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หกตลุาในประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุา 
ธเนศ อาภรณส์วุรรณ  
(25 กนัยายน 2546) 

 
     1:  การเมอืงของความทรงจาํ  หกตลุากบัประวตัศิาสตร ์
     เหตกุารณ ์“หกตลุา” จะมอีายคุรบ 27 ปีในปีนีF  ในขณะทีIสบิสีIตลุาครบรอบ 30 ปี  ไม่น่าเช ืIอวา่เหตกุารณ์

สาํคญัทัFงสองนีF จะมอีายมุากขนาดนีF ในขณะทีIผูค้นทีIเคยรว่มในเหตกุารณห์รอืผ่านมนัในรปูแบบใดก็ตาม ยงัมี
ความรูส้กึวา่เหตกุารณนั์Fนยงัไม่ไดพ้ฒันาไปถงึวาระของการสิ Fนสดุ  มนัยงัเป็นเร ืIองราวทีIเป็นสว่นตวั ไม่ใชเ่ร ืIองราว
ของสงัคมทัFงมวล  ดงันัFนมนัจงึเป็นเสมอืนความทรงจาํหนึIงในความรบัรูข้องคนจาํนวนมาก  เป็นความทรงจาํทีIยงั
ขดัแยง้กนั ใหค้วามรูส้กึ ใหค้วามบนัดาลใจ ใหค้วามภมูใิจ แตใ่นขณะเดยีวกนัมนัก็ใหค้วามรูส้กึทีIไม่มัIนใจ ไม่สมหวงั 
กระทัIงความเสยีใจไดด้ว้ยเหมอืนกนั 

สบิสีIตลุาและหกตลุาจงึเป็นความทรงจาํทีIมคีวามหมายนัยหลากหลายและขดัแยง้กนั  ในระยะหลายปีทีIผ่านมา 
เรามกัไดย้นิการพูดถงึและการบ่นถงึเหตกุารณห์รอืประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุาในความไม่แน่นอน หรอืในความลืIนไหล
ของมนัมากขึ Fนเร ืIอย   

คนรุน่สบิสีIและหกตลุาจะบ่นถงึความสบัสนอลหม่านของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุน่ใหม่ทีIบา้งไม่เคยไดย้นิเร ืIองราว
อนัแสนจะสาํคญัของ “14 ตลุา 2516”และ “6 ตลุา 19” หรอืหากบางคนเคยไดย้นิแตก็่สบัสนระหวา่ง “14 ตลุา” กบั 
“6 ตลุา” เกดิเป็นกรณี “16 ตลุา” ขึ Fนมาเป็นตน้  ทัFงนีFยงัไม่ตอ้งพูดถงึความรบัรูใ้นรายละเอยีดของเหตกุารณค์ร ัFงนัFน
วา่แทจ้รงิแลว้มนัเกดิอะไรขึ Fน ทําไมถงึเกดิ และใครทําอะไรทีIไหนอย่างไร  ซ ึIงคาํตอบของคนรุน่ใหม่อาจทําใหค้นรุน่
โนน้เปลีIยนใจไดว้า่ เผลอๆอาจไม่ไดเ้คยเกดิสิIงทีIเรยีกวา่เหตกุารณ ์14 ตลุาและ 6 ตลุาอย่างทีIคนรว่มเหตกุารณเ์คย
ผ่านประสบการณนั์Fนกนัมาก็ได ้  

กลา่วในแง่มุมของวชิาประวตัศิาสตร ์ ประเด็นทีIคาและขอ้งใจคนทีIรบัรูป้ระวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุาโดยเฉพาะ
ทางตรงนัFน  พูดไดว้า่คอืปัญหาของประวตัศิาสตร ์ หรอืจะระบใุหช้ดัๆก็ตอ้งวา่เป็นปัญหาของประวตัศิาสตรนิ์พนธ ์
หรอืกระบวนการสรา้งและทําใหป้ระวตัศิาสตรป์รากฏเป็นจรงิขึ Fนมา  ดงัทีIหนังสอืเลม่สาํคญัในวงการประวตัศิาสตรข์อง
อ.ีเอช. คาร ์ใหช้ ืIอเร ืIองวา่ What is History? “ประวตัศิาสตรค์อือะไร”  

