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ชืEอบทความเดมิ - ประวตัศิาสตรบ์าดแผลเดอืนตลุาและพฤษภา :  
ระหวา่งความตายทีEฟืG นขึGนมาไดก้บัความตายทีEไมม่วีนัฟืG นคนืขึGนมา 
 
 
 
หมายเหต-ุผูเ้ขยีนปรับปรงุจากปาฐกถาพเิศษ “พฤษภาเลอืด-อกีหนึ\งบท (ที\ไม)่ เรยีนของ
สงัคมไทย” ในงานสมัมนาเรื\อง “จาก 14 ถงึ 6 ตลุา และพฤษภาเลอืดประวัตศิาสตรบ์าดแผล กบั
บท (ไม)่ เรยีนของเรา” เมื\อวันที\ 19 กมุภาพันธ ์2551 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
หัวขอ้ของปาฐกถานีpคอืประวัตศิาสตรบ์าดแผล และ บท (ไม)่ เรยีนของสงัคมไทย แต่
ประวัตศิาสตรบ์าดแผลหมายถงึอะไรนัpนก็เป็นเรื\องที\มคีวามหมายคลมุเครอือยูม่าก ธงชยั วนิจิจะ
กลู ใชคํ้าๆ นีpเพื\ออธบิายสภาวะความรูส้กึที\ “กอ่ความทกุขร์ะทมเจ็บปวดตอ่รา่งกาย อารมณ์ และ
จติใจ” จนยากจะเยยีวยารักษาไดแ้มเ้วลาจะผา่นไปนานแลว้ ซึ\งหมายความวา่ไมใ่ชป่ระวัตศิาสตร์
ทั pงหมดจะเป็นประวัตศิาสตรบ์าดแผล ไมไ่ดห้มายความวา่ประวัตศิาสตรบ์าดแผลคอืประวัตศิาสตร์
ที\กอ่ใหเ้กดิความเจ็บปวดเหลอืคณานับ แตป่ระวัตศิาสตรบ์าดแผลคอืประวัตศิาสตรท์ี\สรา้งความ
เจ็บปวดรวดรา้วถงึขั pนที\ไมม่วัีนเยยีวยา 
 
แตส่ภาวะแหง่ความไมม่วัีนเยยีวยาคอือะไร? 
 
สลาโวจ ซเิซ็ค กลา่วไวใ้น For They Know What They Do วา่ “สารัตถะของความเจ็บปวดเกนิ
เยยีวยาคอืสภาวะที\น่าสะพรงึกลัวเกนิกวา่จะจดจําไว ้ในแงน่ีpแลว้ ความเจ็บปวดเกนิเยยีวยาจงึเป็น
สภาวะที\น่าสะพรงึกลัวจนเกนิที\วสิยัของจักรวาลวทิยาแหง่ความหมาย (symbolic universe) จะ
เขา้ใจมันได”้ [1] ประวัตศิาสตรท์ี\เป็นประวัตศิาสตรบ์าดแผลจงึเป็นประวัตศิาสตรท์ี\วางอยูบ่นจดุตดั
ของ ความรนุแรง (violence), ความเจ็บปวดจนเกนิเยยีวยา (Trauma) และชมุชนการเมอืง 
(political community) หรอืพดูอกีอยา่งคอื การพจิารณาประวัตศิาสตรบ์าดแผลหมายถงึการ
พจิารณาประวัตศิาสตรโ์ดยคํานงึถงึความสมัพันธร์ะหวา่งความรนุแรง, ผลของความเจ็บปวดเกนิ
เยยีวยา, และรปูแบบของชมุชนการเมอืง 
 
น่าสนใจวา่ซเิซกกลา่วตอ่ไปดว้ยวา่หนา้ที\ของ “เรา” คอืการพดูถงึประวัตศิาสตรบ์าดแผลซํpาแลว้
ซํpาเลา่ ประเด็นนีpสําคญัเพราะทําใหเ้ห็นวา่ประวัตศิาสตรบ์าดแผลมมีติขิองความเป็นการเมอืงใน
เรื\องการตอ่สูเ้รื\องความทรงจํา การโตเ้ถยีงเรื\องประวัตศิาสตรบ์าดแผลจงึไมไ่ดเ้ป็นแคเ่รื\องของ
การจดจําเรื\องที\ลมืเลอืนไปแลว้ แตค่อืการจดจําเรื\องที\จดจําไดเ้พื\อใหเ้ห็นบทเรยีนและความ
เปลี\ยนแปลง 



 
นักวชิาการไทยจํานวนไมน่อ้ยถอืวา่ 14 ตลุา, 6 ตลุา และพฤษภาคม 2535 เป็นตวัอยา่งของ 
“ประวัตศิาสตรบ์าดแผล” ในสงัคมไทย แตท่รรศนะนีpลดทอนความหลากหลายและลักษณะเฉพาะ
ของเหตกุารณ์แตล่ะเหตกุารณ์ลงไปมาก แมจ้ะเป็นความจรงิวา่เหตกุารณ์ทัpงสามคลา้ยคลงึกนัใน
แง ่“การจัดการกบัผูช้มุนุมดว้ยวธิรีนุแรงของรัฐไทย” แตท่วา่แตล่ะเหตกุารณ์ก็มรีปูแบบความ
รนุแรง ความเจ็บปวด และผลตอ่ชมุชนการเมอืงที\แตกตา่งกนัอยา่งสิpนเชงิ 
 
ปาฐกถาครัpงนีpรวมศนูยอ์ยูท่ี\การอภปิรายเรื\องประวัตศิาสตรบ์าดแผลกรณีเหตกุารณ์เดอืนพฤษภา 
และเพื\อใหข้อ้คดิเห็นในการอภปิรายคมชดัขึpน จงึขออภปิรายประเด็นนีpโดยวธิเีทยีบเคยีงปฏกิรยิาที\
สงัคมไทยมตีอ่ความตายในกรณีนีpเทยีบกบัความตายในเหตกุารณ์หกตลุา 
 
ปาฐกถานีpพาดพงิถงึคณุสมัคร ไมใ่ชเ่พราะเกลยีดคณุสมัคร แตเ่พราะคณุสมัครป็นตวัละครทาง
การเมอืงไมก่ี\ตวัที\มบีทบาทจัดจา้ในที\สาธารณะ ทัpงในเหตกุารณ์หกตลุาและเหตกุารณ์เดอืน
พฤษภาคม  
 
พดูอกีอยา่งคอืปาฐกถานีpไมไ่ดส้นใจที\จะถกเถยีงวา่คณุสมัครเป็น “ฆาตกรมอืเปืpอนเลอืด” หรอื 
“ฆาตกรตวัจรงิ” หรอืไม ่อนัเป็นประเด็นที\มผีูศ้กึษาไวม้ากแลว้ แตส่นใจที\จะพจิารณาปฏกิรยิาที\
สงัคมไทยมตีอ่คณุสมัครเป็นตวัเดนิเรื\องเพื\ออภปิรายปัญหาการเขยีนประวัตศิาสตรพ์ฤษภาและ
ประชาธปิไตยไทย 
อนึ\ง ควรระบดุว้ยวา่ผูพ้ดูเห็นดว้ยกบัการอภปิรายบทบาทคณุสมัครในเหตกุารณ์หกตลุา แตไ่มเ่ห็น
ดว้ยกบัการอภปิรายถงึคณุสมัครเพื\อฆา่ตดัตอนความจรงิ 6 ตลุา  
 
ถา้ถอืวา่ 6 ตลุา เป็นการฆา่หมูนั่กศกึษาประชาชนที\ครั pงหนึ\งเคยมผีูต้ั pงขอ้สงัเกตวา่ “สงัคมไทยไมม่ี
วันลมื 6 ตลุา เพราะสงัคมไทยไมไ่ดจ้ดจํา 6 ตลุา มาตั pงแตต่น้” หรอือยา่งดก็ีคอืทําไดแ้คจํ่า
เหตกุารณ์นัpนแบบออ้มๆ แอม้ๆ แกมตะขดิตะขวงใจในความเจ็บปวดและโหดรา้ยที\เกดิขึpนในวันนัpน 
พฤษภา 2535 ก็เป็นอาชญากรรมโดยกองทัพที\สงัคมไทยจําได ้แตท่กุคนชว่ยกนัลมืมันไป 
 
ตวัอยา่งที\ยนืยันประเด็นนีpคอืปฏกิริยิาที\คนไทยมตีอ่คณุสมัครในเรื\องหกตลุาและพฤษภาคม 
 
คนจํานวนมากพดูถงึบทบาทของคณุสมัครตอ่เหตกุารณ์หกตลุา แปลกที\มคีนไมม่ากนักที\โจมตคีณุ
สมัครในเรื\องที\รนุแรงไมแ่พก้นั ซํpายังเกดิขึpนไมน่านนักอยา่งบทบาทคณุสมัครในเหตกุารณ์เดอืน
พฤษภาคม 2535 ซึ\งคณุสมัครเป็นรองนายกรัฐมนตรขีองรัฐบาลที\มนีายกฯ ไมไ่ดม้าจากการ
เลอืกตั pงในขณะนัpน คอื พล.อ.สจุนิดา คราประยรู ซึ\งหมายความวา่คณุสมัครเป็นหนึ\งใน
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและหัวหนา้พรรคการเมอืงที\ยกเกา้อีpประมขุของฝ่ายบรหิารไปประเคนให ้
นายทหารผูก้อ่การรัฐประหารในปี 2534 รวมทัpงเป็นสว่นหนึ\งของรัฐบาลที\สั\งการใหท้หารเคลื\อน
กําลังปราบปรามประชาชนผูเ้รยีกรอ้งประชาธปิไตยจนมคีนเสยีชวีติ 43-45 คน มผีูบ้าดเจ็บและ
ไดรั้บผลกระทบอกีราว 90 คน ไมต่อ้งพดูถงึกรณี “คนหาย” นับไมถ่ว้นอกีจํานวนหนึ\ง 
 
มคํีาตอบอะไรบา้งที\เป็นไปไดใ้นการอธบิายปัญหานีp 
 
คําตอบหนึ\งที\น่าจะผดุขึpนมาเป็นคําตอบแรกๆ คอืเพราะหกตลุามคีวามรนุแรงกวา่พฤษภา มกีารเผา
ทัpงเป็น ทํารา้ยศพ แขวนคอ ทรมานกอ่นเสยีชวีติ ฯลฯ ทําใหค้นไมพ่อใจสมัครจากเหตกุารณ์หก
ตลุามากกวา่ แตคํ่าตอบนีpโตแ้ยง้ไดด้ว้ยขอ้เท็จจรงิงา่ยๆ วา่ไมม่ใีครรูว้า่คนที\ตายในเหตกุารณ์เดอืน
พฤษภาคมถกูทํารา้ยอยา่งโหดเหีpยมแคไ่หน เพราะการตายหลายรายเกดิขึpนเมื\อทหารควบคมุพืpนที\
ชมุนุมบนถนนราชดําเนนิไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึไมม่ใีครเห็นเหตกุารณ์ขณะที\คนเป็นๆ ถกูมัจจรุาชใน
เครื\องแบบทหารครา่ชวีติใหเ้ป็นคนตาย  
 
ปัญหาทางอภปิรัชญาที\โหดเหีpยมขึpนไปอกีก็คอืเราจะเปรยีบเทยีบไดอ้ยา่งไรวา่ “ความตาย” และ 
“คนตาย” ในกรณีไหนโหดรา้ยกวา่กนั 
 
คําตอบที\เป็นไปไดอ้กีขอ้คอืคนที\โจมตสีมัครนัpนผกูพันกบันักศกึษาที\ตายตอนหกตลุา? คําตอบนีp
อาจถกูและผดิ เพราะหกตลุาถกูขดุคุย้และรืpอฟืpนเพื\อใชเ้ป็นเครื\องมอืทางการเมอืงมากกวา่จะเพื\อ



พสิจูนค์วามจรงิ ซํpาการรืpอฟืpนหกตลุาก็ยังวนเวยีนกบัการชีpแจงซํpาๆ ซากๆ วา่คนตายไมใ่ช่
คอมมวินสิต ์เป็นผูรั้กชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์เป็นผูรั้กความเป็นธรรมในความหมายทั\วไป เป็นนักศกึษา
ที\ไมรู่เ้รื\อง เป็นผูบ้รสิทุธิ�ทางการเมอืง ไมใ่ชฝ่่ายซา้ย ไมใ่ชนั่กสงัคมนยิม ฯลฯ  
 
พดูในเชงิเปรยีบเปรยก็คอืในจนิตนาการของสงัคมทกุวันนีp ภาพของคนที\ตายในเหตกุารณ์หกตลุา
และผูช้มุนุมที\ธรรมศาสตรใ์นวันนัpนอาจไมแ่ตกตา่งจากนักศกึษาที\ไปคา่ยพัฒนาชนบทในปัจจบัุน 
 
การตอบแบบนีpดทีางการเมอืงกบัผูต้อบ ดตีอ่การตอ่สูเ้พื\อใหห้กตลุาม ี“ที\ทางในประวัตศิาสตร์
ไทย” แตแ่ฟรก์บัคนที\ตายในวันที\หกตลุาจรงิหรอื? 
 
ถา้แมแ้ตนั่กศกึษาประชาชนที\ตายไปในวันนัpนเพยีงคนเดยีวที\เชื\อเรื\องสงัคมนยิม เขาจะรูส้กึ
อยา่งไรที\ในนามของการตอ่สูท้างการเมอืงทกุวันนีp เราบอกวา่เขาเป็นอยา่งที\เราคดิวา่เขาควรจะ
เป็น 
 
พดูอกีอยา่งคอืคําตอบแบบนีpแสดงความผกูพันกบัคนตาย หรอืแสดงความพยายามสรา้งความ
ผกูพันระหวา่งผูท้ี\มชีวีติอยูใ่นปัจจบัุนกบัเหตกุารณ์ในอดตีที\ลว่งไปแลว้กนัแน่? 
 
เป็นไปไดห้รอืไมท่ี\คนตสีมัครดว้ยเรื\องหกตลุาเพราะคนไทยรักความเป็นธรรม รักสจัจะ ทนไมไ่ดท้ี\
นักการเมอืงรังแกนักศกึษาผูบ้รสิทุธิ� ฯลฯ?  
 
คําตอบคอือาจจะใช ่แตก็่เถยีงไดอ้กีเหมอืนกนัวา่ถา้ตสีมัครเพราะรักความเป็นธรรม รักสจัจะ ทน
ไมไ่ดเ้รื\องความโหดรา้ย ก็ตอ้งถามวา่ทําไมตแีตส่มัคร ทั pงที\การฆา่และการประสานการฆา่เกดิโดย
คนที\มากและใหญก่วา่สมัครขึpนไป  
 
เรื\องเดยีวที\สมัครพดูถกูในคําชีpแจงกรณีหกตลุาคอืเขาไมไ่ดตํ้าแหน่งทางการเมอืงในขณะนัpน 
ไมไ่ดค้มุตํารวจตระเวนชายแดนซึ\งเป็นกําลังหลักที\สดุในการบกุธรรมศาสตร ์ไมไ่ดค้มุทหาร ไมไ่ด ้
เป็นรัฐมนตร ีเขาจงึไมม่อํีานาจราชการที\จะไปสั\งใหใ้ครฆา่ใครในวันที\หกตลุา ไมม่อํีานาจสั\งให ้
ตํารวจตระเวนชายแดนเคลื\อนกําลังเขา้กรงุเทพฯ ได ้ไมม่อํีานาจสั\งใหท้หารกอ่รัฐประหาร ไมม่ี
อํานาจสั\งลกูเสอืชาวบา้นใหร้วมตวักนับกุธรรมศาสตร ์รวมทัpงไมม่อํีานาจตดัสนิใจวา่ใครจะเป็น
นายกรัฐมนตรขีองรัฐบาลที\เกดิขึpนหลังหกตลุา 
 
ถา้ตสีมัครเพราะหกตลุาโหดรา้ย ทําไมความจรงิในหกตลุาถกูฆา่ตดัตอนใหอ้ยูท่ี\นักโฆษณาชวน
เชื\อแตเ่พยีงคนเดยีว? คนสั\งเคลื\อนกําลังตํารวจตระเวนชายแดนคอืใคร? ใครสั\งเคลื\อนกําลัง
ทหาร? ใครอยูเ่บืpองหลังการแตง่ตั pงธานนิทร ์กรัยวเิชยีร เป็นนายกรัฐมนตรหีลังหกตลุา ?  
 
กลับไปยังคําถามที\ผูเ้ขยีนตั pงไวว้า่ทําไมคนโจมตคีณุสมัครเรื\องหกตลุา แตไ่มม่ใีครโจมตคีณุสมัคร
เรื\องพฤษภา 
 
ทําไมจงึเป็นเชน่นีp?  
 
