชนะ” [2] 

หลังจากหกตลุาผานไปไดสิบปเศษ ในป 2531 ก็ยงัมีคนที่ศรัทธาอุดมการณขวาจดัอยางนางจงกล ศรี
กาญจนา ผูสมัครคนหนึง่ของพรรคพลังธรรม ออกมาสดุดี พล.ต.จาํลอง ศรีเมือง นกัการเมืองดาวรุงพุงแรงใน
เวลานั้น วารูจกัทานจาํลองในฐานะผูรักชาติมาตั้งแตวนัที่รวมกอเหตุการณหกตุลา พูดวาคุณจาํลองสวมวิก ใส
แวนดํา คอยชีแ้นะวาใครควรพูดอะไรที่ลานพระรูปเมื่อการฆาหมูทีธ่รรมศาสตรเสร็จ ส้ินแลว พูดถงึขั้นเหน็
จําลองปลอมตัวไปปะปนกบัลูกเสือชาวบานที่ชุมนุมที่พระรูปทรง มา ทําใหประวัติศาสตรหนานีเ้ปน
ประวัติศาสตรหนาทีเ่ปนรอยดางที่สุดใน ชวีิตของจําลองเอง 

ลอง คิดเลนๆ วาใน พ.ศ.นี้ จะมีคนสักกี่คนที่กลาพูดอยางองอาจผาเผยวาไดไปรวมฆานกัศึกษาที ่
ธรรมศาสตร ที่สนามหลวง รวมทัง้รวมชุมนุมที่ลานพระรูปในวันทีห่กตุลา?  

เปน ไปไดมากวาความเปลีย่นแปลงทางความรูสึกที่สังคมไทยมีตอหกตุลา ทาํใหคนที่ความคิดแบบขวา
อยางคุณสมัคร ตองลดทอนความรุนแรงของความตายในหกตุลา ใหกลายเปนความตายของชายโชครายเพยีง
รายเดียว 

เปนไปไดหรือไมวา ความเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลจากสังคมจดจําเรื่องหกตุลาเปลีย่นไป? ไม มีใครกลาพูด
ในที่สาธารณะเต็มปากเต็มคําตอไปอีกแลววาภูมิใจที่ไดฆา นกัศึกษาเพื่อปกปองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
จริงอยูวามีคนเยอะแยะที่กลาพูดวาสถาบนัหลกัทัง้สามสําคัญเหนือส่ิงใด เชื่อวาสถาบันทั้งหมดมคีายิ่งกวาชีวิต 
แตมีกี่คนทีพู่ดไดอยางภาคภูมิใจวาควรฆานักศึกษาดวยวิธีโหดเหีย้มแบบ วนัที ่6 เพือ่จรรโลงไวซึ่งสามสถาบัน? 

ดูชะตากรรมของ “วีรชน” ผูเกี่ยวของกับขบวนการฆานกัศึกษาในวนัที่หกตุลาและกอนหนานัน้กไ็ด มี
ใครจําไดวาอุทิศ อุทาร หรือกิตติวุฒิโฒตายเมื่อไร  

โชค รายที่คนเหลานี้ตายชา ลองคิดเลนๆ วาถาพวกเขาตายเร็วกวานีข้ึ้นสักยี่สิบป นั่นคือตายในชวง
หลังจากเกิดเหตุการณหกตลุาไมนานนัก พวกเขาคงไมตายอยางเงียบงันแบบนี ้

เปน ไปไดหรือไมที่จะเขาใจคําอธิบายหกตุลาของคุณสมัคร โดยคํานงึถึงบริบทแบบนี้ คําตอบคอืเปนไป
ได แตก็ควรระบุดวยเชนกนัวาความรูสึกของสังคมวา หกตุลาเปนเรื่องนาอายจนตองรูสึกผิด (guilt) แตกตาง
จากความรูสึกวา หกตุลาเปนเรื่องอัปยศ (shame) เสน แบงของความรูสึกผิดกับความอัปยศคือความรูสึกผิด
เปนเรื่องที่เราอาจแก ตัวดวยขออางแบบใดแบบหนึ่งได แตความอัปยศคือความผิดบาปในสิง่ที่ไมมีวันผลกัไส