ประวตัศิาสตรค์อือะไร 
เหตกุารณใ์นอดตีอะไรถงึกลายมาเป็นประวตัศิาสตรไ์ด ้ จะตอบคาํถามนีFตอ้งทําความเขา้ใจรว่มกนักอ่นวา่ 

ความหมายนัยของคาํวา่ประวตัศิาสตรค์อือะไร  และประวตัศิาสตรเ์กดิและพฒันาไปไดอ้ย่างไร มบีทบาทและหนา้ทีI
อะไรในสงัคมเป็นตน้  กลา่วอย่างสัFนๆในทีIนี F ประวตัศิาสตรไ์ม่ไดแ้ปลวา่อดตีหรอืเร ืIองราวในอดตีทีIผ่านพน้ไปแลว้
เท่านัFน  แมม้นัจะมพีื Fนฐานมาจากเร ืIองราวของอดตีก็ตาม  หากทีIสาํคญัเราใหนํ้FาหนักไปทีIความสาํเรจ็หรอืความ
สมบรูณข์องเร ืIองราวในอดตีทีIปัจจบุนัรบัรูแ้ละเขา้ใจรว่มกนัในเวลาหนึIง  

 ประวตัศิาสตรใ์นความหมายดงักลา่วนีF จงึเกดิจากกระบวนการความรูข้องสงัคมในเงืIอนไขทีIแน่นอนหนึIง เพืIอ
ไปบรรลกุารเขา้ใจและยดึกมุความจรงิในอดตีของสงัคมนัFน  สว่นจดุหมายทีIประวตัศิาสตรจ์ะไปบรรลนัุFน ก็สมัพนัธก์บั
ปัจจยัทางอาํนาจและความรูข้องสงัคมนัFนเป็นเกณฑ ์ ในความหมายดงักลา่วนีF ประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุาทัFงสอง
เหตกุารณจ์งึยงัไม่ใช ่“เร ืIองราวตา่งๆทีIไดเ้คยเกดิขึ Fนจรงิๆ” (what actually happened) ตามทรรศนะของ
เลโอโปลด ์รนัเก นักประวตัศิาสตรม์ชี ืIอชาวเยอรมนั  เมืIอทัFงสองเหตกุารณข์องเดอืนตลุา ยงัไม่ถกูทําใหเ้ป็น
ประวตัศิาสตรไ์ทยทีIแทจ้รงิ  มนัจงึเป็นไดเ้พยีงแคค่วามทรงจาํของคนทัFงหลายเท่านัFนเอง 

ประวตัศิาสตรค์อืความจรงิหรอืไม ่
ในขณะทีIเหตกุารณห์รอืบคุคลมากเร ืIองในอดตีทีIถกูบนัทกึและผลติซํ Fาในตาํราและวาทกรรมหลกัของรฐัและ

การเมอืงไทยมาอย่างตอ่เนืIอง จนกลายเป็น “ความจรงิ” ของอดตีไปแลว้  ปัจจบุนันักประวตัศิาสตรเ์ร ิIมตัFงคาํถามตอ่
ความจรงิของเหตกุารณแ์ละผูค้นในอดตีเหลา่นัFนวา่พวกเขาไดส้รา้งเร ืIองราวเหลา่นัFนขึ Fนมาจรงิๆหรอืเปลา่  ไม่วา่จะ
เป็นเร ืIองพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช  ศลิาจารกึสโุขทยัหลกัหนึIง  สโุขทยัเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทย  พระเจา้อู่
ทองกบัการสรา้งกรงุศรอียธุยา  มาถงึประวตัศิาสตรส์มยัใหม่เชน่อะไรคอืความจรงิในกรณี “พระยาแขกเจ็ดหวัเมอืง
คบคดิกนักบฏ”  การหายตวัไปอย่างลกึลบัของหะยสีหุลง  การฆาตกรรมอดตีสีIรฐัมนตรอีสีาน  เร ืIองราวตา่งๆเหลา่นีF
ลว้นถกูทําใหเ้ป็นประวตัศิาสตรช์าตไิทยไปอย่างเรยีบรอ้ย  กลายเป็น “ความจรงิลวง “ทีIไม่มเีหตผุลและตรรกรองรบั  
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แตเ่ป็นความจรงิตามอาํนาจของรฐั  เป็นเหตผุลของรฐัเท่านัFน  มนัเป็นความจรงิทีIไม่นําไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละการสรา้ง
องคค์วามรูอ้นัมคีา่ใหแ้กส่งัคมขึ Fนมาได ้  