คําตอบของผูเ้ขยีนคอืคนที\ตายตอนหกตลุาเผชญิกบัความตายทางกายภาพ (physical death) ที\
ยังพอมโีอกาสฟืpนจากความตายทางการเมอืง (political death) ขึpนมาได ้ขณะที\คนที\ตายตอน
พฤษภาเผชญิความตายทางกายภาพและความตายทางการเมอืง ชนดิที\ยากเหลอืเกนิที\จะฟืpนคนื
ชพีขึpนมา  
 
ตอ่ไปนีpคอืคําอธบิายซึ\งจะเริ\มตน้งา่ยๆ วา่ทําไมสมัครตอ้งโกหกคนทัpงชาตแิละทัpงโลก ในเรื\องที\
โกหกไมไ่ดอ้ยา่งเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 
 
คนที\ฟังคําอภปิรายของคณุสมัครในการเปิดประชมุรัฐสภา คงจําไดว้า่คณุสมัครชีpแจงวา่ที\บอกวา่
คนตาย 6 ตลุา มคีนเดยีว เพราะพดูตามจํานวนคนตายที\คณุสมัครเห็นดว้ยตาวา่ถกูฆา่ตายที\
สนามหลวงในวันนัpน  
 



คําตอบแบบนีpทําใหป้ระเมนิบทบาทคณุสมัครใน 6 ตลุา งา่ยขึpน เพราะคณุสมัครไดใ้หก้ารไปแลว้วา่
ตวัเองอยูท่ี\สนามหลวง อยูร่ะหวา่งที\มกีารฆา่นักศกึษา อยูข่ณะที\มกีารเผาศพและทํารา้ยศพ และ
อยูข่ณะที\มกีารใชกํ้าลังตํารวจและอาวธุสงครามยงิปราบปราบประชาชน 
 
คณุสมัครไปอยูต่รงนัpนทําไม ในเมื\อวันที\ 6 ตลุา เป็นวันที\คณุสมัครไมไ่ดม้ตํีาแหน่งอะไรใน
คณะรัฐมนตรแีลว้ ไปในฐานะพลเมอืงดทีี\ทนการฆา่นักศกึษาไมไ่ด?้ ไปในฐานะคนไทยผูรั้กชาต ิ
ศาสน ์กษัตรยิเ์หนอืสิ\งอื\นใด? ไปในฐานะผูนํ้าการเมอืงที\เห็นดว้ยกบัเหตกุารณ์นัpน?  
  
คณุสมัครพดูแบบนีpเพื\อตอ้งการชําระประวัตศิาสตรต์วัเองใหเ้ป็นผูบ้รสิทุธิ�จากขอ้กลา่วหาเรื\อง 
“ฆาตกรมอืเปืpอนเลอืด” หรอืเปลา่?  
 
คําตอบคอืไมน่่าใชเ่พราะการประกาศวา่ไปอยูใ่นสนามหลวงขณะฆา่หมู ่ก็คอืการรับสารภาพกลายๆ 
วา่คณุสมัครเกี\ยวขอ้งกบัหกตลุา จะเกี\ยวมากแคไ่หนก็เป็นอกีประเด็น 
 
ผูเ้ขยีนขอทดลองตอบคําถามนีpดว้ยคําตอบงา่ยๆ วา่คณุสมัครโกหกในเรื\องที\ไมน่่าโกหกเพราะคณุ
สมัครรูด้วีา่การฆา่หมูนั่กศกึษาในวันที\ 6 ตลุา เป็นเรื\องที\น่าละอายทางสงัคม (social guilt) 
 
ตวัคณุสมัครจะละอายใจโดยสว่นลกึหรอืไมนั่pนไมรู่ ้แตใ่นระดบัสงัคมการเมอืง ฆาตกรรม 6 ตลุา 
เป็นอาชญากรรมที\น่าละอาย จงึทําใหค้ณุสมัครตอ้งบอกปัดความผดิของตนในกรณีนีp ใหเ้หลอื
เพยีงแคเ่รื\องความตายของคนเพยีงคนเดยีว 
 
ความละอายทางการเมอืงแบบนีpน่าสนใจ เพราะสะทอ้นใหเ้ห็นความเปลี\ยนแปลงสําคญัจากชว่ง
หลังหกตลุา ที\การฆา่หมูนั่กศกึษาเป็นวรีกรรมที\น่ายกยอ่ง หรอืที\ธงชยั วนิจิจะกลู ศกึษาบันทกึการ
ออกอากาศของวทิยยุานเกราะเวลานัpนแลว้ใชคํ้าวา่ “ฉลองชยัชนะ” [2] 
 
หลังจากหกตลุาผา่นไปไดส้บิปีเศษ ในปี 2531 ก็ยังมคีนที\ศรัทธาอดุมการณ์ขวาจัดอยา่งนางจงกล 
ศรกีาญจนา ผูส้มัครคนหนึ\งของพรรคพลังธรรม ออกมาสดดุ ีพล.ต.จําลอง ศรเีมอืง นักการเมอืง
ดาวรุง่พุง่แรงในเวลานัpน วา่รูจั้กทา่นจําลองในฐานะผูรั้กชาตมิาตั pงแตวั่นที\รว่มกอ่เหตกุารณ์หกตลุา 
พดูวา่คณุจําลองสวมวกิ ใสแ่วน่ดํา คอยชีpแนะวา่ใครควรพดูอะไรที\ลานพระรปูเมื\อการฆา่หมูท่ี\
ธรรมศาสตรเ์สร็จสิpนแลว้ พดูถงึขั pนเห็นจําลองปลอมตวัไปปะปนกบัลกูเสอืชาวบา้นที\ชมุนุมที\พระ
รปูทรงมา้ ทําใหป้ระวัตศิาสตรห์นา้นีpเป็นประวัตศิาสตรห์นา้ที\เป็นรอยดา่งที\สดุในชวีติของจําลอง
เอง 
 
ลองคดิเลน่ๆ วา่ใน พ.ศ.นีp จะมคีนสกักี\คนที\กลา้พดูอยา่งองอาจผา่เผยวา่ไดไ้ปรว่มฆา่นักศกึษาที\
ธรรมศาสตร ์ที\สนามหลวง รวมทัpงรว่มชมุนุมที\ลานพระรปูในวันที\หกตลุา?  
 
เป็นไปไดม้ากวา่ความเปลี\ยนแปลงทางความรูส้กึที\สงัคมไทยมตีอ่หกตลุา ทําใหค้นที\ความคดิ
แบบขวาอยา่งคณุสมัคร ตอ้งลดทอนความรนุแรงของความตายในหกตลุา ใหก้ลายเป็นความตาย
ของชายโชครา้ยเพยีงรายเดยีว 
 
เป็นไปไดห้รอืไมว่า่ ความเปลี\ยนแปลงนีpเป็นผลจากสงัคมจดจําเรื\องหกตลุาเปลี\ยนไป? ไมม่ใีคร
กลา้พดูในที\สาธารณะเต็มปากเต็มคําตอ่ไปอกีแลว้วา่ภมูใิจที\ไดฆ้า่นักศกึษาเพื\อปกป้องชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์จรงิอยูว่า่มคีนเยอะแยะที\กลา้พดูวา่สถาบันหลักทัpงสามสําคญัเหนอืสิ\งใด 
เชื\อวา่สถาบันทัpงหมดมคีา่ยิ\งกวา่ชวีติ แตม่กีี\คนที\พดูไดอ้ยา่งภาคภมูใิจวา่ควรฆา่นักศกึษาดว้ยวธิี
โหดเหีpยมแบบวันที\ 6 เพื\อจรรโลงไวซ้ึ\งสามสถาบัน? 
 
ดชูะตากรรมของ “วรีชน” ผูเ้กี\ยวขอ้งกบัขบวนการฆา่นักศกึษาในวันที\หกตลุาและกอ่นหนา้นัpนก็ได ้
มใีครจําไดว้า่อทุศิ อทุาร หรอืกติตวิฒุโิฒตายเมื\อไร  
 
โชครา้ยที\คนเหลา่นีpตายชา้ ลองคดิเลน่ๆ วา่ถา้พวกเขาตายเร็วกวา่นีpข ึpนสกัยี\สบิปี นั\นคอืตายในชว่ง
หลังจากเกดิเหตกุารณ์หกตลุาไมน่านนัก พวกเขาคงไมต่ายอยา่งเงยีบงันแบบนีp 
  



เป็นไปไดห้รอืไมท่ี\จะเขา้ใจคําอธบิายหกตลุาของคณุสมัคร โดยคํานงึถงึบรบิทแบบนีp คําตอบคอื
เป็นไปได ้แตก็่ควรระบดุว้ยเชน่กนัวา่ความรูส้กึของสงัคมวา่ หกตลุาเป็นเรื\องน่าอายจนตอ้งรูส้กึผดิ 
(guilt) แตกตา่งจากความรูส้กึวา่ หกตลุาเป็นเรื\องอปัยศ (shame) เสน้แบง่ของความรูส้กึผดิกบั
ความอปัยศคอืความรูส้กึผดิเป็นเรื\องที\เราอาจแกต้วัดว้ยขอ้อา้งแบบใดแบบหนึ\งได ้แตค่วามอปัยศ
คอืความผดิบาปในสิ\งที\ไมม่วัีนผลักไสออกไป แมก้ระทั\งในมโนธรรมสํานกึ [3] ความอปัยศจงึเป็น
เรื\องที\ใหอ้ภัยหรอืไถถ่อนไมไ่ด ้มแีตก่ดใหเ้งยีบหายไปตามกาลเวลา  
 
ความละอายที\สงัคมไทยมตีอ่หกตลุาเป็นความละอายที\แสดงออกมาในรปูการโจมตคีณุสมัคร ฆา่
ตดัตอนความผดิไปที\นักการเมอืงดาษๆ เพยีงคนเดยีว แตส่งัคมไทยไมเ่คยเรยีกรอ้งใหส้อบสวน
และดําเนนิคดกีบัคนทัpงหมดที\กอ่เหตหุกตลุา เพราะรูว้า่เรื\องนีpเรยีกรอ้งไมไ่ด ้ขนืดนัทรัุงทําไป ก็จะ
ทําใหส้งัคมไทยถงึกาลหายนะไปทัpงหมด จงึไดแ้ตล่มืๆ กนัไป เชน่เดยีวกบัที\ไมเ่คยมแีมแ้ตค่รั pง
เดยีวที\ใครตอ่ใครที\รว่มกอ่หกตลุาจะออกมาขอโทษนักศกึษาประชาชน 
 
อนัที\จรงิอาจตั pงคําถามตอ่ไปไดอ้กีวา่ อะไรคอืความหมายทางการเมอืงของปรศินาทางอดุมการณ์
ที\เปลี\ยนแปลงไปจากปี 2519 ที\การฆา่นักศกึษาฝ่ายซา้ยเป็นเรื\องน่าภาคภมูใิจยิ\งชวีติ จนถงึปี 
2551 ที\การฆา่นักศกึษากลายเป็นความรูส้กึน่าอบัอายในระดบัสงัคม  
 
คําถามนีpไมเ่กี\ยวกบัหกตลุา แตเ่กี\ยวกบัการประเมนิอะไรตอ่มอิะไรที\เกี\ยวกบัรัฐประหาร 2549 และ
สถานการณ์การเมอืงหลังจากนัpนจนปัจจบัุนและไปสูอ่นาคต 
 
กลับไปที\เรื\องเดอืนพฤษภาคม 
 
ถา้ปี 2539 คอืจดุเริ\มตน้ของกระบวนการรืpอฟืpนหกตลุาเพื\อสรา้ง “ที\ทางในประวัตศิาสตร”์ ใหค้นรุน่
ที\เกี\ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์นีp และถา้ปี 2539 คอืปีที\คนรุน่ตลุาคม 2519 รืpอฟืpนความภาคภมูใิจ
ทางการเมอืงผา่นการจัดงานรําลกึสองทศวรรษหกตลุาอนัยิ\งใหญ ่ชว่งเวลา 3-4 ปี หลังการนอง
เลอืดเมื\อเดอืนพฤษภาคม 2535 ก็คอืชว่งเวลาที\ “รัฐ” คอ่ยๆ ทําใหเ้หตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม
เสื\อมความสําคญัทางการเมอืงถงึขั pนที\ปราศจาก “ที\ทางในประวัตศิาสตร”์ ในปัจจบัุน 
 
เหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคอือะไร? 
 
กลา่วอยา่งรวบรัดที\สดุ เหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคอืการลกุฮอืของประชาชนเพื\อตอ่ตา้น
นายกรัฐมนตรทีี\ไมไ่ดม้าจากการเลอืกตั pง แตอ่นัที\จรงิ ขอ้เรยีกรอ้งของขบวนการเดอืนพฤษภามี
เนืpอหากวา้งไกลกวา่เรื\องที\มาของนายกรัฐมนตรไีปมาก เพราะมกีารพดูถงึการใหป้ระธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา หา้มไมใ่หข้า้ราชการประจําดํารงตําแหน่งการเมอืงและการบรหิาร
ประเทศ คณะรัฐมนตรตีอ้งมาจาก ส.ส. ลดอํานาจวฒุสิมาชกิที\มาจากการแตง่ตั pง ฯลฯ  
 
ในแงน่ีpแลว้ พฤษภาคม 2535 คอืการสรา้งความเป็นใหญท่างการเมอืง (political hegemony) ให ้
เสรปีระชาธปิไตยแบบประชาธปิไตยรัฐสภา ซึ\งเมื\อจัดวางระบบนีpลงไปในประวัตศิาสตรก์ารเมอืง 
พฤษภาคม 2535 ก็คอืการปฏเิสธระบอบรัฐที\เกดิขึpนหลังหกตลุาทัpงหมด นั\นคอืระบอบรัฐที\ทหาร
และขา้ราชการประจําเป็นกลไกลหลักของระบบการเมอืง มรัีฐสภาที\สมาชกิครึ\งหนึ\งมาจากการ
แตง่ตั pง อํานาจการเมอืงขั pนสงูสดุในการเลอืกนายกรัฐมนตรอียูท่ี\การตกลงนอกรัฐสภาและเหนอื
การเลอืกตั pงระหวา่งพลังสามฝ่ายที\ในเวลานัpนเรยีกงา่ยๆ วา่ ทนุ/วัง/ปืน  
 
พฤษภาคม 2535 เป็นจดุเริ\มตน้ของการสถาปนาระบอบรัฐแบบใหมท่ี\สภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
ศนูยก์ลางของระบบการเมอืงในความหมายที\แทจ้รงิ 
 
ปัญหาก็คอื ขณะที\การเชดิชสูภาผูแ้ทนราษฎรและประชาธปิไตยรัฐสภาเป็นเสาหลักของการตอ่สู ้
การเมอืงในเดอืนพฤษภา การเชดิชปูระชาธปิไตยรัฐสภาก็เป็นจดุเปราะทางการเมอืงของขบวนการ
เดอืนพฤษภาเองดว้ย เพราะไมม่ปีระชาธปิไตยรัฐสภาในสงัคมไหนที\มฐีานะเป็นอดุมการณ์ทาง
การเมอืงที\มพีลังกลา้แกรง่จนเรยีกรอ้งใหค้นสละชวีติเพื\อปกป้องอดุมการณ์นีpได ้ซํpาในสงัคมไทย
เองก็มเีงื\อนไขทางการเมอืงและอดุมการณ์มากหลายที\ขดัขวางการเตบิโตของความคดิเรื\อง
ประชาธปิไตยรัฐสภา ขณะที\กระแสการเมอืงโลกเองก็เริ\มเดนิไปสูเ่สน้ทางของการตั pงคําถามกบั



ความคดิเรื\องระบบตวัแทน (representationism) ซึ\งเป็นรากฐานทางความเชื\อที\สําคญัที\สดุของ
ประชาธปิไตยรัฐสภา 
 
ในโลกศตวรรษที\ 20 นัpน มอีดุมการณ์การเมอืงมากหลายที\มพีลังจนกอ่ใหเ้กดิสงครามกลางเมอืง 
การสูร้บ การปฏวัิต ิการจลาจล การสละชวีติ ฯลฯ เชน่ชาตนิยิม สงัคมนยิม คอมมวินสิต ์
สาธารณรัฐนยิม สากลนยิม รัฐธรรมนูญนยิม แตม่นีอ้ยครัpงมากที\คนในโลกจะยอมตายเพื\อสภา
ผูแ้ทนราษฎรและประชาธปิไตยรัฐสภา 
 
คนที\อยูใ่นเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคงจําไดว้า่เหตกุารณ์นีpจบลงดว้ยความน่าเศรา้ เพราะขบวนการ
เรยีกรอ้งนายกฯ ที\มาจากการเลอืกตั pงจนมคีนเสยีชวีติไปจํานวนมากกลับไดน้ายกฯ ที\ไมม่อีะไร
เกี\ยวขอ้งกบัการเลอืกตั pงแมแ้ตน่ดิเดยีว นั\นคอืคณุอานันท ์ปันยารชนุ ซึ\งไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของคน
กลุม่ไหนนอกจากคนชั pนสงูและผูด้เีพยีงหยบิมอืเดยีว  
 