ออกไป แมกระทั่งในมโนธรรมสํานึก [3] ความอัปยศจงึเปนเรื่องที่ใหอภัยหรือไถถอนไมได มีแตกดใหเงียบ
หายไปตามกาลเวลา  

ความ ละอายที่สังคมไทยมตีอหกตุลาเปนความละอายที่แสดงออกมาในรูปการโจมตีคุณ สมัคร ฆาตัด
ตอนความผิดไปที่นักการเมอืงดาษๆ เพียงคนเดียว แตสังคมไทยไมเคยเรียกรองใหสอบสวนและดําเนนิคดีกับ
คนทัง้หมดที่กอเหตุหก ตุลา เพราะรูวาเรื่องนี้เรียกรองไมได ขืนดันทุรังทําไป ก็จะทําใหสังคมไทยถงึกาลหายนะ
ไปทั้งหมด จงึไดแตลืมๆ กันไป เชนเดียวกบัที่ไมเคยมีแมแตคร้ังเดียวทีใ่ครตอใครที่รวมกอหกตุลาจะ ออกมาขอ
โทษนักศึกษาประชาชน 

อัน ที่จริงอาจตั้งคําถามตอไปไดอีกวา อะไรคือความหมายทางการเมอืงของปริศนาทางอุดมการณที่
เปลี่ยนแปลงไปจากป 2519 ที่การฆานักศกึษาฝายซายเปนเรื่องนาภาคภูมิใจยิ่งชีวิต จนถึงป 2551 ที่การฆา
นักศึกษากลายเปนความรูสึกนาอับอายในระดับสังคม  

คํา ถามนี้ไมเกี่ยวกับหกตุลา แตเกี่ยวกับการประเมนิอะไรตอมิอะไรที่เกีย่วกับรัฐประหาร 2549 และ
สถานการณการเมืองหลังจากนัน้จนปจจุบันและไปสูอนาคต 

 กลับไปที่เร่ืองเดือนพฤษภาคม 
ถาป 2539 คือจุดเริ่มตนของกระบวนการรือ้ฟนหกตุลาเพื่อสราง “ที่ทางในประวัติศาสตร” ใหคนรุนที่

เกี่ยวของกับเหตุการณนี้ และถาป 2539 คือปที่คนรุนตลุาคม 2519 ร้ือฟนความภาคภูมิใจทางการเมืองผานการ
จัดงานรําลึกสองทศวรรษหกตุลาอัน ยิ่งใหญ ชวงเวลา 3-4 ป หลงัการนองเลือดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ก็คือ
ชวงเวลาที่ “รัฐ” คอยๆ ทําใหเหตกุารณเดอืนพฤษภาคมเสื่อมความสาํคัญทางการเมอืงถึงขัน้ที่ปราศจาก “ที่ทาง
ในประวัติศาสตร” ในปจจุบนั 

เหตุการณเดือนพฤษภาคืออะไร? 
กลาว อยางรวบรัดที่สุด เหตกุารณเดือนพฤษภาคือการลุกฮือของประชาชนเพื่อตอตานนายกรัฐมนตรีที่

ไม ไดมาจากการเลือกตั้ง แตอันที่จริง ขอเรียกรองของขบวนการเดือนพฤษภามีเนื้อหากวางไกลกวาเรื่องที่มา
ของนายก รัฐมนตรีไปมาก เพราะมกีารพดูถึงการใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา หามไมให
ขาราชการประจําดํารงตาํแหนงการเมืองและการบริหารประเทศ คณะรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. ลดอํานาจ
วุฒิสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง ฯลฯ  
 ในแงนี้แลว พฤษภาคม 2535 คือการสรางความเปนใหญทางการเมือง (political hegemony) ให เสรี
ประชาธิปไตยแบบประชาธปิไตยรัฐสภา ซึ่งเมื่อจัดวางระบบนี้ลงไปในประวัติศาสตรการเมือง พฤษภาคม 2535 
ก็คือการปฏิเสธระบอบรัฐที่เกิดขึ้นหลงัหกตุลาทั้งหมด นัน่คือระบอบรัฐที่ทหารและขาราชการประจําเปนกลไกล
หลักของระบบการเมือง มีรัฐสภาที่สมาชิกครึ่งหนึ่งมาจากการแตงตั้ง อํานาจการเมอืงขั้นสูงสุดในการเลือก