บทเรยีนในขอ้นีFคอืในศาสตรต์า่งๆนัFนมนัมสีิIงทีIเรยีกวา่ “ผลกระทบทางอาํนาจ” (power-effects) อยู่ดว้ย 
ทนัททีีIเราเปิดเผยถงึความจรงิทัFงหมดอย่างทีIมนัเป็นจรงิออกมา  นัIนคอืเร ืIองราวในเหตกุารณนั์Fนจะไม่มใีครเป็น
พระเอกคนเดยีวหรอืเป็นผูร้า้ยคนเดยีวดว้ย  ดงันัFนปัญหาอะไรคอืความจรงิในประวตัศิาตร ์จงึขึ Fนอยู่กบัวา่ใครเป็น
ผูเ้ขยีนประวตัศิาสตรด์ว้ย 

นีIเองทีIนํามาสูก่ารสรา้งและประดษิฐป์ระวตัศิาสตรช์าตไิทยแบบทีIเรารูจ้กั  อาจารยธ์งชยั วนิิจจะกลูเรยีก
ประวตัศิาสตรด์งักลา่ววา่ “ประวตัศิาสตรร์าชาชาตนิิยม” หรอื Royal nationalist history  นักประวตัศิาสตรบ์าง
ท่านเรยีกวา่ “ประวตัศิาสตรส์กลุดาํรงราชานุภาพ”  ลกัษณะเดน่ของสาํนักประวตัศิาสตรด์งักลา่ว ซึIงมเีพยีงสาํนัก
เดยีวทีIทรงอทิธพิลและผลติสรา้งอดตีทีIเป็นประวตัศิาสตรใ์หแ้กส่งัคมไทยมามากทีIสดุ  ไดแ้กก่ารใหค้วามสาํคญัแก่
การดาํรงอยู่ของความเป็นชาตทิีIถกูนําพาโดยสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ ซ ึIงมสีถาบนัพุทธศาสนาเป็นพาหะในทาง
ความคดิและจติใจ 

จะเขา้ใจประวตัศิาสตร ์ตอ้งดวูา่อดตีอะไรทีI ไม่ไดถ้กูทําใหเ้ป็นประวตัศิาสตร ์ ความไม่จรงิอะไรทีIถกูทําใหเ้ป็น
ความจรงิ และความจรงิอะไรทีIถกูทําใหเ้ป็นความไม่จรงิ   

ทัFงหมดนีFจะเห็นถงึความเกีIยวพนัโยงใยอย่างแน่นแฟ้นระหวา่งอาํนาจ/ความรูก้บัความทรงจาํ  ระหวา่งความรู ้
กบักระบวนการสรา้งประวตัศิาสตร ์และระหวา่งอาํนาจกบัประวตัศิาสตร ์

ในสงัคมสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ การสรา้งความทรงจาํเพืIอไปสูก่ารสรา้งประวตัศิาสตร ์จงึดาํรงอยู่ทกุหนทกุ
แห่ง มาจากทกุแห่งหน แตท่ัFงหมดนีFจะเป็นจรงิได ้ประชาชนและประชาสงัคมจะตอ้งมจีติสาํนึกของตนเอง  รูเ้ท่าทนั
อาํนาจและอทิธพิลของรฐัและทนุไปถงึวฒันธรรมการบรโิภคทีIลอ้มรอบเราอยู่ได ้ จากนัFนไปการคดัคา้นหรอืโจมตี
สถาบนัทางอาํนาจอนัใดอนัหนึIง หรอืกลุม่คนกลุม่หนึIง หรอืชนช ัFนหนึIง ก็อาจกระทําไดโ้ดยผ่านการโจมตเีทคนิค 
วธิกีารหรอืรปูแบบของอาํนาจทีIกดบงัและบดิเบอืนความจรงิทีIพงึปรารถนากวา่ไปจากชวีติของพวกเราในทกุๆวนัและ
ทกุๆเร ืIอง  ดงันัFนการตอ่สูใ้นระยะตอ่ไปจงึดาํเนินไปอย่างซมึลกึในมติทิางความคดิวฒันธรรมพฤตกิรรม อนัรวมศนูย ์
ในสิIงทีIเรยีกวา่องคค์วามรูนั้Iนเอง 

 
2: ประวตัศิาสตรข์องความทรงจาํ 
สบิสีIตลุาและหกตลุายงัเป็นความทรงจาํ แตก็่เป็นความทรงจาํทีIยงัมชีวีติ เพราะผูค้นทีIรว่มและผ่านเหตกุารณ์

นัFนทัFงทางตรงและทางออ้ม ทัFงใกลแ้ละไกล ยงัคงความเป็นเจา้ของเร ืIองราวนัFนๆอยู่  แมร้ายละเอยีดหลายอย่างจะเลอืน
รางหรอืขยบัเขยื FอนจากจดุเดมิทีIมนัไดเ้กดิขึ Fนมาแลว้  แตโ่ดยโครงสรา้งและพลอ๊ตเร ืIองใหญ่ มนัยงัอยู่คอ่นขา้งมาก   

การเมอืงแห่งเดอืนตลุาจงึกลายมาเป็นเคร ืIองพนัธนาการของประวตัศิาสตรไ์ป  นัIนคอืมนัยงัไม่ปลดปลอ่ยให ้
เหตกุารณท์ัFงหลาย คลีIคลายและถกูสรา้งใหก้ลายเป็นประวตัศิาสตรท์ีIเรยีกวา่เป็นแม่บทของการพรรณา(main 
narrative)  ความขดักนัดงักลา่วทําใหเ้ร ืIองราวของเดอืนตลุา ยงัเป็นความทรงจาํและความรูส้กึทีIรว่มกนัของคน
หลายคนซึIงรว่มและผ่านไม่มากก็นอ้ยกบัเหตกุารณนั์Fน   

วา่ไปแลว้ก็เป็นเร ืIองด ีเพราะอาจมคีวามเป็นจรงิมากกวา่เร ืIองราวทีIถกูทําใหเ้ป็นประวตัศิาสตรจ์รงิๆเสยีอกี  
เพราะประวตัศิาสตรท์ีIถกูสรา้งขึ Fนจากเหตกุารณต์า่งๆจนกลายเป็นวาทกรรมหลกัไป  หลกีไม่พน้ทีIจะตอ้งละเลยหรอื
ลดทอนรายละเอยีดและความจรงิเล็กๆนอ้ยๆหลายเร ืIองลงไป  แลว้เพิIมหรอืทําคาํอธบิายทีIชว่ยใหส้สีรรคแ์ละนํFาหนัก
ของการเป็นแม่บทในเร ืIองนัFนเดน่ชดัและไม่ขดัแยง้กนั  

 แน่นอนประวตัศิาสตรท์ีIเป็นทางการและเป็นระดบัชาตนัิFน หนีไม่พน้ทีIจะตอ้งอาศยักรอบทฤษฎปีระวตัศิาสตร ์
นิพนธบ์างอย่างมารองรบั เชน่ทฤษฎชีาตนิิยม ทฤษฎมีหาบรุษุ ทฤษฎวีตัถนิุยมทางประวตัศิาสตร ์ ฯลฯ  จนมนัีกคดิ
บางคนวพิากษว์า่ การทําใหท้ฤษฎปีระวตัศิาสตรต์า่งๆนัFนเป็นทีIยอมรบักนัไดนั้Fน มกัตอ้งมาพรอ้มกบัการบดิเบอืน
ขอ้มูลบา้งเล็กนอ้ยกบัการมคีวามคดิแบบตื Fนๆสกัหน่อย  ทฤษฎปีระวตัศิาสตรนั์Fนก็จะฟังสมนํFาสมเนืFอดดูขีึ Fน 