ในแงน่ีpแลว้ การเป็นนายกรัฐมนตรขีองคณุอานันทจ์งึสําคญัในแงท่ี\แสดงใหเ้ห็นความออ่นแอทาง
อดุมการณ์ของประชาธปิไตยรัฐสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
ควรระบดุว้ยวา่การทําใหพ้ฤษภาสญูเสยีมติทิางอดุมการณ์นัpนไมไ่ดม้แีคเ่รื\องตลกทางการเมอืงแบบ
นีp แตยั่งกนิความไปถงึกระบวนการทางการเมอืงและสงัคมทัpงหมดที\มุง่สลายความสําคญัของ
เหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม เริ\มตน้ตั pงแตก่ารสรา้งความหมายทางอดุมการณ์วา่ พฤษภาคมเป็น
สญัลักษณ์ของการแกปั้ญหาอยา่งรูรั้กสามัคครีะหวา่งคนในชาต ิการคดัคา้นไมใ่หดํ้าเนนิความผดิ
ทางกฎหมายกบันายกรัฐมนตรแีละนายทหารที\เกี\ยวขอ้งกบัการปราบปรามประชาชน การ
กําหนดใหร้ายงานการสอบสวนของกระทรวงกลาโหมเรื\องพฤษภาคม 2535 เป็นรายงานลับที\ไม่
เปิดเผยจนถงึบัดนีp และเหนอือื\นใดก็คอืการปฏเิสธกระแสปฏริปูกองทัพไปสูท่ศิทางที\ใหพ้ลเรอืน
และสภาผูแ้ทนราษฎรควบคมุตรวจสอบกองทัพไดม้ากขึpนที\แพรห่ลายในหมูป่ระชาชน 
 
เพื\อความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย ควรระบดุว้ยวา่การไมเ่ปิดเผยรายงานสอบสวนของ
กระทรวงกลาโหมนีpเกดิขึpนภายใตรั้ฐบาลพลเรอืนที\ “เชื\อมั\นในประชาธปิไตยรัฐสภา” และมอํีานาจ
หลังเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาฯ  
 
หนึ\งปีหลังจากคนเดอืนตลุาจัดงานรําลกึหกตลุาอยา่งยิ\งใหญเ่มื\อ 6 ตลุาคม 2539 ก็เกดิการปฏริปู
การเมอืงที\เป็นตน้กําเนดิของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ\งวางอยูบ่นการเหยยีดหยามนักการเมอืง สภา
ผูแ้ทนราษฎร และประชาธปิไตยรัฐสภาอยา่งมากที\สดุเทา่ที\ระบบการเมอืงในเวลานัpนจะอนุญาตให ้
ทําได ้เกดิการโจมตนัีกการเมอืงวา่เป็นแคนั่กเลอืกตั pง เกดิการโจมตสีภาผูแ้ทนราษฎรวา่เป็นที\รวม
ของโจรใสส่ทู เกดิการสรา้งทฤษฎกีารเมอืงประหลาดๆ วา่ประชาธปิไตยรัฐสภาทําใหอํ้านาจ
การเมอืงวนเวยีนอยูก่บัคนไมเ่กนิสองพันคน เกดิกระแสการเมอืงแบบขวาวา่ผูแ้ทนราษฎรที\มาจาก
การเลอืกตั pงไมใ่ช ่“ตวัแทนที\แทจ้รงิ” ของประชาชน ฯลฯ ซึ\งเมื\อมาถงึปี 2548-2549 ความคดิ
ทัpงหมดนีpก็ผสมผสานกนัเป็นวาทกรรมทางการเมอืงที\ปพูืpนฐานใหก้บัการทําลายประชาธปิไตย
รัฐสภา ลม้ลา้งระบอบรัฐที\สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นศนูยก์ลางอํานาจ รวมทัpงสรา้งความชอบธรรมให ้
รัฐประหารเดอืนกนัยายน 
 
เราอาจสรา้งสมการการเมอืงงา่ยๆ ก็ไดว้า่ถา้ประชาธปิไตยรัฐสภาและอดุมการณ์เสรปีระชาธปิไตย
มคีวามสําคญั ก็ยอ่มยากที\จะเกดิรัฐประหารและการแทรกแซงการเมอืงของพวกอภสิทิธิ�ชน และถา้
เจตนารมณ์ประชาธปิไตยของเดอืนพฤษภาไดรั้บการพทัิกษ์รักษาไว ้ก็ยอ่มเป็นไปไมไ่ดท้ี\จะเกดิ
เหตอุปัยศทางการเมอืงอยา่งรัฐประหาร 19 กนัยายน 
 
สมการนีpกลับตาลปัตรไดอ้กีอยา่งวา่การเพกิเฉย ไมส่นใจ ไมใ่หค้วามสําคญัตอ่เหตกุารณ์เดอืน
พฤษภาคม 2535 สง่ผลโดยตรงตอ่มาตรา 7 วาทกรรมพระราชอํานาจ รัฐประหาร 19 กนัยายน 
และรัฐธรรมนูญที\ใชอ้ยูใ่นปัจจบัุน 
 
อนัที\จรงิ มปัีจจัยสองขอ้ที\ทําใหเ้หตกุารณ์เดอืนพฤษภาคมเป็นประวัตศิาสตรท์ี\สงัคมไทยเคยจําแต่
จําไมไ่ด ้
 



ขอ้แรก คอืชนช ัGนของคนตายในเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม 
 
พดูใหห้ยาบและทา้ทายที\สดุ คนตายในพฤษภาคอืพวกไพร ่คอืคนจนเมอืง คอืคนชั pนลา่งที\รัก
ประชาธปิไตย คอืคนระดบักลางและลา่งที\มกีารศกึษาไมม่ากนัก คนสลัมคลองเตย คอืคนขี\
มอเตอรไ์ซครั์บจา้ง คอืคนอยา่งลงุนวมทอง (ไพรวัลย)์ ที\ตายไปเมื\อคดัคา้นรัฐประหารคราวที\แลว้ 
หรอืกระทั\งอาจเป็นเด็กขา้งถนนที\ตายอยา่งไมรู่อ้โิหน่อเิหน่ คอืคนที\มารก์ซเ์รยีกวา่กรรมาชพีจรจัด 
หรอืนักทฤษฎบีางคนอาจเรยีกวา่ Multitude ขณะที\คนตายในหกตลุาคอืนักศกึษา คอืลกูหลานคน
ชั pนกลาง คอืคนที\มาจากครอบครัวที\มฐีานะทางเศรษฐกจิดพีอจะสง่ลกูเรยีนในมหาวทิยาลัยระดบั
นําของประเทศ คอืคนที\ในเวลาสบิหา้ปียี\สบิปีผา่นไป ก็สามารถเลื\อนฐานะเป็นผูนํ้าทางเศรษฐกจิ 
ผูนํ้าความคดิ ผูนํ้าการเมอืง หรอืผูนํ้าสงัคม 
 
ขณะที\หกตลุามเีจา้ภาพที\มอีทิธพิลมากมายใน พ.ศ.นีp แตค่นตายในเดอืนพฤษภาคอืคนสงักดั
วรรณะที\ไมอ่ยูใ่นวสิยัที\จะแสวงหา “ที\ทางในประวัตศิาสตร”์ ใหก้บัตวัเองไดแ้มแ้ตน่ดิเดยีว เพราะ
เป็นความตายของคนที\ดอ้ยโอกาสทางสงัคม มฐีานะตํ\าตอ้ยเกนิกวา่ที\คนรุน่เดยีวกนัหรอืคนรุน่หลัง
จะ engage ไดอ้ยา่งจรงิจัง  
 
ขณะที\มคีนเดอืนตลุาเต็มไปหมดในสภา ในมหาวทิยาลัย ในองคก์รพัฒนาเอกชน ในกลุม่นักธรุกจิ
รายใหญแ่ละรายยอ่ย ในวงการสื\อสารมวลชน ในวงการนักเขยีน ฯลฯ มใีครสกักี\คนที\จะอยากบอก
วา่ผมเป็นเพื\อนกบัคนขี\มอเตอรไ์ซครั์บจา้งหรอืคนสลัมคลองเตยที\ถกูยงิตายในเหตกุารณ์เดอืน
พฤษภาคม? 
 
ชนชั pนของคนตายเกี\ยวขอ้งโดยตรงกบัที\ทางของความทรงจํารวมหมู ่ที\สงัคมมตีอ่ความตายใน
เหตกุารณ์ทางการเมอืง 
 
ขอ้สอง การอธบิายเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาแตใ่นแงย่ทุธวธิภีายใตป้ระเด็นหลกัเรืEองความ
สามคัค ี 
 
คนที\ความจําดคีงจําไดว้า่หลังเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาผา่นไปไดไ้มน่าน ความตอ้งการปฏริปู
ประชาธปิไตยในสงัคมไทยก็สงูขึpนอยา่งไมเ่คยมมีากอ่น มกีารพดูถงึการปฏริปูสื\อ การปฏริปู
กองทัพใหม้ขีนาดเล็ก การกระจายอํานาจ การเลอืกตั pงผูว้า่โดยตรง ฯลฯ ถงึขั pนที\หนึ\งในความ
ขดัแยง้หลักที\ทําใหพ้รรคประชาธปัิตยช์ว่งหลัง พ.ค.2535 ถกูโจมตจีากพรรครว่มรัฐบาลและสงัคม
ในเวลานัpนคอืการไมย่อมจัดการเลอืกตั pงผูว้า่โดยตรงอยา่งที\เคยหาเสยีงเอาไว ้
 
มเีหตปัุจจัยหลายอยา่งที\ทําใหก้ารปฏริปูสงัคมและการเมอืงเชงิยทุธศาสตรใ์นชว่งหลังเหตกุารณ์
พฤษภาคมลม้เหลวไป เหตผุลที\สําคญัที\สดุไดแ้กช่ยัชนะของชนชั pนนําทั pงหมดในการเจรจาตอ่รอง
และสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในอนัที\จะไมป่ฏริปูระบบเอาไว ้ซึ\งทั pงหมดนีpทํางานภายใตว้าทกรรม
การเมอืงที\สั pนๆ งา่ยๆ แตม่พีลัง นั\นก็คอืวาทกรรมเรื\องความรักสามัคค ี
 
มใีครจําไดบ้า้งวา่เหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคมจบลงแบบที\เป็นอยูด่ว้ยปัจจัยที\สําคญัมากขอ้หนึ\ง คอื
การชมุนุมอยา่งไมท่อ้ถอยของนักศกึษาและประชาชนที\มหาวทิยาลัยรามคําแหงที\รนุแรงถงึขั pน
เตรยีมใชร้ถนํpามันขวางรถถังที\กําลังจะเคลื\อนกําลังเขา้ปราบปรามผูช้มุนุม 
 
ตวัอยา่งที\อธบิายชยัชนะของชนชั pนนําไดด้คีอืปรากฎการณ์ที\โคทม อารยีา, ปรญิญา เทวานฤมติร
กลุ , กรณุา บัวคําศร ีรวมทัpงองคก์รพัฒนาเอกชนและนักวชิาการหลายคน แหเ่ขา้ไปเป็น
คณะทํางานขององคก์รกลางเพื\อควบคมุการเลอืกตั pงหลังปี 2535 ถงึขั pนที\อาจพดูเปรยีบเปรยเลน่ๆ 
ไดว้า่คณะกรรมการรณรงคเ์พื\อประชาธปิไตย (ครป.) และสหพันธน์สิตินักศกึษาแหง่ประเทศไทย 
(สนนท.) แปรสภาพไปเป็นกองเลขาขององคก์รกลางในทันททีี\เหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคมจบสิpน
ลง ขณะที\มคีนเพยีงหยบิมอืเดยีวที\ใหค้วามสําคญัตอ่การเคลื\อนไหวกบัประชาชนเพื\อปฏริปู
ประชาธปิไตย ปฏริปูกองทัพ เลอืกตั pงผูว้า่ ผลักดันใหเ้กดิการกระจายอํานาจ การตดิตามกรณี “คน
หาย” ในเหตกุารณ์นัpน รวมทัpงการดําเนนิความผดิกบั พล.อ.สจุนิดา พล.อ.อสิรพงศ ์พล.อ.เกษตร 
พล.อ.อนันต ์ฯลฯ ที\เกี\ยวขอ้งในทางใดทางหนึ\งกบัการใชท้หารตดิอาวธุปราบปรามประชาชน 
 



เมื\อมองยอ้นหลังกลับไป การมสีว่นรว่มของ “ผูนํ้านักศกึษา” และ “ภาคประชาชน” ที\หมกมุน่แต่
ปัญหาการเลอืกตั pง การไมซ่ืpอเสยีง ฯลฯ เป็นตวัอยา่งที\แสดงใหเ้ห็นจดุกําเนดิของการโจรกรรม
พลังปฏริปูการเมอืงหลังเดอืนพฤษภาคมใหอ้ยูภ่ายใตว้าระทางการเมอืงของชนชั pนนําเกา่ นั\นก็คอื
การทําใหปั้ญหาการเลอืกตั pงไมโ่ปรง่ใสเทา่กบัปัญหาทัpงหมดของประชาธปิไตยไทย หรอืพดูให ้
ยุง่ยากขึpนคอืการยอ่ยสลายและดดูกลนื “ภาคประชาชน” ใหไ้ปเป็นสว่นหนึ\งของระบอบรัฐไทย 
 
ในแงน่ีpแลว้ “เจตนารมณ์ของวรีชนเดอืนพฤษภา” หายวับไปแทบจะในทันททีี\กองเลอืดหายไปจาก
ถนนราชดําเนนิ จงึไมน่่าแปลกใจที\เมื\อเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคมผา่นมาไดส้บิหา้ปี นักวชิาการที\มี
อดตีเป็น “ผูนํ้านักศกึษา” พดูไดอ้ยา่งหนา้ตาเฉยวา่คณะรัฐประหาร 2549 เป็นคณะรัฐประหารที\
ดกีวา่ รสช., คนไมน่อ้ยเขา้รว่มกจิกรรมรําลกึวรีชนเดอืนพฤษภาพรอ้มกบัรณรงคใ์หรั้บรา่ง
รัฐธรรมนูญ คมช.ที\ทําลายเจตนารมณ์ของการเคลื\อนไหวเดอืนพฤษภาคมแทบทัpงหมดได,้ พล.อ.
พัลลภ ปิ\นมณี ใหส้มัภาษณ์อยา่งภาคภมูใิจวา่เป็นคนวางแผนใหเ้กดิการจลาจลในชว่งเดอืน
พฤษภา, ครึ\งหนึ\งของกรรมการสมาพันธป์ระชาธปิไตยในปี 2535 กลายเป็นผูส้นับสนุนรัฐประหาร 
2549 ทั pงโดยเปิดเผยและไมเ่ปิดเผย ฯลฯ 
 
การปราศจากมติทิางอดุมการณ์สง่ผลโดยตรงใหค้วามตายเดอืนพฤษภาคมเป็นความตายทางการ
เมอืง แมก้ระทั\งการเรยีกรอ้งในเรื\องงา่ยๆ อยา่งการสรา้งอนุสรณ์รําลกึวรีชนเดอืนพฤษภา ก็เป็น
เรื\องที\คนที\ไดด้บิไดด้จีากเหตกุารณ์พฤษภาทัpงหมดลมืไปเฉยๆ ป่วยการที\จะพดูถงึการรําลกึ
เจตนารมณ์ของคนตาย หรอืการสบืทอดอดุมการณ์ทางการเมอืงที\เป็นนามธรรมสงูยิ\งขึpนไป  
 
คนตายเดอืนพฤษภาคอืคนตายที\ตายไปแลว้อยา่งไมม่ทีางฟืpนมคีณุคา่ขึpนมาได ้เพราะไมม่ใีครรูส้กึ
กบัความตายในเดอืนพฤษภาคม 
 
ปาฐกถานีpเริ\มตน้ดว้ยการเสนอวา่หกตลุาคอืประวัตศิาสตรบ์าดแผลที\ตายไปแลว้แตม่โีอกาสฟืpนได ้
แตพ่ฤษภาคอืประวัตศิาสตรบ์าดแผลที\ตายไปแลว้อยา่งไมม่เีงื\อนไขที\จะฟืpนคนืชพีขึpนมาอกี แต่
ปาฐกถานีpมขีอ้สรปุที\แยก่วา่นัpน นั\นคอืหากวรีชนเดอืนพฤษภาฟืpนคนืชพีขึpนมาได ้พวกเขาคงงนุงง
กบักระแสความเปลี\ยนแปลงหลายตอ่หลายอยา่งที\อา้งวา่เป็นเรื\องของ “การปฏริปูการเมอืง” ที\
เกดิขึpนในปัจจบัุน ไมว่า่จะเป็นการมวีฒุสิภาที\สมาชกิครึ\งหนึ\งมาจากการแตง่ตั pงทหารและ
ขา้ราชการแก่ๆ  ที\ไมม่ใีครในประเทศรูจั้ก แตก่ลับมอํีานาจเทยีบเทา่ผูแ้ทนจากการเลอืกตั pงของปวง
ชน การปฏริปูสื\อจากการครอบงําของรัฐและการควบคมุของกองทัพกลายเป็นการทําใหรั้ฐเป็น
เจา้ของทวีสีาธารณะเพิ\มขึpนอกีชอ่ง การสรา้งรัฐธรรมนูญใหศ้าลและสถาบันที\ไมไ่ดม้าจากการ
เลอืกตั pงและควบคมุตรวจสอบของประชาชนมอํีานาจเหนอืสถาบันที\ประชาชนเลอืกตั pงเขา้มา  
 