นายกรัฐมนตรีอยูที่การตกลงนอกรัฐสภาและ เหนือการเลือกตั้งระหวางพลงัสามฝายที่ในเวลานั้นเรียกงายๆ วา 
ทุน/วงั/ปน  

พฤษภาคม 2535 เปนจุดเริ่มตนของการสถาปนาระบอบรัฐแบบใหมที่สภาผูแทนราษฎรเปนศูนยกลาง
ของระบบการเมืองในความหมายที่แทจริง 

ปญหา ก็คือ ขณะที่การเชิดชสูภาผูแทนราษฎรและประชาธิปไตยรัฐสภาเปนเสาหลกัของการตอ สู
การเมืองในเดอืนพฤษภา การเชิดชูประชาธิปไตยรัฐสภาก็เปนจุดเปราะทางการเมอืงของขบวนการ เดือน
พฤษภาเองดวย เพราะไมมีประชาธิปไตยรฐัสภาในสังคมไหนที่มีฐานะเปนอุดมการณทางการเมือง ที่มีพลงักลา
แกรงจนเรียกรองใหคนสละชวีิตเพื่อปกปองอุดมการณนี้ได ซ้ําในสงัคมไทยเองก็มีเงื่อนไขทางการเมอืงและ
อุดมการณมากหลายที่ขัดขวางการ เติบโตของความคดิเรื่องประชาธปิไตยรัฐสภา ขณะที่กระแสการเมืองโลก
เองก็เร่ิมเดนิไปสูเสนทางของการตั้งคาํถามกับความ คดิเรื่องระบบตัวแทน (representationism) ซึ่งเปนรากฐาน
ทางความเชื่อที่สําคัญที่สุดของประชาธปิไตยรัฐสภา 

ใน โลกศตวรรษที่ 20 นัน้ มอุีดมการณการเมืองมากหลายทีม่ีพลงัจนกอใหเกิดสงครามกลางเมือง การสู
รบ การปฏิวัติ การจลาจล การสละชีวิต ฯลฯ เชนชาตนิยิม สังคมนยิม คอมมิวนิสต สาธารณรัฐนิยม สากลนิยม 
รัฐธรรมนูญนยิม แตมีนอยคร้ังมากที่คนในโลกจะยอมตายเพื่อสภาผูแทนราษฎรและประชาธิปไตย รัฐสภา 

คน ที่อยูในเหตุการณเดือนพฤษภาคงจําไดวาเหตุการณนี้จบลงดวยความนาเศรา เพราะขบวนการ
เรียกรองนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งจนมีคนเสียชวีิตไปจํานวนมากกลับไดนายกฯ ที่ไมมีอะไรเกี่ยวของกับการ
เลือกตั้งแมแตนิดเดียว นัน่คอืคุณอานันท ปนยารชุน ซึ่งไมไดเปนตัวแทนของคนกลุมไหนนอกจากคนชัน้สูงและ
ผูดีเพียงหยิบมือเดียว  

ใน แงนี้แลว การเปนนายกรฐัมนตรีของคณุอานนัทจงึสาํคัญในแงที่แสดงใหเห็นความออนแอ ทาง
อุดมการณของประชาธิปไตยรัฐสภาและสภาผูแทนราษฎร 