มองในแง่นี F การทีIเร ืIองราวเดอืนตลุาทัFงสองยงัไม่ถกูทําใหเ้ป็นประวตัศิาสตรฉ์บบัทางการหรอืเป็นแม่บทของการ
บรรยายประวตัศิาสตรช์าตไิป ก็เป็นผลจากการขดักนัระหวา่งความทรงจาํของผูส้รา้งเหตกุารณ ์กบัอาํนาจ/ความรูท้ีI
รฐักาํกบัอยู่  ผลพวงทีIแปลกๆจงึเกดิขึ Fนมา วา่เร ืIองราวของเดอืนตลุามคีวามจรงิอยู่มากมาย  เพราะเร ืIองราวทัFงหลาย
ยงัเป็นความจรงิของคนทัFงหลายกนัเอง  เหลืIอมลํ Fาแทรกเบยีดกนัในรายละเอยีดและความทรงจาํบา้งก็ไม่เป็นไร  เพราะ
มนัเป็นเร ืIองจรงิของคนทัFงหลาย  
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จดุทีIเป็นขอ้วพิากษว์จิารณก์นัตอ่ไปก็คอื  คนรุน่หลงัๆและคนขา้งนอกรวมถงึคนทีIไม่เห็นดว้ยกบัเหตกุารณแ์ละ
เร ืIองราวซา้ยๆของเดอืนตลุา ก็จะไม่จาํและไม่รูว้า่อะไรจรงิอะไรลวง ถา้เป็นคนรุน่ใหม่จรงิๆ  คอืคนรุน่หลงัๆก็จะพูด
อย่างเขา้ใจดวีา่ อ๋อเหตกุารณ ์16 ตลุาเหรอ…………………     

ประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุาจงึเป็นเหตกุารณป์ระวตัศิาสตรส์าํคญัทีIกาํลงัทําใหเ้นืFอหาและวธิกีารทาง
ประวตัศิาสตรไ์ทยตอ้งปรบัเปลีIยนอย่างรนุแรง หากจะมกีารทําใหม้นัเป็นประวตัศิาสตรจ์รงิๆขึ Fนมา  หนึIงคอืการเกดิขึ Fน
ของสิIงทีIเรยีกวา่ “สาํนึกประวตัศิาสตร”์  สองคอืการทีIคนตระหนักถงึภาวะของการเป็น “สงัคม” หรอืการทีIเราดาํรงเป็น
สว่นหนึIงของสงัคม และสงัคมก็เป็นสว่นหนึIงของตวัเราทกุคน  สามคอืการเห็นสงัคมอย่างทีIเป็นสว่นทัFงหมด ไม่ใชเ่ป็น
สว่นเสี Fยวหรอืเป็นเพยีงความสมัพนัธก์บัอาํนาจทีIเหนือกวา่  หากมองถงึการดาํรงอยู่ในปัจจบุนักาลของสงัคม อนัเป็น
โลกทรรศนแ์บบสมยัใหม่ ทีIมองเวลาอย่างทีIมนัเป็นเอกภาพ (homogeneous time) เวลาทีIมคีวามตอ่เนืIองจากอดตี
อย่างนอ้ยในเหตกุารณ ์14 ตลุาคมและ 6 ตลุา มาถงึปัจจบุนั   