เหนอือืEนใดคอืการสนบัสนุนรฐัประหารและทําลายประชาธปิไตยรฐัสภาโดยคนหลายคนทีE
อา้งวา่เป็นผูนํ้า เป็นนกัตอ่สู ้หรอืเป็นผลผลติของเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม 
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ในชว่งเกอืบสบิปีที\ผา่นมา ผมและเพื\อนไดพ้ดูคยุและอภปิรายเรื\องเหตกุารณ์ 14 ตลุา, 6 ตลุา ที\
เรยีกวา่   ขบวนการตลุาหลายครัpง จนอดไมไ่ดท้ี\จะตั pงขอ้สงัเกตขบวนการตลุาเมื\อปี 2516 หรอื 
ค.ศ. 1973 ซึ\งจะวา่ไปแลว้ก็เป็นปรากฎการณ์รว่มสมัยของคนหนุ่มสาวในทศวรรษ 60 เป็น
กระบวนการของคนหนุ่มสาวทั\วโลก ที\มกีารเคลื\อนไหวตอ่สูส้งครามเวยีดนาม ซึ\งเป็นเวทรีะดบั
โลกที\มอีมิแพคมากมาย ในเอเชยีก็มญีี\ปุ่ นและประเทศไทยที\มขีบวนการนักศกึษที\มบีทบาทมาก 
จนนําไปสูก่ารเปลี\ยนแปลงนโยบายตา่งๆ  
 
แตห่ลังจากนัpนมา จะพบวา่ เกอืบทกุแหง่ หลังสงครามเย็นสิpนสดุในปี 1989 ขบวนการคนหนุ่มสาว
รุน่ทศวรรษ 60 ไมม่ใีครพดูถงึอกีแลว้ แตว่า่น่าสนใจมากวา่ ประเทศไทยอาจเป็นประเทศเดยีว
ในตอนนีpที\ขบวนการคนหนุ่มสาวตั pงแตย่คุ 60 ยังถกูพดูถงึอยูจ่นปัจจบัุน ไมใ่ชใ่นแงท่ี\ผา่นไปแลว้ 
แตเ่ป็นเรื\องที\ยังไมผ่า่น  
 
ปีนีp 32 ปี 6 ตลุา และ 35 ปี 14 ตลุา เราจัดรายการเฉลมิฉลองตา่งๆ คําถามคอืทําไมสิ\งที\เรยีกวา่
ประวัตศิาสตร ์หรอืขบวนการประวัตศิาสตร ์14 ตลุา ในประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย จงึไมส่ามารถ
หาขอ้ยตุหิรอืเกดิพัฒนาการที\เขา้ใจกนัไดอ้ยา่งธรรมดา ไมต่อ้งเกดิววิาทะระหวา่งรัฐกบัประชาชน
อยา่งที\กําลังเกดิปัจจบัุนนีp ทั pงหมดนัpนคงจะตอบไมไ่ดใ้นเวลาที\ไดรั้บมอบหมาย แตจ่ะตั pงคําถาม
และเสนอแนวคดิ  
 
สิ\งที\อยากจะพดูมสีองประเด็นหลักๆ คอื สิ\งที\เรยีกวา่กระบวนการตลุามคีวามหมายอยา่งไรตอ่
ประวัตศิาสตรไ์ทย และขบวนการ 14 ตลุา 6 ตลุาและพฤษภา มโีอกาสที\จะกลายเป็น
ประวัตศิาสตรไ์ทยไดห้รอืไม ่
 
หนึ\ง ขบวนการตลุากบัประวัตศิาสตร ์สงัคมที\ไรร้ากคอืสงัคมที\ไรป้ระวัตศิาสตร ์สงัคมไทยเป็น
สงัคมที\เราเชื\อมั\นและภมูใิจเป็นอยา่งยิ\งวา่มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและตอ่เนื\องกนัมาโดยไม่
ขาดสาย ซึ\งเป็นลักษณะที\หายากมากโดยเฉพาะประเทศที\อยูน่อกโลกตะวันตก เพราะประเทศที\
ตกเป็นอาณานคิมทัpงหลายไมส่ามารถยอ้นกลับไปสูป่ระวัตศิาสตรซ์ึ\งเป็นอนัหนึ\งอนัเดยีวกนัไดแ้ลว้ 
ยกเวน้สยามที\กลายมาเป็นไทยทกุวันนีp เราอา้งไดต้ลอดวา่เรามปีระวัตศิาสตรท์ี\ไมข่าดตอนเลย 
700 กวา่ปี และมสีถาบันหลักๆ ที\ดํารงอยูต่ลอดมาจนปัจจบัุนนีp อนันีp คดิวา่น่าจะเป็นสว่นหนึ\งของ
ปัญหาและพัฒนาของสิ\งที\เรยีกวา่ประวัตศิาสตรไ์ทยของเราดว้ย  
 
จากความเชื\อที\ไดรั้บการสั\งสอนกนัมา จงึกลา่วไดว้า่คนไทยเป็นคนที\มสํีานกึทางประวัตศิาสตรส์งู
ยิ\ง แตทํ่าไมคนบางคนถงึจําประวัตศิาสตรบ์างเรื\องบางตอนในอดตีของตนเองไมไ่ด ้หรอืจําได ้
อยา่งเบลอๆ บดิเบีpยว เชน่การใหส้มัภาษณ์สื\อมวลชนระดบันานาชาตขิอง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สยามไทย วา่เหตกุารณ์ 6 ตลุา มคีนเคราะหร์า้ยตายเพยีงคนเดยีวเทา่นัpน หรอืบอกวา่นักศกึษาใน 
มธ. ที\ถกูจับไป 3,000 คนนัpน ก็เพื\อป้องกนัไมใ่หถ้กูทํารา้ย ไมไ่ดจั้บไปเลย เป็นการชว่ยนักศกึษา
เสยีอกี นี\เป็นแนวประวัตศิาสตรท์ี\มองโลกในแงด่อียา่งไมน่่าเชื\อ  
 
แตส่ิ\งที\น่าสนใจคอื ลกึลงไป การหลงลมืเหตกุารณ์ที\สําคญัอยา่งยิ\งตอ่ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย
สมัยใหม ่เชน่การเคลื\อนไหว 14 ตลุา 2516 และการปราบปรามการชมุนุมของนักศกึษาใน
ธรรมศาสตรใ์นวันที\ 6 ตลุา 2519 ที\เรยีกรวมๆ วา่เหตกุารณ์เดอืนตลุานัpน แสดงใหเ้ห็นอะไรบา้ง 
 
ประการแรก หากผูนํ้าทางการเมอืงและสงัคมจนถงึปัจจบัุนนีpยังไมเ่ขา้ใจถงึผลกระทบและ
เจตนารมณ์ของการลกุขึpนประทว้งในเหตกุารณ์ 14 ตลุา ก็แสดงวา่ ระบบและสถาบันการเมอืง 
รวมถงึบคุลากรทางการเมอืงมสีายตาที\สั pนและบดิเบอืนอยา่งยิ\ง จงึไมน่่าแปลกใจที\การกระทําและ
การปฏบัิตทิางการเมอืงไทยในระบอบที\เรยีกวา่ประชาธปิไตยแบบไทยที\สบืทอดกนัมาจนทกุวันนีp 
จงึเต็มไปดว้ยความไรส้าระและไรซ้ ึ\งจติวญิญาณของความเป็นประชาธปิไตยที\แทจ้รงิอยา่งยิ\ง นี\
เป็นปัญหาวา่ทําไมเราจงึปวดหัวกบัการเปลี\ยนแปลงทางการเมอืงของเรา อยา่งที\ไมม่ใีครอธบิาย
ไดว้า่เกดิอะไรขึpน 
 
กลา่วอยา่งสั pนๆ กรณี 14 ตลุาคม 2516 แมไ้มใ่ชก่ารปฏวัิต ิไมใ่ชก่ระบวนการที\ตั pงขึpนมาโดยมผีูนํ้า 
แตเ่ป็นผลจากการเคลื\อนไหวอนัใหญโ่ตที\มปีระชามหาชนทกุชั pนชนเขา้รว่มอยา่งกวา้งขวางที\สดุ 
ผลที\เกดิจากการเปลี\ยนแปลง 14 ตลุา สง่ผลเทยีบเทา่กบัการปฏวัิตเิพราะผลักดนัใหก้ารเมอืงไทย



เปลี\ยนไปอกีแบบหนึ\ง เพราะฉะนัpนถา้เปรยีบ ตอ้งเปรยีบกบั 24 มถินุายน 2475 ที\เปลี\ยนระบอบสม
บรูณาสทิธริาชยม์าสูร่ะบอบประชาธปิไตย ซึ\งมรีะบอบรัฐธรรมนูญ 14 ตลุาคม 2516 ก็มนัียของการ
ปฏวัิตกิารเมอืงไทยแบบนัpนอกีครั pง แตถ่า้คนที\จะเลน่การเมอืงไทยยังแยกไมอ่อกวา่ 14 ตลุา เกดิ
อะไรขึpน ก็แสดงวา่ เราจะตอ้งเจอกบัความปั\นป่วน และไรส้าระในการเมอืงไทยตอ่ไปอกี  
 
สอง เป้าหมายที\มกีารลกุฮอื 14 ตลุา และนําไปสูก่ารโคน่ลม้รัฐบาลเผด็จการถนอม ประภาส คอื 
ระบบราชการ นี\คอืขอ้เขยีนของอาจารยเ์สน่ห ์จามรกิ เพราะระบบราชการจนถงึ 14 ตลุา 16 เป็น
ระบบที\นําไปสูก่ารสรา้งอภชิน สรา้งการคอรัปชั\นอยา่งเป็นระบบ สรา้งมรดกตกทอดจนถงึคนรุน่
หลัง การปฏวัิต ิ14 ตลุาโดยลําพังไมอ่าจสามารถทําลายหรอืรืpอถอนระบบการเมอืงทัpงระบบขึpนมา
ได ้แตเ่ริ\มตน้ในการนําไปสูจ่ดุนัpน กระแสการปฏวัิตใินภมูภิาคของเราในตอนนัpนคอืเกดิกระแสคลื\น
ของการปฏวัิตสิงัคมนยิม แลว้ชยัชนะของเวยีดนามในวันที\ 30 เม.ย. 2518 เวยีดนามเหนอืชนะ ยดึ
ประเทศเวยีดนามไดทั้pงหมด นั\นมผีลอยา่งยิ\งตอ่การพลกิผันของสถานการณ์ และนําไปสูก่าร
ระเบดิอกีครั pงเมื\อ 6 ตลุา 2519  
 
ขอสรปุอยา่งสั pนๆ วา่ มันมคีวามตอ่เนื\องกนัอยา่งใกลช้ดิระหวา่งการเคลื\อนไหวของขบวนการ
นักศกึษาประชาชนและกลุม่องคก์รตา่งๆ ไปจนถงึ 6 ตลุา และที\สําคญัคอืการฟืpนตวัขึpนของระบอบ
เผด็จการ โดยใชก้องทัพเป็นกําลังในการเขา้ปราบปรามฝ่ายซา้ย ฝ่ายนักศกึษาในวันที\ 6 ตลุาคม  
 
6 ตลุา จะครบ 32 ปีในปีนีp 14 ตลุาคมจะครบรอบ 35 ปี สามทศวรรษที\ผา่นไป รัฐและสงัคมไมไ่ด ้
คลี\คลายปมปัญหาของความขดัแยง้เหลา่นัpนอยา่งที\ควรจะเป็น กลา่วคอื การทําใหเ้หตกุารณ์เดอืน
ตลุา เป็นเรื\องราวที\สงัคมและคนสว่นใหญรั่บรูทั้ pงความหมาย เหตกุารณ์อยา่งที\มันเป็นจรงิเหมอืนๆ 
กนั ถา้เหตกุารณ์สําคญัขนาดนัpนทําไมสงัคมของเราจงึไมส่ามารถทําใหป้ระชาชนทกุสว่น ทั pงที\
เกี\ยวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม รับรูเ้รื\องราวอยา่งที\มันควรจะเป็น ปรากฎวา่จนถงึปัจจบัุนนีp ความ
รับรูเ้รื\อง 14 ตลุา หรอื 6 ตลุานัpน ยังเป็นความทรงจําที\เป็นสว่นตวั เป็นเฉพาะสว่นเฉพาะบคุคล
ตา่งๆ เป็นความทรงจําของคนใดคนหนึ\งเทา่นัpน ไมใ่ชข่องสว่นรวม ซึ\งแน่นอนยังเป็นความทรงจํา
ที\ขดัแยง้กนั หากผูท้ี\กระทําเหลา่นัpนยังเป็นฝ่ายกมุอํานาจรัฐอยู ่ในขณะที\ฝ่ายที\เคยเป็นเหยื\อก็อยู่
ในฐานะของผูไ้รอํ้านาจและความชอบธรรมในการพดูถงึความเป็นจรงิ  
 
หากเป็นเชน่นีpเหตกุารณ์ 6 ตลุา ก็ยังไมอ่าจเป็นประวัตศิาสตรไ์ด ้และก็ยังเป็นแคตํ่านาน ยังเป็นมขุ
ปาฐะที\คนเลา่สรา้งความเป็นจรงิ ไมใ่ชเ่หตกุารณ์ในอดตีที\เกดิขึpนจรงิๆ นั\นคอืที\เราเห็นในปัจจบัุนนีp 
ทําไมแคน่ายกฯ คนเดยีวพดู ประโยคเดยีว เหตกุารณ์ทัpงหมดก็ถกูเปลี\ยนไป ทําไมประวัตศิาสตร์
ยังไมถ่กูสรา้งขึpนทั pงที\เหตกุารณ์นัpนผา่นมาแลว้ ประเด็นที\คาใจคนที\รับรูป้ระวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุาไม่
วา่จะโดยรปูแบบอะไรก็ตาม คอื เมื\อไรความจรงิของเหตกุารณ์เดอืนตลุาจะปรากฎอยา่งเปิดเผย 
ใหส้าธารณชนไดรั้บรูแ้ละเก็บรับเป็นบทเรยีนกนัอยา่งจรงิจังตอ่ไปได ้ 
 
เวลาสื\อมวลชนถามวา่เราไดรั้บบทเรยีนหรอืไม ่อยากจะบอกวา่ บทเรยีนนัpนไมใ่ชเ่ราในฐานะปัจเจก
ชนที\จะรับได ้คนที\จะรับบทเรยีนที\ใหญข่นาดนีpในประวัตศิาสตรนั์pนตอ้งเป็นผูก้มุอํานาจรัฐ คอืผูท้ี\จะ
สรา้งการเปลี\ยนแปลงตอ้งทําตวัอยา่งใหรู้ว้า่เขาเก็บรับบทเรยีนนัpนไดแ้ลว้ บทเรยีนนัpนจงึจะถกูสอน
ออกมา 
 
ประวัตศิาสตรท์ี\เราอา้งวา่เอามาใชเ้ป็นบทเรยีน มันไมใ่ชบ่ทเรยีนที\เขยีนในสมดุแลว้สั\งใหเ้ด็กทอ่ง
เด็กจําเด็กอา่น แตป่ระวัตศิาสตรต์อ้งสอนโดยการปฏบัิต ิคนที\ปฏบัิตทิางการเมอืงก็คอืคนที\ยดึกมุ
อํานาจรัฐ คนที\ออกนโยบาย คนที\รับผดิชอบชวีติความเป็นไปของรัฐ จะเป็นคนใหบ้ทเรยีน ผม
บอกเขาไดว้า่บทเรยีน 14 ตลุาคอือะไร แตผ่มไมไ่ดส้รา้งบทเรยีน แลว้มันจะมคีวามหมายก็ตอ่เมื\อ
รัฐเอามาดําเนนิการปฎบัิตใิหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ บทเรยีนเหลา่นัpนจงึจะเกดิขึpนมาได ้
เพราะฉะนัpนอนันีpเองคอืปัญหาของระบบการเมอืงไทย ที\ไมอ่าจเก็บรับและศกึษาบทเรยีนจากความ
ผดิพลาดในอดตีของตนเองได ้ตราบใดที\คนที\อยูใ่นอํานาจยังไมเ่ขา้ใจความสมัพันธเ์หตกุารณ์กบั
ฐานะของรัฐบาลปัจจบัุนนีp 
 
14 ตลุาก็ด ี6 ตลุาก็ด ีพ.ค. 35 ก็ด ีก็จะเป็นเพยีงเรื\องเลา่ เอามาหาเรื\องคนอื\น ใสร่า้ยฝ่ายตรงขา้ม 
หรอืมาเชดิชปูระวัตขิองตวัเองก็ตาม ทัpงหมดนัpนจะไมทํ่าใหเ้กดิสิ\งที\เรยีกวา่ความจรงิ ความ
ยตุธิรรม ผมคดิวา่ กระบวนการประชาชนไมว่า่เดอืนตลุาหรอืเดอืนพฤษภา ตอ่สูเ้พื\อความจรงิและ



ความยตุธิรรม ดงันัpนเมื\อมองไปในประวัตศิาสตรข์องเรา การที\ประชาชนจะหาความจรงิ ความ
ยตุธิรรมในประวัตศิาสตรห์ายากมาก เหมอืนควานหาเข็มในมหาสมทุร เมื\อเป็นเชน่นีpกระบวนการ
สรา้งและทําใหป้ระวัตศิาสตรข์องประชาชนผูเ้สยีเปรยีบใหป้รากฎนัpนยิ\งเป็นสิ\งที\เป็นไปเกอืบไมไ่ด ้
เลย  
 