ควร ระบุดวยวาการทาํใหพฤษภาสูญเสียมิติทางอุดมการณนั้นไมไดมีแคเร่ืองตลก ทางการเมืองแบบนี้ 
แตยังกินความไปถึงกระบวนการทางการเมืองและสังคมทั้งหมดที่มุงสลายความ สําคัญของเหตกุารณเดือน
พฤษภาคม เร่ิมตนตั้งแตการสรางความหมายทางอุดมการณวา พฤษภาคมเปนสญัลักษณของการแกปญหา
อยางรูรักสามคัคีระหวางคนในชาติ การคดัคานไมใหดําเนินความผิดทางกฎหมายกับนายกรัฐมนตรีและนาย
ทหารที ่เกี่ยวของกับการปราบปรามประชาชน การกําหนดใหรายงานการสอบสวนของกระทรวงกลาโหมเรื่อง
พฤษภาคม 2535 เปนรายงานลับที่ไมเปดเผยจนถึงบัดนี ้และเหนืออ่ืนใดก็คือการปฏิเสธกระแสปฏิรูปกองทัพ
ไปสูทิศทางที่ใหพลเรือน และสภาผูแทนราษฎรควบคุมตรวจสอบกองทพัไดมากขึน้ทีแ่พรหลายในหมูประชาชน
เพื่อความเปนธรรมกับทุกฝาย ควรระบุดวยวาการไมเปดเผยรายงานสอบสวนของกระทรวงกลาโหมนี้เกิดขึ้น
ภายใตรัฐบาลพลเรือนที่ “เชื่อมั่นในประชาธิปไตยรัฐสภา” และมีอํานาจหลังเหตุการณเดือนพฤษภาฯ  



หนึง่ ปหลังจากคนเดือนตุลาจัดงานรําลกึหกตุลาอยางยิ่งใหญเมื่อ 6 ตุลาคม 2539 ก็เกิดการปฏิรูป
การเมืองที่เปนตนกาํเนิดของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งวางอยูบนการเหยยีดหยามนักการเมือง สภาผูแทนราษฎร 
และประชาธิปไตยรัฐสภาอยางมากที่สุดเทาที่ระบบการเมืองในเวลานัน้จะอนุญาต ใหทาํได เกิดการโจมตี
นักการเมืองวาเปนแคนกัเลอืกตั้ง เกิดการโจมตีสภาผูแทนราษฎรวาเปนที่รวมของโจรใสสูท เกิดการสรางทฤษฎี
การเมืองประหลาดๆ วาประชาธิปไตยรัฐสภาทําใหอํานาจการเมืองวนเวียนอยูกับคนไมเกินสองพันคน เกิด
กระแสการเมอืงแบบขวาวาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งไมใช “ตัวแทนที่แทจริง” ของประชาชน ฯลฯ ซึ่ง
เมื่อมาถงึป 2548-2549 ความคิดทัง้หมดนี้ก็ผสมผสานกันเปนวาทกรรมทางการเมอืงที่ปพูื้นฐานใหกับ การ
ทําลายประชาธิปไตยรัฐสภา ลมลางระบอบรัฐที่สภาผูแทนราษฎรเปนศูนยกลางอาํนาจ รวมทั้งสรางความชอบ
ธรรมใหรัฐประหารเดือนกนัยายน 

เรา อาจสรางสมการการเมอืงงายๆ ก็ไดวาถาประชาธิปไตยรัฐสภาและอุดมการณเสรีประชาธิปไตยมี
ความสาํคัญ ก็ยอมยากที่จะเกิดรัฐประหารและการแทรกแซงการเมอืงของพวกอภสิิทธิ์ชน และถาเจตนารมณ
ประชาธิปไตยของเดือนพฤษภาไดรับการพิทกัษรักษาไว กย็อมเปนไปไมไดที่จะเกดิเหตุอัปยศทางการเมืองอยาง
รัฐประหาร 19 กันยายน 

สมการ นี้กลับตาลปตรไดอีกอยางวาการเพิกเฉย ไมสนใจ ไมใหความสําคัญตอเหตกุารณเดือน
พฤษภาคม 2535 สงผลโดยตรงตอมาตรา 7 วาทกรรมพระราชอํานาจ รัฐประหาร 19 กันยายน และรัฐธรรมนญู
ที่ใชอยูในปจจุบัน 

อันที่จริง มีปจจัยสองขอทีท่าํใหเหตุการณเดือนพฤษภาคมเปนประวัตศิาสตรที่สังคมไทยเคยจาํแตจํา
ไมได 

ขอแรก คือชนช้ันของคนตายในเหตุการณเดือนพฤษภาคม 
 พูด ใหหยาบและทาทายทีสุ่ด คนตายในพฤษภาคือพวกไพร คือคนจนเมือง คือคนชั้นลางที่รัก

ประชาธิปไตย คือคนระดับกลางและลางทีม่ีการศึกษาไมมากนัก คนสลัมคลองเตย คือคนขี่มอเตอรไซครับจาง 
คือคนอยางลงุนวมทอง (ไพรวัลย) ที่ตายไปเมื่อคัดคานรฐัประหารคราวที่แลว หรือกระทั่งอาจเปนเด็กขางถนนที่
ตายอยางไมรูอิโหนอิเหน คอืคนที่มารกซเรียกวากรรมาชีพจรจัด หรือนักทฤษฎีบางคนอาจเรียกวา Multitude 
ขณะ ที่คนตายในหกตุลาคอืนักศึกษา คอืลูกหลานคนชั้นกลาง คือคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีพอจะสงลกูเรียนในมหาวทิยาลัย ระดับนาํของประเทศ คือคนที่ในเวลาสิบหาปยี่สิบปผานไป ก็สามารถเลื่อน
ฐานะเปนผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําความคิด ผูนําการเมือง หรือผูนําสงัคม 

ขณะที่หกตุลามีเจาภาพทีม่อิีทธิพลมากมายใน พ.ศ.นี้ แตคนตายในเดือนพฤษภาคอืคนสังกัดวรรณะที่
ไมอยูในวิสัยทีจ่ะแสวงหา “ที่ทางในประวัติศาสตร” ใหกบัตัวเองไดแมแตนิดเดียว เพราะเปนความตายของคนที่
ดอยโอกาสทางสังคม มีฐานะต่ําตอยเกนิกวาที่คนรุนเดียวกันหรือคนรุนหลงัจะ engage ไดอยางจริงจัง  



ขณะ ที่มีคนเดือนตุลาเต็มไปหมดในสภา ในมหาวทิยาลัย ในองคกรพัฒนาเอกชน ในกลุมนักธุรกิจราย
ใหญและรายยอย ในวงการสื่อสารมวลชน ในวงการนกัเขียน ฯลฯ มใีครสักกี่คนทีจ่ะอยากบอกวาผมเปนเพื่อน
กับคนขี่มอเตอรไซครับจางหรือ คนสลัมคลองเตยทีถู่กยงิตายในเหตกุารณเดือนพฤษภาคม? 

ชนชั้นของคนตายเกีย่วของโดยตรงกับที่ทางของความทรงจํารวมหมู ที่สังคมมีตอความตายใน
เหตุการณทางการเมือง 

ขอสอง การอธิบายเหตุการณเดือนพฤษภาแตในแงยทุธวิธีภายใตประเด็นหลกัเรื่องความสามัคคี  
คน ที่ความจําดีคงจําไดวาหลังเหตุการณเดือนพฤษภาผานไปไดไมนาน ความตองการปฏิรูป

ประชาธิปไตยในสังคมไทยกสู็งขึ้นอยางไมเคยมีมากอน มีการพูดถึงการปฏิรูปส่ือ การปฏิรูปกองทพัใหมีขนาด
เล็ก การกระจายอํานาจ การเลือกตั้งผูวาโดยตรง ฯลฯ ถงึขั้นที่หนึ่งในความขัดแยงหลักที่ทาํใหพรรค
ประชาธิปตยชวงหลัง พ.ค.2535 ถูกโจมตีจากพรรครวมรัฐบาลและสังคมในเวลานั้นคือการไมยอมจัดการ
เลือกตั้ง ผูวาโดยตรงอยางทีเ่คยหาเสียงเอาไว 