เรามักเชื\อวา่ ประวัตศิาสตรค์อือะไรก็ไดท้ี\เป็นอดตี ไมใ่ช ่เรื\องในอดตีไมใ่ชเ่ป็นประวัตศิาสตรไ์ด ้
ทกุเรื\อง แตท่ี\สําคญัอยูท่ี\วา่ คนปัจจบัุนรับรูแ้ละเขา้ใจถงึเหตกุารณ์อนันัpนอยา่งเป็นเอกภาพ มนัียยะ
รเึปลา่ ถา้เขา้ใจตรงกนั อดตีนัpนถงึจะเป็นประวัตศิาสตรไ์ด ้เพราะฉะนัpน ประวัตศิาสตรจ์งึเกดิจาก
กระบวนการรับรูข้องสงัคมในระยะเวลาที\แน่นอน เพื\อบรรลกุารเขา้ใจและจงึจะยดึกมุความจรงิใน
อดตีของสงัคมนัpนได ้ 

และตวัเลขเรื\อง 1 คนหรอื 40 คนไมเ่ป็นประเด็นเลย ถา้หากวา่คนสว่นใหญใ่นสงัคม โดยเฉพาะคน
ที\มอํีานาจรูว้า่อะไรคอืเหตกุารณ์ในอดตีที\เป็นจรงิ จดุหมายที\ประวัตศิาสตรจ์ะไปบรรล ุแน่นอนมัน
จะสมัพันธก์บัปัจจัยทางอํานาจและความรูข้องสงัคมเป็นเกณฑ ์มันฟ้องใหเ้รารูเ้ลยวา่เพราะ
โครงสรา้งอํานาจของเรายังบดิเบีpยว อํานาจที\เป็นของประชาชนยังไมล่งมาเป็นของประชาชน 
รวมทัpงเครื\องมอืในการที\จะถา่ยทอด หลักสตูร หรอืสถาบันตา่งๆ ความจรงิก็ยังไมไ่ดทํ้าหนา้ที\ของ
การนําความจรงิออกมา ดงันัpน ประวัตศิาสตรข์องเดอืนตลุา จงึยังไมใ่ช ่“เรื\องราวตา่งๆ ที\ไดเ้คย
เกดิขึpนจรงิๆ” อยา่งที\นักประวัตศิาสตรเ์ยอรมัน Leopold von Ranke ที\บอกวา่ ประวัตศิาสตรก็์คอื 
“what actually happened”  

จนปัจจบัุนนีpก็ตาม สิ\งที\เกดิขึpนในเมอืงไทย ยังไมเ่คยถกูบันทกึใหเ้ป็นจรงิได ้เมื\อ 2 เหตกุารณ์ของ
เดอืนตลุา ยังไมถ่กูทําใหเ้ป็นประวัตศิาสตรไ์ทยที\แทจ้รงิ มันจงึเป็นไดแ้ตเ่พยีงความทรงจําของคน
บางกลุม่เทา่นัpนเอง  
 
ประเด็นสดุทา้ยคอื ถา้อยา่งนัpนประวัตศิาสตรเ์ป็นความจรงิหรอืไม ่และประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุาจะ
เป็นประวัตศิาสตรไ์ดไ้หม  
 
ในขณะที\เหตกุารณ์หรอืบคุคลตา่งๆ ในอดตี ที\ถกูบันทกึและผลติซํpาในตําราและวรรณกรรมหลัก
ของรัฐ และการเมอืงไทยมาอยา่งตอ่เนื\องจนกลายเป็นความจรงิของอดตีมาแลว้นัpน ปัจจบัุนนัก
ประวัตศิาสตรเ์ริ\มตั pงคําถามตอ่ความจรงิตา่งๆ และบคุคลตา่งๆ ที\ถกูบอกวา่พวกเขาไดส้รา้งหรอื
เป็นผูก้ระทําเหตกุารณ์ตา่งๆ เหลา่นัpนวา่จรงิหรอืเปลา่ ไมว่า่เรื\องบรมเกา่ เชน่เรื\องพอ่ขนุ
รามคําแหงมหาราช ศลิาจารกึสโุขทัยหลักที\ 1 สโุขทัยเป็นราชธานแีหง่แรกของคนไทย พระเจา้อู่
ทองกบัการสรา้งกรงุศรอียธุยา คนไทยถกูจนีไลต่หีนมีาจากภเูขาอนัไต มาถงึประวัตศิาสตรย์คุ
ใหม่ๆ  เชน่ อะไรคอืความจรงิในกรณีกบฎปัตตานใีนสมัยรัชกาลที\ 5  
การหายตวัอยา่งลกึลับของหะยสีหุรงในสมัยจอมพล ป. พบิลูสงคราม มาจนถงึการฆาตกรรมอดตี 
4 รัฐมนตรอีสีานที\บางเขน จนถงึการหายตวัไปของทนายสมชาย นลีะไพจติร หลังจากเปิดเผย
เรื\องในปัตตาน ี 
 
เรื\องราวตา่งๆ เหลา่นีpถกูทําใหเ้ป็นประวัตศิาสตรช์าตไิทยอยา่งเรยีบรอ้ย ไมม่คีวามขดัแยง้ ในนัpนมี
ตวัละครอยูส่องตวั เนืpอเรื\องสองแนว ฝ่ายหนึ\งเป็นพระเอก ฝ่ายหนึ\งเป็นผูร้า้ย ในหลายเรื\อง ไมว่า่
จะเป็นเจา้เมอืงปัตตาน ีหะยสีหุรง จนถงึทนายสมชาย พวกนัpนเป็นผูร้า้ยในสงัคมไทยทัpงหมดจน
ปัจจบัุนนีp  
 
กลายเป็นความจรงิลวง ที\ไมม่เีหตผุลและตรรกะแบบวทิยาศาสตร ์แตเ่รื\องเหลา่นัpนก็ยังถกูเชื\ออยู ่
เพราะเป็นความจรงิในอํานาจของรัฐ เป็นความจรงิตามรัฐ เป็นเหตผุลของรัฐเทา่นัpนเอง ดงันัpนมัน
จงึเป็นความจรงิที\ไมนํ่าไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละการสรา้งองคค์วามรูอ้นัมคีา่ใหก้บัสงัคม เราบน่อยูเ่รื\อย
วา่ ประวัตศิาสตรไ์ทยเรยีนไปไมรู่อ้ะไร ทอ่งจําตลอดเวลา ก็จรงิ แตไ่มใ่ชเ่พราะตอ้งเปลี\ยน
ประวัตศิาสตรใ์หม ่แตท่ี\สําคญัคอื  ไมส่ามารถพดูความจรงิได ้เพราะถา้หากประวัตศิาสตรช์าติ
จะตอ้งรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ความเรยีบรอ้ยของสถาบนัตา่งๆ เอาไวไ้มใ่หม้คีวามขดัแยง้ 
ประวัตศิาสตรข์องเราก็จะเป็นประวัตศิาสตรท์ี\น่าเบื\อ แลว้ก็นั\งหลับ เรยีนจนแกก็่หลับ เพราะเด็ก
จนถงึแกก็่ไมม่ทีางที\จะตื\นเตน้อะไรกบัมันได ้ 



 
จดุออ่นที\เห็นอยูท่กุวันคอืสงัคมไทยไมม่บีทเรยีนอะไรในทางการเมอืงเลยจนถงึปัจจบัุนนีp เอาแค ่
2475 มา 70 กวา่ปีที\ผา่นมา เราสรปุบทเรยีนกนัไดห้รอืเปลา่วา่ ทําไมตอ้งมรัีฐประหาร 17-18 ครั pง 
มกีารรา่งรัฐธรรมนูญ 17-18 ฉบับ สรปุไมไ่ด ้เพราะมคีวามเชื\อซึ\งรองรับโดยการปฎบัิต ิ70 กวา่ปีที\
ผา่นมาวา่ อํานาจคอืธรรม เมื\อมอํีานาจก็ถกู คณุไมม่อํีานาจคณุก็ผดิ คณุก็แพ ้แลว้หาอํานาจมา
กอ่นคณุจงึจะกลับมาได ้ซึ\งความเชื\อนีp ใชก้นัมาตั pงแตส่มัยพอ่ขนุรามคําแหง จนถงึพลเอกสนธ ิ
บญุยรัตกลนิ นี\คอืประวัตศิาสตรไ์ทยที\ตอ่เนื\องจรงิๆ เลย  
 
บทเรยีนในขอ้นีpคอื ทําไมตอ้งเป็นอยา่งนีp วชิาการตา่งๆ นัpนมันมสีิ\งที\เรยีกวา่ ผลกระทบทางอํานาจ
อยูด่ว้ย ทันททีี\เราเปิดเผยความจรงิทั pงหมดอยา่งที\มันเป็นความจรงิออกมา นั\นคอืเรื\องราวใน
เหตกุารณ์นัpนจะไมม่ใีครเป็นพระเอกคนเดยีว หรอืเป็นตวัรา้ยคนเดยีวได ้หากแตเ่รื\องราวจะดําเนนิ
ไปอยา่งเป็นกระบวนการ มเีหตมุผีล เพื\อทําใหค้นรุน่หลังเขา้ใจและศกึษามันได ้ดังนัpน ปัญหาอะไร
คอืความจรงิในประวัตศิาสตร ์จงึขึpนอยูก่บัใครเป็นผูเ้ขยีนหรอืกํากบัการเขยีนประวัตศิาสตรด์ว้ย  
 
ไมใ่ชแ่คนั่กประวัตศิาสตรท์ี\รูข้อ้เท็จจรงิก็เขยีน ถา้หากวา่มนัีกการเมอืงขึpนมายดึอํานาจได ้เขาก็พดู
ไปอยา่งที\เขาเชื\อ แสดงวา่ความเป็นจรงิที\เราทํา มันไมล่งไปในสงัคมเลย เพราะอะไร ในสงัคม
สมัยใหมม่คีวามเกี\ยวโยงอยา่งแน่นแฟ้นตามคอนเซ็ปของฟโูกตร์ะหวา่งอํานาจกบัความรู ้กบัความ
ทรงจํา ระหวา่งความรูก้บักระบวนการสรา้งประวัตศิาสตร ์และระหวา่งอํานาจกบัประวัตศิาสตร ์มัน
ชดัเจน ในสงัคมที\เราประสบอยูน่ีp การสรา้งความทรงจําเพื\อไปสูก่ารสรา้งประวัตศิาสตรจ์งึดํารงอยู่
ทกุแหง่หน แตทั่pงหมดนีpจะเป็นจรงิได ้ประชาชนและประชาสงัคมจะตอ้งมจีติสํานกึของตนเอง เรา
จะตอ้งรูเ้ทา่ทันอํานาจและอทิธพิลของรัฐและทนุ ไปจนถงึวัฒนธรรมการบรโิภคที\ลอ้มรอบเราอยู่
ได ้จงึจะไปคดัคา้นหรอืวพิากษ์สถาบนัทางอํานาจอนัใดอนัหนึ\งหรอืกลุม่คนกลุม่หนึ\ง หรอืชน
ชั pนหนึ\งได ้โดยผา่นการโจมตเีทคนคิของสมัพันธภาพ วธิกีารและรปูแบบ ของอํานาจที\บดบังและ
ปิดบังความจรงิที\พงึปรารถนากวา่ของประชาชนได ้ 
 
ประวัตศิาสตรจ์งึไมใ่ชว่ชิาโบราณ หากแตเ่ราจะตอ้งทําใหป้ระวัตศิาสตรเ์ป็นเครื\องมอือนัทรงพลานุ
ภาพของประชาสงัคมและประชาชนทัpงหลายในการคน้หาและสถาปนาความจรงิของสงัคมและของ
ประชาชนขึpนมา 
 
ไมม่สีงัคมไหนทีEความเป็นคนจะสมบรูณ์ได ้ถา้ประวตัศิาสตรย์งัเป็นแคตํ่านานหรอืนทิาน
เรืEองเลา่ของคนแก่ๆ  บางคนเทา่น ัGน ขอบคณุครบั 
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The Senate, 6th October , the South and Thai 
Democracy 

 
Giles Ji Ungpakorn 

 
The tragedy of Thai democracy today is that we have a Prime Minister and Interior Minister who 
tell bare-faced lies and an opposition, in the shape of the Democrat Party, that supported the 19th 
September coup, insulted the poor and never showed an interest in the 6th October in the past. 
The tragedy is worse because the only real force in Thai society which widens and protects the 
democratic space, the Peoples’ Movement, is running around trying to seek favours from either 
the military or Thai Rak Thai/P.P.P. The latest farce is the fact that many leaders of the Peoples’ 
Movement put their names forward to be appointed senators. It is a farce because after grovelling 
to the military, these leaders got kicked in the teeth. None were selected. It is also a tragedy 
because Thailand has a long history unelected senators and the military coup in 2006 turned the 
clock back by reducing the number of elected seats in the senate. We need to move beyond the 
simplistic view, encouraged by anarchistic ideas, that representative democracy has failed 
because of money politics and therefore we have to either rely on the military or just pretend that 
we don’t need to deal with the issue of political power. 
 
     I don’t want to go into detail about what Prime Minister Samak or Interior Minister Chalerm 
said about the 6th of October bloodbath. This is common knowledge. In the latter case I’ve heard 
people say that Chalerm is right to talk about a “drunken policeman letting off his gun”, but he 
seems confused by history. The incident actually took place recently in a pub and a policeman 
died at the hands of someone’s son. However, the issue which has received far too little publicity 
is Samak’s statement to Al-Jazeera T.V. that the people who died at Takbai in 2004 “just fell 
over because they were weak from fasting… no one intended to kill them… what is wrong with 
that?” This disgraceful statement indicates the total lack of commitment by this government to 
Human Rights. It raises serious concerns as to the revival of the War on Drugs by Minister 
Chalerm. Will the guns of thousands of drunken police and army officials “just go off by 
accident”, killing another 3000 innocent people? 
 
     Samak’s statement on Takbai and the 6th of October are linked. The fact that no government 
official has ever been punished for these state crimes means that they continue. Prime Minister 
Anand was a key person in pardoning the military over the 1992 massacre. Prime Minister 
Surayut was an army commander responsible for some of that brutality. But he was painted as a 
“good man”. Put bluntly, we have a culture of accepting state crimes and accepting the lies about 



such crimes. Compare the lies by Thaksin about Takbai with the lies about 6th October. They are 
the same… foreigners involved, massing of arms, the necessity of the security forces to act in the 
interests of peace etc…Compare the way prisoners are captures, stripped, tied up and abused. 
The cycle is repeated over and over again. 
 
     Where is the outrage from the Democrat Party, the junta supporters and the media over all 
these issues? Where was the outrage by the Democrats about the junta’s media and book 
censorship? The Democrats led Thai governments on 3 occasions since the 6th October and have 
never initiated any investigation of events. 
 
     In fact there is no big secret about what happened. In 2001, I was part of a fact-finding 
committee, set up by non-government organisations, to investigate the 6th October. We published 
a detailed report. It is quite clear that all the major sections of the Thai ruling class at the time 
were of the opinion that the Left-wing student movement had to be destroyed with violence. This 
was after all, one year after the Communist victories in Indo-China. When I say “all” sections of 
the ruling class, I mean the Palace, the army, the political parties, especially Chart Thai, and the 
business community. The students were attacked by the Border Patrol Police. Who gave the 
orders? We don’t know. Look at the scandal surrounding the B.P.P. today. Samak’s role as a 
young right-wing politician was to encourage the mob to attack the students and then to justify 
the events afterwards. 
 
     When I have tried to speak the truth about this I have faced censorship. Back in 2001, the 
Bangkok Post cut the section of my article which referred to the Palace and then tried to sue me 
when I complained. Recently, I was invited by ex-senator Chermsak to appear on a live T.V. 
programme about the 6th October on Mr Sonti’s A.S.T.V. channel. When I mentioned the role of 
all sectors of the ruling class, including the Palace, Mr Chermsak immediately received a phone 
call on his mobile from the owner Sonti. This is the same Sonti who was part of the Peoples 
Alliance for Democracy which complained that Thaksin had censored the media. I was not born 
yesterday and I know that the State and the business class control the media, but I never thought 
I would be lucky enough to see this kind of thing with my very own eyes. 
 
     One reason why some sections of the People’s Movement accepted the military constitution 
was that they believed that a half appointed senate would allow their representatives to be 
appointed. Many of these same people refused to join the pro-democracy demonstration at the 
end of the Thai Social Forum in October 2006. I remember attending the N.G.O.-Coordinating 
Committee’s discussion about the new constitution. The invited speak from the junta’s side said 
that this would be the “first time” that we could have N.G.O. people as senators. He obviously 
“forgot” that N.G.O. senators had previously won elections to the senate, one was Chair Person 
of N.G.O.-COD. at the time!! Will the lessons be learnt about the need to build an independent 
political movement of farmers and workers? Rosana is standing for election to the senate in 
Bangkok on 2nd March and I shall vote for her. But unfortunately she has made no serious 
attempt to reach out to the various movements to gain support and build a dialogue about what 
kind of general politics we need in the movement. It is almost as if she was standing just as an 
individual.  
 



     We do not have the luxury of carrying on in the same old manner. The Peoples’ Movement 
was poisoned by the P.A.D. leadership which dragged too many people into supporting the 
“yellow-ribbon” coup. The opposition in parliament is hardly serious or principled about social 
justice and human rights. Meanwhile the killings in the South continue and the vast differences 
between rich and poor remain. The lesson from the 6th October is that the Thai State must be 
taken to task over the South. We need the military to be withdrawn so that a political solution 
can be established. We also need to campaign for a welfare state, funded by progressive taxation 
of all the rich.  

21/2/08 
 
 

ใจ อึjงภากรณ์ : ส.ว.สรรหาและประชาธปิไตยไทย– 6 
ตลุา กบัภาคใต ้ในสายตานายกฯ  

 

 
ใจ อึjงภากรณ์ 
คณะรัฐศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
-------------------------------------------- 
ชื\อบทความเดมิ :  ส.ว.- 6 ตลุา – ภาคใต ้และประชาธปิไตยไทย 
 
 
 
 
ปัญหาใหญสํ่าหรับประชาธปิไตยไทยในยคุนีpคอืการที\เรามนีายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี
มหาดไทยที\โกหกและไมป่กป้องสทิธมินุษยชน เรามฝ่ีายคา้นพรรคประชาธปัิตยท์ี\สนับสนุน
รัฐประหาร ไมส่นใจแกปั้ญหาอาชญากรรมรัฐ และดถูกูคนจน ในขณะเดยีวกนัผูท้ี\สําคญัที\สดุ
ในการปกป้องและขยายพืpนที\ประชาธปิไตย เครอืขา่ยภาคประชาชน ยังจมอยูใ่นการเมอืง “กบ
ขอนาย” ไมรู่จั้กอสิระทางการเมอืงจากชนชั pนปกครองสกัท ีลา่สดุ พวกคนในภาคประชาชนที\
แสดงความจงรักภักดตีอ่ คมช. โดยการเสนอตวัเป็น ส.ว.แตง่ตั pง ก็ถกูทหารและขา้ราชการเตะ
หนา้โดยไมเ่ลอืกเขาสกัคนเขา้สภา 
 
ผมคงไมต่อ้งลงรายละเอยีดมากมายเรื\องการโกหกของนายกฯ สมัคร และรัฐมนตรเีฉลมิ เรื\อง 
6 ตลุา ในกรณีหลังมกีารพดูวา่ตํารวจเมาปืนลั\น และผมไดย้นิคนเดอืนตลุาคนหนึ\งตอบรับวา่ 
“ใช ่ ถกูแลว้ แตมั่นเกดิในผับเมื\อไมก่ี\ปีนีpเอง ไมรู่ล้กูใคร แตตํ่ารวจตายดว้ย” แตส่ิ\งที\เราตอ้ง
มาเนน้ในเรื\องนีpคอื สมัครไมไ่ดเ้พยีงโกหกเรื\อง 6 ตลุา แตยั่งโกหกเรื\องตากใบดว้ย สมัครให ้
สมัภาษณ์ Al Jazeera วา่ “พวกนัpนถอืศลีอด ออ่นแอ เลยลม้ทับกนัเอง ไมม่ใีครเจตนาฆา่ 
รัฐบาลผดิตรงไหน?” ถา้นายกรัฐมนตรเีป็นคนแบบนีp สภาพสทิธมินุษยชนจะเป็นอยา่งไร 
สงครามปราบยาเสพตดิของรัฐมนตรเีฉลมิจะเป็นอยา่งไร? ตํารวจทหารเมาทั\วประเทศจะทําปืน
ลั\นใหค้นตายอกี 3000 ศพหรอื? แลว้มาเฟียคา้ยาเสพตดิใหญ่ๆ  ที\เป็นนักการเมอืงระดบัสงู
ลอยนวลเหมอืนเดมิ? ถา้นายกและม.ท.1 สามารถโกหกไดต้ามใจชอบ เขาจะโกหกประชาชน
เรื\องอื\นอกีเมื\อไร? 
 
พรรคประชาธปัิตยไ์มจ่รงิใจในการชําระประวัตศิาสตร ์6 ตลุาหรอก พรรคนีpสนับสนุนรัฐประหาร
ของ คมช. ดว้ยคําพดูและพฤตกิรรม และ คมช. แตง่ตั pงนายกฯ ที\เคยปราบประชาชนใน
เหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ คมช. ออกมาเซ็นเซอรห์นังสอื เว็บไซต ์และออกกฎหมายความมั\นคง 



ประชาธปัิตยก็์เงยีบ และพรรคนีpเคยตั pงรัฐบาลมาสามรอบหลัง 6 ตลุา ไมเ่ห็นสนใจจะชําระ
ประวัตศิาสตร ์6  ตลุาเลย 
 
รัฐมนตรเีฉลมิมองวา่ 6 ตลุา เกดินานแลว้ ลมืดกีวา่ การลมืและไมล่งโทษเจา้หนา้ที\รัฐ ทําให ้
เราไมม่มีาตรฐานทางสงัคมเกี\ยวกบัสทิธมินุษยชน ตรงกนัขา้มเรามวัีฒนธรรมทางการเมอืงที\
เปิดชอ่งทางใหช้นชั pนปกครองฆา่ประชาชนเมื\อไรก็ได ้หลัง 6 ตลุา ก็มพีฤษภาทมฬิ มสีงคราม
ยาเสพตดิ มตีากใบ มกีารสญูหายของนักเคลื\อนไหว เชน่ทนายสมชาย และรปูแบบแตล่ะครัpงก็
ซํpารอยอยูเ่รื\อยๆ มกีารฆา่ มกีารถอดเสืpอมัดมอื มกีารโกหกแกต้วัโดยรัฐ ฯลฯ การโกหกของ
สมัครเรื\องตากใบเป็นการสง่เสรมิวัฒนธรรมอาชญากรรมรัฐแบบนีp แตป่ระชาธปัิตยก็์เงยีบ พวก
ที\อยูข่า้งฝ่าย คมช.-พันธมติรประชาชนเพื\อ... ที\ตอ้งการตพีรรคพลังประชาชน ก็ไมส่นใจ
เชน่กนั 
 
เมื\อวานนีp เจมิศกัดิ� ปิ\นทอง เชญิผมไปออกอากาศเรื\อง 6 ตลุา ที\ ASTV ธรรมดาผมจะไม่
รว่มมอืกบั ASTV แตผ่มไปเพราะอาจารยเ์จมิศกัดิ�ชวน เขาพึ\งถกูปิดรายการวทิยเุรื\อง 6 ตลุา 
และเคยมจีดุยนืที\ดเีรื\องภาคใตทั้pงๆ ที\รว่มมอืกบั คมช. ในภายหลัง 
 
ในรายการ ASTV สด ผมพยายามทําตามคําแนะนําของ ธงชยั วนิจิจะกลู และสมศกัดิ� เจยีมธรี
สกลุ เรื\อง 6 ตลุา ผมพดูวา่สมัครเป็นคนปลกุระดมก็จรงิ แตไ่มใ่ชต่วักลางที\มอํีานาจสั\งการ ผม
พดูวา่ชนชั pนปกครองไทยจากเบืpองบนสดุ รวมถงึผูม้อํีานาจอื\น มบีทบาทในการกอ่เหตกุารณ์
นองเลอืด พอผมพดูเสร็จ ในชว่งพักครึ\งเวลา โทรศพัทม์อืถอืของเจมิศกัดิ�ก็ดงั “กริ®งๆ”... เจมิ
ศกัดิ�รับโทรศพัท.์.. “ครับคณุสนธ”ิ และผมก็ไดย้นิคณุสนธเิอย่ชื\อผมและพดูวา่คําพดูผมอาจมี
ปัญหา 
 
ผมไมไ่ดเ้กดิเมื\อวาน ผมทราบดวีา่ในระบบทนุนยิมชนชั pนปกครองคมุสื\อผา่นรัฐรว่มกบันายทนุ
ที\คมุสื\อเอกชน แตผ่มไมเ่คยคดิวา่จะโชคดพีอที\จะไดเ้ห็นและไดย้นิ ตอ่หนา้ตอ่ตา ภาพของ
เจา้ของสื\อเอกชนโทรศพัทม์าเซ็นเซอรส์ื\อขณะกําลังออกอากาศ 
 
ผมจําไดว้า่พวกพันธมติรฯ เคยใหเ้หตผุลหนึ\งวา่เราควรรว่มมอืกบัสนธ ิลิpมทองกลุ “เพราะเขามี
สื\อ” ใชเ่ขามสีื\อ เขาเป็นนายทนุ เขาเป็นเจา้ของสื\อ และเขาพรอ้มจะเซ็นเซอรแ์ละควบคมุสื\อ
ไมใ่หม้กีารพดูกนัถงึความจรงิเกี\ยวกบั 6 ตลุา ขณะที\พวกพันธมติรฯ ก็คดิวา่สามารถใชส้ื\อของ
สนธเิพื\อดา่ทักษิณที\ไปคมุสื\อ????!!!! 
 
ในเรื\อง 6 ตลุา ผมคดิวา่ สมศกัดิ� และธงชยั คงมองวา่กษัตรยิเ์ป็นตวักลาง (ถา้ผมตคีวามผดิก็
ขออภัย) ความคดินีpมเีหตผุล แตผ่มไมเ่ห็นดว้ยเพราะผมเคยตั pงคําถามเกี\ยวกบัอํานาจกษัตรยิ์
ไปแลว้ อยา่งไรก็ตามเราคงตอ้งแลกเปลี\ยนกนัตอ่ไปเรื\องนีp 
 
หลังรัฐประหาร 19 กนัยาภาคประชาชนสว่นหนึ\งไมย่อมออกมาเดนิขบวนตา้น คมช. ในงาน
สมัชชาสงัคมไทย มกีารหา้มลกูนอ้งดว้ย มกีารตั pงความหวังกบั สนช. มกีารรว่มมอืในการรา่ง
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ มกีารดา่พวกเราวา่ “ทารกไรเ้ดยีงสา ยดึตดิอดุมการณ์มากไป ไมม่ใีครทํางาน
ดว้ย...ฯลฯ” ผมจําไดว้า่ไปฟังวทิยากรรับเชญิจาก คมช. ในเวทพีจิารณารัฐธรรมนูญใหมข่อง 
กป.อพช. วทิยากรคนนัpนพดูวา่ตอ้งรับรัฐธรรมนูญนีpเพราะจะเพิ\มสทิธเิสรภีาพ จะทําใหค้นของ
ภาคประชาชนและเอ็นจโีอไดม้โีอกาสถกูแตง่ตั pงเป็น ส.ว. “เป็นครัpงแรก” โดยที\เขาคนนัpน
ละเลยที\จะพดูวา่ ส.ว. เอ็นจโีอเคยชนะการเลอืกตั pงในอดตีและคนหนึ\งเป็นประธาน กป.อพช. 
ตอนนัpนดว้ย!!.... ภาคประชาชนบางสว่นเลยชวนใหเ้รารับรัฐธรรมนูญทหาร ตอ่มาก็เสนอตวั
เป็น ส.ว. แตง่ตั pง... ที\เหลอืเป็นประวัตศิาสตรท์ี\ทา่นรูแ้ลว้ ประเด็นคอืจะมกีารทบทวนเรยีนรู ้
ไหม? 
 
ในวันที\ 2 มนีาคมผมจะไปเลอืกคณุรสนา และหวังวา่เขาจะไดเ้ป็น ส.ว. ของภาคประชาชนใน
กรงุเทพฯ เพราะอยา่งนอ้ยสดุเขามบีทบาทเดน่ในการตอ่ตา้นการแปรรปู กฟผ. และการเปิด
โปงการโกงกนิที\กระทรวงสาธารณสขุ แตถ่า้ใชปั้ญญาคดิ คณุรสนามทีางชนะนอ้ย เพราะฝ่าย
เรายังเป็นเสยีงขา้งนอ้ย อยา่งไรก็ตาม ผมคดิวา่การลงสมัครรับเลอืกตั pงไมส่ญูเปลา่ ตอ้งทํา 
แตผ่มผดิหวังที\คณุรสนาไมอ่อกไปหาภาคประชาชนมากกวา่นีp ไมอ่อกไปคยุกบัทกุกลุม่ ทกุ



เครอืขา่ย ไมข่อบรจิาคคนละบาทสองบาทเพื\อใหม้สีว่นรว่มในการรณรงค ์ไมข่อความ
ชว่ยเหลอืในการแจกใบปลวิและตดิโปสเตอร ์และไมใ่ชโ้อกาสนีpในการเสนอภาพกวา้งของการ
ปฏริปูการเมอืงไทยในเวทตีา่งๆ ใหช้ดัเจน ไมว่า่จะเป็นเรื\องกลไกตลาด สทิธเิพศ ปัญหา
ภาคใต ้สทิธแิรงงาน ฯลฯ เพราะนั\นคอืแนวทางที\จะไปสูก่ารเมอืงอสิระของภาคประชาชน 
 

 
 

แผลจากตลุาถงึพฤษภา: ยิEงเพกิเฉยอดตี วนันีGย ิEง
พกิลพกิาร ยํ Gา อยา่รืGอฟืG น 6 ตลุา แบบตกหลมุ 
‘การเมอืง’  

 

 
เมื\อวันที\ 19 ก.พ. ที\ตกึอเนกประสงค ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) ทา่พระจันทร ์มลูนธิิ
โครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ โครงการเอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา มธ., 
หลักสตูรควบตร/ีโท ดา้นการบัญชแีละบรหิารธรุกจิ คณะพาณชิยศ์าสตร ์มธ. จัดการเสวนาใน
หัวขอ้ “จาก 14 ถงึ 6 ตลุา และพฤษภาเลอืด ประวัตศิาสตรบ์าดแผลกบับท (ไม)่ เรยีนของ
เรา”  
 
โดย ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ คณบดคีณะศลิปศาสตร ์มธ. กลา่วปาฐกถานําในหัวขอ้ 
“ประวัตศิาสตรบ์าดแผลกบับท (ไม)่ เรยีน” วา่ในปีนีp เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม จะครบ 32 ปี และ
เหตกุารณ์ 14 ตลุาคมจะครบรอบ 35 ปี สามทศวรรษที\ผา่นไป รัฐและสงัคมไมไ่ดค้ลี\คลายปม
ปัญหาของความขดัแยง้เหลา่นัpนอยา่งที\ควรจะเป็น  
 
ดร.ธเนศตั pงคําถามวา่ ถา้เหตกุารณ์สําคญัขนาดนัpน ทําไมสงัคมของเราจงึไมส่ามารถทําให ้
สงัคมรับรูเ้รื\องราวอยา่งที\ควรจะเป็น จนถงึวันนีp ยังเป็นความทรงจําที\เป็นสว่นตวั ไมใ่ชข่อง
สว่นรวมและเป็นความทรงจําที\ขดัแยง้กนั เป็นเรื\องที\พดูตอ่กนัมา ทําไมแคน่ายกฯ พดู 
เหตกุารณ์ก็เปลี\ยนไป เมื\อไรความจรงิจะปรากฎอยา่งเปิดเผย 
 
เขากลา่ววา่ ประวัตศิาสตรเ์กดิจากกระบวนการรับรูข้องสงัคมในระยะเวลาที\แน่นอน และตวัเลข
ไมเ่ป็นประเด็นถา้หากวา่คนสว่นใหญใ่นสงัคมรูว้า่อะไรคอืเหตกุารณ์ในอดตีที\เป็นจรงิ แตท่กุ
วันนีp ความรับรูเ้รื\อง 6 ตลุา เป็นไดแ้ตเ่พยีงความทรงจําของคนบางกลุม่เทา่นัpน นอกจากนีp คน
อาจจะพดูถงึประวัตศิาสตรไ์ด ้แตไ่มไ่ดส้รา้งบทเรยีน มันจะมคีวามหมายตอ่เมื\อรัฐเอามาสอน 
เพราะฉะนัpน นี\คอืปัญหาของประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย ดงันัpน ปัญหาอะไรคอืความจรงิใน
ประวัตศิาสตร ์จงึขึpนอยูก่บัใครเป็นผูเ้ขยีนและบันทกึประวัตศิาสตรด์ว้ย  
 
ดา้นกนกรัตน ์เลศิชสูกลุ อาจารยค์ณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กลา่วปาฐกถาใน
หัวขอ้ “6 ตลุา – บท (ที\ไม)่ เรยีนของสงัคมไทย” วา่ คนในสงัคมไทย เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร ์6 
ตลุา แบบขาดๆ เกนิๆ เมื\อเริ\มเรยีนรูเ้หตกุารณ์ 6 ตลุา ขอบเขตของความเขา้ใจไปไมเ่คยไกล
เกนิการตอ่สูข้องนักศกึษาฝ่ายกา้วหนา้ กบัรัฐฝ่ายขวา ซึ\งเป็นเพยีงเสีpยวเดยีวของความเขา้ใจ
ที\แทจ้รงิเกี\ยวกบั 6 ตลุา และเมื\อเงื\อนไขทางการเมอืงเปลี\ยนแปลงไป การเมอืงในสงัคม
เปลี\ยนแปลงไปซบัซอ้นมากขึpน ความเขา้ใจเรื\อง 6 ตลุา ยิ\งเป็นเรื\องที\ซบัซอ้นมากขึpน 
  