มี เหตุปจจัยหลายอยางที่ทาํใหการปฏิรูปสังคมและการเมืองเชงิยทุธศาสตรใน ชวงหลังเหตุการณ
พฤษภาคมลมเหลวไป เหตุผลที่สําคัญที่สุดไดแกชัยชนะของชนชัน้นาํทั้งหมดในการเจรจาตอรองและ สราง
ขอตกลงรวมกนัในอนัที่จะไมปฏิรูประบบเอาไว ซึง่ทัง้หมดนี้ทาํงานภายใตวาทกรรมการเมืองที่ส้ันๆ งายๆ แตมี
พลัง นัน่ก็คือวาทกรรมเรื่องความรักสามคัคี 

มี ใครจําไดบางวาเหตุการณเดือนพฤษภาคมจบลงแบบที่เปนอยูดวยปจจัยที ่สําคญัมากขอหนึ่ง คือ
การชุมนุมอยางไมทอถอยของนักศกึษาและประชาชนที่มหาวทิยาลยัรามคําแหง ที่รุนแรงถงึขั้นเตรียมใชรถ
น้ํามนัขวางรถถังที่กําลงัจะเคลื่อนกําลงัเขา ปราบปรามผูชุมนุม 

ตัว อยางที่อธบิายชัยชนะของชนชัน้นําไดดีคือปรากฎการณที่โคทม อารียา, ปริญญา เทวานฤมิตรกุล , 
กรุณา บัวคาํศรี รวมทัง้องคกรพัฒนาเอกชนและนกัวิชาการหลายคน แหเขาไปเปนคณะทํางานขององคกรกลาง
เพื่อควบคุมการเลือกตั้งหลงัป 2535 ถงึขั้นที่อาจพูดเปรยีบเปรยเลนๆ ไดวาคณะกรรมการรณรงคเพื่อ
ประชาธิปไตย (ครป.) และสหพนัธนิสิตนกัศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) แปรสภาพไปเปนกองเลขาของ
องคกรกลางในทนัททีี่เหตุการณเดือนพฤษภาคมจบสิ้นลง ขณะที่มีคนเพยีงหยิบมอืเดียวที่ใหความสําคัญตอ
การเคลื่อนไหวกับประชาชน เพื่อปฏิรูปประชาธิปไตย ปฏิรูปกองทพั เลือกตั้งผูวา ผลักดันใหเกิดการกระจาย
อํานาจ การติดตามกรณี “คนหาย” ใน เหตุการณนัน้ รวมทั้งการดําเนนิความผิดกับ พล.อ.สุจนิดา พล.อ.อิสพงศ 
พล.อ.เกษตร พล.อ.อนนัต ฯลฯ ทีเ่กี่ยวของในทางใดทางหนึง่กับการใชทหารติดอาวุธปราบปรามประชาชน 

เมื่อมองยอนหลังกลับไป การมีสวนรวมของ “ผูนํานักศึกษา” และ “ภาคประชาชน” ที่หมกมุนแตปญหา
การเลือกตั้ง การไมซื้อเสียง ฯลฯ เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นจุดกําเนิดของการโจรกรรมพลังปฏิรูปการเมืองหลัง 
เดือนพฤษภาคมใหอยูภายใตวาระทางการเมืองของชนชั้นนาํเกา นัน่ก็คือการทาํใหปญหาการเลอืกตั้งไมโปรงใส



เทากับปญหาทั้งหมดของ ประชาธิปไตยไทย หรือพูดใหยุงยากขึ้นคือการยอยสลายและดูดกลืน “ภาค
ประชาชน” ใหไปเปนสวนหนึง่ของระบอบรฐัไทย 

ในแงนี้แลว “เจตนารมณของวีรชนเดือนพฤษภา” หาย วบัไปแทบจะในทนัททีี่กองเลือดหายไปจากถนน
ราชดําเนนิ จึงไมนาแปลกใจที่เมื่อเหตุการณเดือนพฤษภาคมผานมาไดสิบหาป นกัวิชาการที่มีอดีตเปน “ผูนํา
นักศึกษา” พูดไดอยางหนาตาเฉยวาคณะรฐัประหาร 2549 เปนคณะรฐัประหารที่ดีกวา รสช., คนไมนอยเขารวม
กิจกรรมรําลึกวีรชนเดือนพฤษภาพรอมกับรณรงคใหรับราง รัฐธรรมนญู คมช.ที่ทาํลายเจตนารมณของการ
เคลื่อนไหวเดอืนพฤษภาคมแทบทัง้หมดได, พล.อ.พัลลภ ปนมณี ใหสัมภาษณอยางภาคภูมิใจวาเปนคน
วางแผนใหเกดิการจลาจลในชวงเดือนพฤษภา, คร่ึงหนึ่งของกรรมการสมาพนัธประชาธิปไตยในป 2535 
กลายเปนผูสนับสนนุรัฐประหาร 2549 ทัง้โดยเปดเผยและไมเปดเผย ฯลฯ 

การ ปราศจากมิติทางอุดมการณสงผลโดยตรงใหความตายเดือนพฤษภาคมเปนความตายทาง 
การเมือง แมกระทั่งการเรียกรองในเรื่องงายๆ อยางการสรางอนุสรณรําลึกวีรชนเดือนพฤษภา ก็เปนเรื่องที่คนที่
ไดดิบไดดีจากเหตุการณพฤษภาทัง้หมดลืมไปเฉยๆ ปวยการที่จะพูดถึงการรําลึกเจตนารมณของคนตาย หรือ
การสืบทอดอดุมการณทางการเมืองที่เปนนามธรรมสงูยิ่งขึ้นไป  

 คนตายเดือนพฤษภาคือคนตายที่ตายไปแลวอยางไมมทีางฟนมีคุณคาขึ้นมาได เพราะไมมีใครรูสึกกับ
ความตายในเดือนพฤษภาคม 

ปาฐกถา นี้เร่ิมตนดวยการเสนอวาหกตุลาคือประวัติศาสตรบาดแผลที่ตายไปแลวแตมี โอกาสฟนได แต
พฤษภาคือประวัติศาสตรบาดแผลที่ตายไปแลวอยางไมมีเงื่อนไขที่จะฟน คืนชพีขึ้นมาอีก แตปาฐกถานี้มีขอสรุป
ที่แยกวานั้น นัน่คือหากวีรชนเดือนพฤษภาฟนคืนชพีขึ้นมาได พวกเขาคงงนุงงกับกระแสความเปลีย่นแปลง
หลายตอหลายอยางที่อางวาเปน เร่ืองของ “การปฏิรูปการเมือง” ที่เกดิขึ้นในปจจุบนั ไมวาจะเปนการมีวฒุิสภา
ที่สมาชิกครึ่งหนึง่มาจากการแตงตั้งทหารและขา ราชการแกๆ ที่ไมมีใครในประเทศรูจัก แตกลับมอํีานาจ
เทียบเทาผูแทนจากการเลือกตั้งของปวงชน การปฏิรูปส่ือจากการครอบงําของรัฐและการควบคุมของกองทัพ
กลายเปนการทําใหรัฐ เปนเจาของทวีีสาธารณะเพิ่มข้ึนอีกชอง การสรางรัฐธรรมนูญใหศาลและสถาบันที่ไม
ไดมาจากการเลือกตั้งและควบคุม ตรวจสอบของประชาชนมีอํานาจเหนอืสถาบันที่ประชาชนเลือกตัง้เขามา  

เหนือ อ่ืนใดคอืการสนับสนนุรัฐประหารและทําลายประชาธิปไตยรัฐสภาโดยคนหลายคนที่ อางวาเปน
ผูนํา เปนนักตอสู หรือเปนผลผลิตของเหตกุารณเดือนพฤษภาคม 
 
  
 
  



 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 