กนกรัตน ์กลา่ววา่ ปรากฎการณ์ววิาทะระหวา่งเรื\องสมัครกบัหลายคนที\ไมเ่ห็นดว้ยกบัเรื\องที\



สมัครพดู คอื ปัญหาเรื\องการใชว้วิาทะในยทุธศาสตรท์างการเมอืงภายใตก้ารเมอืงปัจจบัุน 
และเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ\งถา้จะลกุขึpนมาประทว้งหรอืทักทว้งเรื\องที\สมัครพดู และเห็นวา่จะเป็น
การจดุประกายหรอืสงัคายนาประวัตศิาสตร ์6 ตลุา อยา่งเป็นระบบและสามารถนําไปสูย่า่ง
กา้วใหมใ่นการสรา้งประวัตศิาสตรก์ารเรยีนรูภ้าคประชาชนใหก้วา้งขึpน แตค่วามจรงิสิ\งที\ปรากฏ
ขึpนมเีพยีงขอ้ถกเถยีงเรื\องจํานวนคนเสยีชวีติ ขอ้เท็จจรงิของประวัตศิาสตร ์6 ตลุา และการ
สรา้งเงื\อนไขวา่ปรากฏการณ์ 6 ตลุา อาจจะเกดิขึpนอกี  
 
อาจารยค์ณะรัฐศาสตร ์กลา่ววา่ การจํากดัหัวขอ้ในการถกเถยีงเรื\อง 6 ตลุาแบบนีpมทีี\มาที\ไป 
เพราะสิ\งที\สื\อและอดตีผูร้ว่มตอ่สูใ้นเหตกุารณ์ 6 ตลุา แยง้กบัสมัคร ไมไ่ดเ้กดิภายใต ้
บรรยากาศที\เป็นสญุญากาศทางการเมอืง ไมใ่ชเ่ฉพาะความไมพ่อใจที\หลายคนอาจจะตดัสนิ
สมัครจากบคุลกิภาพ แตเ่กดิขึpนทา่มกลางการตอ่สูแ้ละสนับสนุนระบอบทักษิณ การปฏเิสธและ
การยอมรับรัฐประหาร 19 กนัยายน ความพอใจและความเบื\อหน่ายตอ่การเมอืงภายใตรั้ฐบาล
สมัคร ที\ก ึ\งยอมรับวา่ เป็นนอมนิขีองทักษิณ ววิาทะเกดิขึpนภายใตบ้รบิททางการเมอืงแบบนีp  
 
กนกรัตน ์กลา่ววา่ ถา้สมัครไมไ่ดพ้ดูวา่ มคีนตายแคค่นเดยีว อาจจะไมม่กีารถกเถยีงใน 2 
อาทติยท์ี\ผา่นมาก็ได ้สิ\งที\สมัครพดูกลายเป็นเรื\องของกระบวนการแซะรัฐบาลสมัครกอ่ตวัขึpน 
แตส่ิ\งที\เป็นปัญหาคอืถา้เรารืpอฟืpนประวัตศิาสตรช์าตใิหก้ลายเป็นเพยีงยทุธศาสตรทางการเมอืง 
ที\จะรองรับการตอ่สูท้างการเมอืงปัจจบัุน สงัคมไทยจะเรยีนรูอ้ะไร   
 
ศโิรตม ์คลา้มไพบลูย ์อาจารยพ์เิศษโครงการเอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา คณะศลิปศาสตร ์
มธ. ปาฐกถาในหัวขอ้ “พฤษภาเลอืด – อกีหนึ\งบท (ที\ไม)่ เรยีนของสงัคมไทย” วา่ 6 ตลุา
เป็นประวัตศิาสตรบ์าดแผลที\ตายแลว้ แตฟื่pนได ้แตพ่ฤษภาคม 35 เป็นประวัตศิาสตรท์ี\ตายไป
แลว้ ไมส่ามารถฟืpนขึpนมาไดอ้กี  
 
เขากลา่วถงึสาเหตทุี\แมจ้ะวัดไมไ่ดว้า่เหตกุารณ์ไหนรนุแรงกวา่กนัระหวา่ง 6 ตลุากบั
พฤษภาคม 35 แตส่งัคมไทยโจมตสีมัครเรื\อง 6 ตลุา มากกวา่เหตกุารณ์พฤษภาคม ที\สมัคร
เองก็มสีว่นรว่มอยูด่ว้ย วา่ อาจเพราะคนที\โจมตสีมัครผกูพันกบันักศกึษามากกวา่ และมองวา่
คนตายไมใ่ชค่อมมวินสิต ์เป็นผูรั้กชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์เป็นเหมอืนนักศกึษาออกคา่ยอาสา ซึ\งก็
อาจจะดทีี\ใหพ้วกเขาเหลา่นัpนมทีี\ทางในประวัตศิาสตร ์แตคํ่าถามที\สําคญัคอื มันแฟรก์บั
นักศกึษาจรงิรเึปลา่ ที\บอกวา่เขาเป็นอยา่งที\เขาควรจะเป็นมากกวา่ที\เขาเป็นจรงิๆ  
 
ทั pงนีp ศโิรตม ์กลา่ววา่ ขณะที\เหตกุารณ์พฤษภาคม คอืการเรยีกรอ้งใหน้ายกฯ ตอ้งมาจาก
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หลังเหตกุารณ์มกีารพดูเรื\องการปฏริปูสื\อ การปฏริปูกองทัพใหม้ี
ขนาดเล็ก มกีารพดูถงึการเลอืกผูว้า่ราชการจังหวัดโดยตรง แตท่กุวันนีpความเชื\อนัpนเปลี\ยนไป 
ผูค้นรูส้กึวา่ วฒุสิภามาจากการแตง่ตั pงก็ได ้ปฏเิสธระบบการเมอืงที\ ส.ส.ที\มาจากการเลอืกตั pง
เป็นตวัประกอบ แตอ่ยูท่ี\การตกลงกนันอกรัฐสภา เป็นการตกลงระหวา่งอํานาจทนุ อํานาจวัง 
และอํานาจปืน ไมม่ใีครพดูเรื\องไมใ่หท้หารควบคมุสถานวีทิยโุทรทัศน ์ส.ว. ครึ\งหนึ\งมาจาก
การแตง่ตั pงได ้แตม่อํีานาจเทา่กบัคนอกีครึ\งหนึ\งที\มาจากการเลอืกตั pงของประชาชน และรัฐ
กลายเป็นเจา้ของทวีอีกีชอ่งหนึ\ง  
 
เขาเสนอสมการทางการเมอืงวา่ ถา้เจตนารมณ์ของพฤษภาคม 35 ไดรั้บการรักษาเอาไว ้ยอ่ม
ยากที\จะเกดิรัฐประหาร และวจิารณ์วา่ การเพกิเฉยสง่ผลโดยตรงตอ่รัฐธรรมนูญที\พกิลพกิารใน
ปัจจบัุน ซึ\งทั pงหมดนีpถา้คนที\เสยีชวีติในเหตกุารณ์พฤษภาคม ฟืpนขึpนมา พวกเขาคงจะไมเ่ขา้ใจ 
 
 
หมายเหต ุตดิตามปาฐกถาฉบบัเต็มและไฟลเ์สยีงไดท้ีEนีE เร็วๆ นีG  
 
 
 
 

 



 

กนกรตัน ์เลศิชูสกลุ: ถา้เรารืGอฟืG นประวตัศิาสตรใ์ห้
กลายเป็นยทุธศาสตรก์ารเมอืง สงัคมจะเรยีนรูอ้ะไร 

 

 

 
กนกรัตน ์เลศิชสูกลุ อาจารยค์ณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กลา่วปาฐกถาในหัวขอ้ 
“6 ตลุา – บท (ที\ไม)่ เรยีนของสงัคมไทย” ในการเสวนาหัวขอ้ “จาก 14 ถงึ 6 ตลุา และ
พฤษภาเลอืด ประวัตศิาสตรบ์าดแผลกบับท (ไม)่ เรยีนของเรา” จัดโดยมลูนธิโิครงการตํารา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ วชิา ป.211 โครงการเอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา มธ., 
หลักสตูรควบตร/ีโท ดา้นการบัญชแีละบรหิารธรุกจิ คณะพาณชิยศ์าสตร ์มธ. ที\ตกึ
อเนกประสงค ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) ทา่พระจันทร ์เมื\อวันที\ 19 ก.พ. ที\ผา่นมา 
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กนกรตัน ์เลศิชูสกลุ  

อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ขอเริ\มตน้ดว้ยบทสนทนาของหญงิวัยใกล ้60 ปี ที\เชื\อวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ\งของผูร้ว่ม
ประวัตศิาสตร ์6 ตลุา กบัลกูชายของเขาซึ\งเรยีนรูเ้หตกุารณ์ 6 ตลุาอยา่งตะกกุตะกกัผา่นแม่
ของเขา  
ผูเ้ป็นแม ่“เอาอกีแลว้ สมัครมันเอาอกีแลว้ มันโกหกอยา่งหนา้ดา้นๆ อกีแลว้ มันพดูไดยั้งไงวา่
มคีนตายแคค่นเดยีว คนเห็นกนัทั pงบา้นทัpงเมอืงวา่นักศกึษาตายไปเทา่ไหรต่อ่เทา่ไหร ่ในเชา้
วันที\ 6 ตลุา”   
ลกูชาย : “แลว้อะไรละ่คอืความจรงิ ความจรงิที\ทําใหเ้กดิการฆา่กนัตายในวันนัpน พวกแมแ่ละ
เพื\อนๆ เป็นฝ่ายซา้ย เป็นคอมมวินสิตจ์รงิรเึปลา่”  
ผูเ้ป็นแม ่: “ไมใ่ชท่กุคนหรอก เราอาจจะเคยเชื\ออะไรบางอยา่ง แตเ่วลามันก็ผา่นมานานแลว้”  
ลกูชาย : “แลว้ทําไมเขาตอ้งฆา่นักศกึษาละ่ ฟังแมพ่ดูมากี\ท ีไมเ่ห็นเคยไดรั้บคําตอบจรงิๆ 
ชดัๆ ซกัท”ี  
ผูเ้ป็นแม ่: “บางทก็ีมหีลายอยา่งที\เราไมอ่ยากจําไมอ่ยากพดูถงึมันอกี แตห่วังวา่คนรุน่ใหม่
อยา่งพวกเธอคงไมห่ลงเชื\อสิ\งที\ลงุสมัครพดูนะ”  
ลกูชาย : “จะบา้หรอืไง ผมวา่คนรุน่ผมสว่นใหญไ่มม่ใีครชอบคนรุน่จรูาสกิอยา่งลงุหมักหรอก 
แตถ่า้คนรุน่แมไ่มทํ่าอะไรและไมย่อมพดูความจรงิทั pงหมดซกัท ีทา้ยที\สดุ ใครๆ ก็จะลมืวา่
ความจรงิและบทเรยีนจากความจรงิคอือะไร สิ\งที\เหลอือยูใ่นสมองคนอยา่งรุน่ผม มันก็คอืคํา
โกหกคําโตของลงุสมัครอะแหละ”   
 
นี\เป็นเพยีงเรื\องแตง่ขึpนนะคะ ไมใ่ชเ่รื\องจรงิ ไมไ่ดอ้า้งองิถงึใครในเหตกุารณ์ประวัตศิาสตร ์ 
 
คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่สงัคมไทย คนไทย ที\ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มในประวัตศิาสตร ์6 ตลุา รวมทัpงตัวดฉัิน
เองดว้ย เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร ์6 ตลุา แบบขาดๆ เกนิๆ เมื\อเริ\มเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร ์6 ตลุา 
ขอบเขตของความเขา้ใจของคนสว่นใหญจ่ะไปไมเ่คยไกลเกนิภาพการตอ่สูข้องนักศกึษาฝ่าย
กา้วหนา้ฝ่ายซา้ยผูรั้กประชาธปิไตย  กบัการใชอํ้านาจและความรนุแรงของรัฐและฝ่ายขวา มัน
เป็นภาพการตอ่สูข้องนักศกึษาและประชาชนผูบ้รสิทุธิ� ซึ\งนี\เป็นเพยีงเสีpยวเดยีวของความ
เขา้ใจที\แทจ้รงิเกี\ยวกบั 6 ตลุา  
 
และเมื\อเงื\อนไขทางการเมอืงเปลี\ยนแปลงไป ตวัแสดงผูม้สีว่นรว่มใน 6 ตลุา เปลี\ยนบทบาท
โฉมหนา้ การเมอืงในสงัคมเปลี\ยนแปลงไป ซบัซอ้นมากขึpน ความเขา้ใจเรื\อง 6 ตลุา ยิ\งเป็น



เรื\องที\ยากที\จะเกดิขึpนสําหรับคนโดยรวมและคนรุน่ตอ่ๆ มา นอกจากที\ดฉัินจะมานั\งฟมูฟายถงึ
ความยากลําบากของการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจประวัตศิาสตร ์6 ตลุา สิ\งที\พยายามจะทําในเวลาอนั
สั pนนีpคอื พยายามจะตอบคําถามหลักที\สําคญัวา่ ทําไม 6 ตลุาจงึเป็นบทที\ไมเ่รยีนของ
สงัคมไทยผา่นปรากฎการณ์ววิาทะระหวา่งคณุสมัคร สนุทรเวชกบัแรงตา้นและความไมพ่อใจ
ของสิ\งที\คณุสมัครพดูในชว่ง 1-2 สปัดาหท์ี\ผา่นมา คําตอบมสีามขอ้หลักๆ ซึ\งจะขยายความ
ตอ่ไป  
 
คําตอบแรกคอื การสงัคยานาประวัตศิาสตร ์6 ตลุา เป็นเรื\องยาก ทั pงในแงก่ระบวนการการ
เขยีนประวัตศิาสตรซ์ึ\งขาดกระบวนการการคน้หาและการกลา้ที\จะพดูถงึความจรงิของ 6 ตลุา 
มากไปกวา่เพยีงเรื\องของความรนุแรงและจํานวนตวัเลขของผูเ้สยีชวีติ และรวมทัpงกระบวนการ
ตอ่สูเ้ชงิอํานาจของการในการสรา้งความรับรูถ้งึประวัตศิาสตรภ์าคประชาชนในสงัคมไทย  
 
คําตอบที\สอง ภายใตเ้งื\อนไขการเปลี\ยนแปลงในการเมอืงปัจจบัุน เมื\อตวัแสดงตา่งๆ 
เปลี\ยนแปลงไป สงัคมไทยยากมากที\จะเชื\อมโยงการเปลี\ยนแปลงของคนเหลา่นีpในอดตี กบั
การเปลี\ยนแปลงของคนเหลา่นีpในปัจจบัุน   
 
คําตอบที\สาม จากปรากฎการณ์ววิาทะของคณุสมัครกบัฝ่ายที\ไมเ่ห็นดว้ยในแงข่องความจรงิ 
การตอ่สูท้างววิาทะนีp กลายเป็นเครื\องมอืทางการเมอืงของทกุฝ่าย เชื\อมโยงกบัเงื\อนไข
ทางการเมอืงในปัจจบุนั ทั pงหลังความพยายามในการลม้คณุทักษิณหลังการรัฐประหารและ
ภายใตรั้ฐบาลของคณุสมัคร  
 
ตอ่ประเด็นที\หนึ\ง เรื\องความยากของการสรา้งและการขดีเขยีนกระบวนการการรับรู ้
ประวัตศิาสตรเ์รื\อง 6 ตลุา เราตอ้งยอมรับความเป็นจรงิวา่ การเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรใ์น
สงัคมไทย โดยเฉพาะประวัตศิาสตรข์องคนตวัเล็กตวันอ้ยเพิ\งเริ\มลงหลักปักฐาน เราไมไ่ด ้
กําลังพดูถงึประวัตศิาสตรใ์นระบบมหาวทิยาลัย หรอืในหนังสอืเรยีนหรอืในโรงเรยีนเทา่นัpน แต่
เราพดูถงึการเขยีนประวัตศิาสตรใ์นแงข่องกระบวนการ เรากําลังพดูถงึกระบวนการการเขยีน 
การเขา้ถงึ การผลักดนัประวัตศิาสตรส์ูก่ารรับรูข้องคนในวงกวา้ง ที\ผา่นการเขยีนเนืpอหาและ
ชอ่งทางในการผลักดนั ซึ\งเคยถกูผกูขาดโดยชนชั pนนํา ไมว่า่จะเป็นเจา้ขนุมลูนาย นักการเมอืง 
ผูม้อีทิธพิลทางธรุกจิ เพราะการเขยีนประวัตศิาสตรภ์าคประชาชน แทท้ี\จรงิเราตอ้งยอมรับวา่
มันคอืการตอ่สูท้างการเมอืง ซึ\งไมม่ทีางที\ชนชั pนนําจะหยบิยื\นใหเ้รา  
 
อํานาจในการสรา้งประวัตศิาสตรข์องชนชั pนนําทั\วโลกเกดิขึpนเพื\อกดทับความเป็นจรงิในสงัคม 
การใหไ้ดม้าซึ\งประวัตศิาสตรภ์าคประชาชน ซึ\งสงัคมไทยยังอยูใ่นระยะเริ\มตน้ ทําใหเ้ราเริ\ม
เขา้ใจวา่ทําไมประวัตศิาสตร ์6 ตลุายังอยูใ่นชว่งของการตั pงไข ่  
 
อกีประเด็นที\สําคญัไมแ่พก้นั นอกจากความกลา้หาญของคนหลายๆ คนที\พยายามลกุขึpนมา
คดัคา้นสิ\งที\คณุสมัครพดูเกี\ยวกบัขอ้เท็จจรงิทางประวัตศิาสตร ์ ความกลา้ในการอา้ปากพดูถงึ
ประวัตศิาสตรข์องตวัเอง ของอดตีนักศกึษาฝ่ายซา้ย ฝ่ายขวา ไปใหไ้กลกวา่ความตายและ
ความรนุแรงที\รัฐกระทําเป็นเรื\องที\เกดิขึpนนอ้ยมาก  
 
เราตอ้งยอมรับวา่ 6 ตลุา เป็นเรื\องของการตอ่สูป้ฎบัิตกิารทางการเมอืงผา่นอดุมการณ์ ไมว่า่
ใครจะยอมรับหรอืไมว่า่ตวัเองเคยเรยีนรูเ้คยเชื\อและมปีฎบัิตกิารทางการเมอืงผา่นอดุมการณ์
ขวาซา้ย แตนั่\นคอืสิ\งที\เกดิขึpนจรงิกบัพวกเขา หลังการปราบปรามทกุคนเต็มไปดว้ยบาดแผล 
การกลับมายนืในสงัคมอกีครัpงเป็นเรื\องยาก ไมใ่ชเ่ฉพาะอดตีฝ่ายซา้ย ฝ่ายกา้วหนา้ แมแ้ตฝ่่าย
ขวาอยา่งคณุสมัครเอง ความพยายามในการหลกีเลี\ยงและการสรา้งตวัตนใหม ่เพื\อสรา้ง
ความชอบธรรมใหม่ๆ  ทางการเมอืง เพื\อเจอืจางภาพประวัตศิาสตรข์องเขา การงา้งปากคน
แบบนีpพดูก็ไมใ่ชเ่รื\องงา่ย ซึ\งนั\นรวมถงึอดตีนักศกึษาและผูร้ว่มตอ่สู ้กอ่นเหตกุารณ์ 6 ตลุาและ
ในเหตกุารณ์ 6 ตลุาดว้ย ที\ตอ้งเผชญิถงึความอหิลักอเิหลื\อในการพดูถงึตวัตนของเขาเองอดตี
ของเขา เพราะในสงัคมแบบนีpที\ไมย่อมรับความหลากหลายทางการเมอืงมพีืpนที\นอ้ยมาก
สําหรับคนเหลา่นีp  
 
การพดูถงึประวัตศิาสตร ์6 ตลุากลายเป็นเพยีงการตอ่สูข้องผูบ้รสิทุธิ� เพื\อความยตุธิรรมทาง



สงัคม แตนั่\นไมไ่ดเ้ป็นการเชื\อมโยงถงึความเป็นจรงิของ 6 ตลุา แมว้า่จะมนัีกวชิาการหลายๆ 
คนที\พยายามเขยีนงานที\มพีลังมากในการวเิคราะหเ์หตกุารณ์ 6 ตลุา แตปั่ญหาคอื เราไมไ่ด ้
กําลังพดูถงึกระบวนการประวัตศิาสตรใ์นตํารา เรากําลังพดูถงึกระบวนการการเขยีนและการรับรู ้
ทางประวัตศิาสตร ์ที\ตอ้งสรา้งขึpนโดยคนมหาศาล และตอ้งมสีว่นรว่มโดยคนมากมายในสงัคม 
หนังสอื การอา่น แน่นอนหลายคนอาจจะบอกวา่ ไมใ่ชวั่ฒนธรรมของคนไทย แตก่ารสรา้ง
ประวัตศิาสตรไ์มเ่คยหา่งจากตํารา  
 
ประสบการณ์โดยสว่นตวัของดฉัินเอง ดฉัินทําวทิยานพินธเ์รื\อง การเปลี\ยนผา่นของอดตีฝ่าย
ซา้ยในการเมอืงปัจจบัุน ซึ\งนั\นหมายถงึ ความพยายามในการเขา้ใจความเปลี\ยนผา่นของอดตี
นสิตินักศกึษา ขบวนการภาคประชาชนที\เคยผา่นปฎบัิตกิารฝ่ายซา้ยและเปลี\ยนแปลงอยา่งไร
ในปัจจบัุน  
 
ดฉัินเองเผชญิปัญหามากมายในการสมัภาณ์ผูค้นเหลา่นีp ดฉัินเขา้ใจ การถกูประเมนิทา่ทขีอง
คนที\ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มในเหตกุารณ์อยา่งตวัดฉัินเอง ในการเริ\มตน้ที\จะเขา้ไปมสีว่นรว่มในสิ\งที\พวก
เขาคดิอยูใ่นสมอง เป็นเรื\องยากมาก ดฉัินตอ้งสรา้งความไวว้างใจกบัพวกเขา ตอ้งทําใหพ้วก
เขารูส้กึวา่ดฉัินเขา้ใจ อยูก่บัพวกเขา เขา้ใจเขา ดฉัินไมไ่ดโ้ทษพวกเขา แตส่ิ\งที\สะทอ้นคอื 
เรื\องราวเหลา่นีpเป็นเรื\องราวที\ถกูพดูคยุกนัเพยีงในวงแคบๆ ของคนเหลา่นีp ไมใ่ชว่งสาธารณะ  
 
ดฉัินวา่เราตอ้งเลกิพดูกนัเสยีทวีา่ประวัตศิาสตร ์6 ตลุาเป็นเรื\องที\ยังไมล่งตวั เราตอ้งเลกิโทษ
นักศกึษา เลกิโทษคนรุน่ใหมถ่งึประเด็น “16 ตลุา” ใครจะไปรู ้ใครจะไปเขา้ใจในเมื\อไมม่อีะไร
ใหเ้ขา้ใจ ตวัดฉัินเองถงึแมจ้ะเป็นอาจารยค์ณะรัฐศาสตร ์เรยีนปรญิญาเอก แตด่ฉัินไมเ่คย
เขา้ใจเรื\องนีp จนกระทั\งมาทําเรื\องนีp เรื\อง 14 ตลุาอาจจะยากนอ้ยกวา่การเขา้ใจ 6 ตลุามาก 
เพราะประวัตศิาสตร ์6 ตลุา มอียูอ่ยา่งกระจัดกระจาย และยากที\จะเขา้ใจความจรงิเกนิ fact ที\
พดูวา่เหตกุารณ์อะไร เกดิขึpน เมื\อไหร ่ที\ไหน อยา่งไร แตอ่ะไรคอืพลังผลักดนั อะไรคอืสิ\งที\
เกดิขึpนกอ่น 6 ตลุา อะไรคอืสิ\งที\เกดิขึpนวัน 6 ตลุา และอะไรคอืผลกระทบของ 6 ตลุา ตอ่
จํานวนคนมากมายมหาศาล นี\คอืประเด็นแรกที\ทําใหเ้ราเขา้ใจวา่ทําไม 6 ตลุาจงึเป็นบทที\ไม่
เรยีนในสงัคมไทย 
 
ตอ่ประเด็นที\สอง นอกจากกระบวนการเขยีนประวัตศิาสตรท์ี\มปัีญหาในตวัของมันเองแลว้ ใน
เงื\อนไขการเมอืงปัจจบัุนที\อดตีฝ่ายซา้ย อดฝ่ีายขวา ตา่งเปลี\ยนแปลงสถานภาพ บทบาททาง
การเมอืงของตวัเองไปแลว้ ยิ\งทําใหส้งัคมไทยซึ\งประวัตศิาสตร ์6 ตลุาก็ยังไมไ่ดเ้ริ\มตน้ชดัเจน 
ยิ\งยากเขา้ไปอกี ภายใตเ้งื\อนไขของโลกที\ถกูบังคบัใหเ้ชื\อและยอมรับเสรนียิมประชาธปิไตย
หรอืประชาธปิไตยแบบการเลอืกตั pง อดตีฝ่ายขวาปรับตวัไดอ้ยา่งด ีกลับมาสรา้งความชอบ
ธรรม ผา่นกระบวนการการเลอืกตั pง กรณีคณุสมัครเป็นปรากฎการณ์ที\น่าสนใจมาก ใครวา่คณุ
สมัครยังเหมอืนเดมิ ดฉัินขอเถยีง คณุสมัครปรับตวัไดด้จีะตาย  
 
เงื\อนไขทางการเมอืงเปลี\ยนแปลงไป เขากลับเขา้มาในกระบวนการเลอืกตั pง กา้วเขา้มามี
บทบาทและสรา้งสถานภาพความชอบธรรมทางการเมอืง แตส่ิ\งหนึ\งที\คณุสมัครไมเ่คยเปลี\ยน
คอื ยทุธศาสตร ์propaganda อยา่เขา้ใจผดิวา่ หมายถงึการโกหก แต ่propaganda เป็นเรื\อง
ที\จรงิจัง เป็นเรื\องที\ผา่นกระบวนการที\คดิอยา่งเป็นระบบและมหีลักการ หมายถงึการเผยแพร่
ความเชื\อ ในแงห่นึ\งยทุธศาสตรค์วามเชื\อ If you have to lie, you have to give the big 
one. ถา้คณุโกหก คณุก็ตอ้งโกหกคําโตและยนืยันสิ\งที\คณุโกหกอยา่งหนักแน่น นี\คอืปฎบัิติ
การทางการเมอืงที\คณุสมัครไมเ่คยเปลี\ยน  
 
ไมใ่ชเ่ฉพาะเพยีงฝ่ายขวาที\เปลี\ยนแปลงไป อดตีฝ่ายซา้ยก็เปลี\ยนแปลงไปเชน่กนั ดฉัินตอ้ง
ขอโทษที\อาจจะใชคํ้าวา่ อดตีฝ่ายซา้ยอยา่งพรํ\าเพรื\อจนเกนิไป แตด่ฉัินไมไ่ดเ้จาะจงหมายถงึ
ใครเป็นฝ่ายซา้ย แตด่ฉัินพยายามจะใชคํ้าที\เขา้ใจไดง้า่ยที\ทําใหส้งัคมไทยซึ\งเขา้ใจอะไรยาก
อยูแ่ลว้เขา้ใจดว้ยการตอกยํpาในการใชคํ้านีp อดตีฝ่ายซา้ยหลายคนเขา้ไปทํางานรว่มกบัอดตี
ฝ่ายขวา ในขณะที\อกีขั pวหนึ\ง เชื\อวา่ตวัเองยังพยายามรักษาจดุยนืไมเ่ปลี\ยนแปลง คอืไม่
ยอมรับอดตีฝ่ายขวา และยังคงตอ่สูก้บัการสถาปนาอํานาจทางการเมอืงของชนชั pน คนเหลา่นีp
ประสบความสําเร็จในการเปลี\ยนทัศนคตทิี\สงัคมมตีอ่พวกเขา ดว้ยภาพซอ้นทับของ
ประวัตศิาสตรท์างการเมอืงของ 14 ตลุาและ 6 ตลุา การไฮไลทห์รอืชปูระเด็นนักตอ่สูเ้พื\อ



ประชาธปิไตย คนเดอืนตลุา เป็นสว่นหนึ\งที\ทําใหค้น 6 ตลุาสามารถประสบความสําเร็จในการ
สรา้งพืpนที\เล็กๆ ใหพ้วกเขามพีืpนที\อยูไ่ดใ้นสงัคม เพราะฉะนัpนจะเห็นวา่ทา่มกลางเงื\อนไข
ประวัตศิาสตร ์6 ตลุาที\ยังไมไ่ดรั้บการชําระ เนืpอหาที\ไปไมเ่คยไกลกวา่ความรนุแรงบนทอ้ง
ถนนและจํานวนคนตาย ประกอบกบัการเปลี\ยนแปลงอยา่งมากมายของคนกลุม่ตา่งๆ จงึไมใ่ช่
เรื\องงา่ยที\จะทําใหค้นในสงัคมไทยเขา้ใจเรื\อง 6 ตลุา  
 
ประเด็นสดุทา้ย เชื\อมโยงถงึปรากฎการณ์ววิาทะระหวา่งเรื\องสมัครกบัหลายคนที\ไมเ่ห็นดว้ย
กบัเรื\องที\สมัครพดู คอื ปัญหาเรื\องการใชว้วิาทะในยทุธศาสตรท์างการเมอืงภายใตก้ารเมอืง
ปัจจบัุน ดฉัินเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ\งถา้จะลกุขึpนมาประทว้งหรอืทักทว้งเรื\องที\คณุสมัครพดู วา่
เป็นความพยายามที\จะจดุประกายใหเ้กดิการสงัคยนาประวัตศิาสตร ์6 ตลุาอยา่งเป็นระบบและ
สามารถนําไปสูย่า่งกา้วใหมใ่นการสรา้งประวัตศิาสตรก์ารเรยีนรูภ้าคประชาชนใหก้วา้งขึpน แต่
ในความเป็นจรงิสิ\งที\ปรากฎขึpนคอื ขอ้ถกเถยีงถกูจํากดัเพยีงแคเ่รื\องจํานวนผูเ้สยีชวีติ 
ขอ้เท็จจรงิของประวัตศิาสตร ์6 ตลุา และการสรา้งภาพความเชื\อมโยงประวัตศิาสตร ์6 ตลุากบั
เงื\อนไขในปัจจบัุนวา่ 6 ตลุา อาจจะเกดิขึpนอกี อาจจะเกดิขึpนอกี และอาจจะเกดิขึpนอกี 
 
การจํากดัหัวขอ้ในการถกเถยีงเรื\อง 6 ตลุาแบบนีpมทีี\มาที\ไป เพราะสิ\งที\สื\อและอดตีผูร้ว่มตอ่สู ้
ในเหตกุารณ์ 6 ตลุา แยง้กบัคณุสมัคร ไมไ่ดเ้กดิภายใตบ้รรยากาศที\เป็นสญุญากาศทาง
การเมอืง ไมใ่ชเ่ฉพาะความไมพ่อใจตอ่ทา่ทขีองคณุสมัครที\หลายคนอาจจะตดัสนิคณุสมัคร
จากบคุลกิภาพ หรอืจากบทบาทในอดตี แตเ่กดิขึpนทา่มกลางการตอ่สูแ้ละสนับสนุนระบอบ
ทักษิณ การปฏเิสธและการยอมรับ 19 กนัยายน รัฐประหารความพอใจและความเบื\อหน่ายตอ่
การเมอืงภายใตรั้ฐบาลคณุสมัคร ที\ก ึ\งยอมรับวา่ ตวัเองเป็นรัฐบาลนอมนิขีองคณุทักษิณ ววิา
ทะในชว่ง 2 สปัดาหท์ี\ผา่นมา เกดิขึpนภายใตบ้รบิททางการเมอืงแบบนีp การขึpนมาของคณุสมัคร
เป็นสิ\งที\ตอ้งยอมรับวา่ แตแ่มอ้ดตีนักศกึษาฝ่ายซา้ยที\อยูร่ว่มกบัรัฐบาล หรอืสนับสนุนอดตี
พรรคไทยรักไทยเองก็กระอกักระอว่นที\จะยอมรับตวัคณุสมัครและสิ\งที\คณุสมัครพดู เฉพาะ
ฉะนัpนสําหรับอดตีนักศกึษาฝ่ายซา้ยปีกตา้นคณุทักษิณไมต่อ้งพดูถงึ  
 
ความพลาดของคณุสมัครในการพดูเรื\องจํานวนคนตาย ถา้คณุสมัครเพยีงพดูวา่ คนตายไมก่ี\
สบิคนอาจจะไมม่สีองอาทติยน์ีpก็ได ้ถา้ไมไ่ดพ้ดูวา่ มคีนตายแคค่นเดยีว ความพลาดของคณุ
สมัครในการพดูถงึจํานวนคนตาย กลายเป็นเรื\องที\ชว่ยใหก้ระบวนการการแซะรัฐบาลคณุสมัคร
กอ่ตวัขึpน และดจูะประสบความสําเร็จในชว่งสองอาทติยท์ี\ผา่นมา เรื\อง 6 ตลุากลายเป็น hot 
issue นอกฤดกูาลเดอืนตลุา  
 
แตส่ิ\งที\คดิวา่เป็นปัญหาคอืถา้เรารืpอฟืpนประวัตศิาสตรช์าตใิหก้ลายเป็นเพยีงยทุธศาสตรท์าง
การเมอืงที\จะรองรับการตอ่สูท้างการเมอืงปัจจบัุน สงัคมจะเรยีนรูอ้ะไรจาก 6 ตลุาไปไกลกวา่
บทสนทนาระหวา่งแมล่กูที\ดฉัินแตง่ขึpนและกลา่วในเบืpองตน้ 
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