ประเด็นทีIจดุประกายใหก้บัการถกเถยีงกนั แมจ้ะไม่ใชเ่ร ืIองของวชิาการประวตัศิาสตรอ์ย่างเต็มทีI ซ ึIงเขา้ใจได ้
วา่เพราะฐานะของวชิาและความเป็นนักประวตัศิาสตรอ์าชพีในสงัคมไทยยงัไม่หนักแน่นและมพีลงัดงัเชน่วชิา
สงัคมศาสตรอ์ืIนๆ  แตก็่มแีง่มุมทางประวตัศิาสตรอ์ยู่ไม่นอ้ย  ประเด็นคาํถามใหญ่ๆมกัไดแ้ก ่อะไรคอืความจรงิใน
เหตกุารณนั์Fน  ใครทําอะไร ผลของเหตกุารณนั์Fนคอือะไร  และสดุทา้ยคอืการประเมนิวา่ ในทีIสดุแลว้กรณี 14 ตลุา 
และ 6 ตลุาทําใหเ้กดิอะไร หรอืไม่ทําใหเ้กดิอะไร  ทําใหส้งัคมไดร้บัสิIงดเีป็นดา้นบวก หรอืในทางกลบักนัทําใหส้งัคม
ไดร้บัสิIงทีIเป็นดา้นลบ ทัFงหมดนีFจะเรยีกวา่คอืฐานะทางประวตัศิาสตรข์องเหตกุารณนั์Fนๆก็ได ้  คาํถามเหลา่นีFคงไม่มี
ใครสามารถใหค้าํตอบสดุทา้ยทีIยตุคิวามสงสยัของคนสว่นมากได ้ อาจใหค้วามพอใจแกค่นบางสว่นได ้ในบางเวลา 
แตค่งไม่ไดท้ัFงหมดและในเวลาทัFงหมด 

คาํถามประการทีI 2  คอืวา่ดว้ยความสาํคญัและนัยทางสงัคมและการเมอืงของ “หกตลุา” 
ทีIผ่านมาการศกึษาและความเขา้ใจในการตอ่สูเ้ปลีIยนแปลงทางการเมอืง มกัรวมศนูยแ์ละหาคาํอธบิายแตท่ีI

ศนูยก์ลางและสถาบนัทางอาํนาจหลกัๆในสงัคม  ซึIงในทางเหตผุลตรรกสดุทา้ยก็หนีไม่พน้ทีIการเปลีIยนแปลงและ
ปฏกิริยิาไม่วา่ดา้นบวกหรอืลบ ก็จะตอ้งมาจากการกระทําของอาํนาจสงูสดุเสมอ  ในกรณีเหตกุารณ ์6 ตลุาก็เชน่กนั  
ตวักระทําหลกัคอืรฐัทีIแสดงออกผ่านสถาบนัหลกัทัFงสาม โดยมกีาํลงัตดิอาวธุเป็นเอเย่นตใ์นการปฏบิตักิาร 

แตอ่กีดา้นของการวเิคราะหซ์ ึIงเราไม่ใครไ่ดท้ํากนั คอืการกา้วพฒันาขึ Fนมาของความเป็นตวัของตวัเองของ
ประชาชนและของสงัคม ทีIไม่ใชเ่ป็นสว่นควบหรอืประกอบของภาครฐั  หากแตพ่ยายามสรา้งความเป็นอสิระและเป็น
นายของตวัเองขึ Fนมา  ชว่งเวลาราวสามปีกอ่นเหตกุารณ ์6 ตลุา เป็นอกีคร ัFงทีIประชาชนไดค้น้พบตนเองและสรา้ง
ตนเองทีIเป็นเจา้ของอาํนาจอธปิไตยและความคดิอสิระของตนขึ Fนมา  กอ่นหนา้นัFนก็มรีะยะของการเปลีIยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ทีIราษฎรไทยพากนัตืIนตวัและสามารถสรา้งสรรคบ์คุลกิและความเป็นตวัตนของตนขึ Fนมา โดยไม่ผูก
ตดิแอบองิอาศยัพึIงพาอยู่กบัรฐัและอาํนาจหลวงดงัแตก่อ่นมากนัก  เชน่การอา้งและเรยีกรอ้งถงึ “สทิธอิสิระเสร”ี  
“ความเป็นธรรม” “ความยตุธิรรม”จากการปฏบิตัขิองราชการเป็นตน้ 

ประเด็นดงักลา่ว มองจากจดุยนืและฐานะของชนช ัFนปกครองก็ไม่เห็นมติแิละความสลกัสาํคญัอะไรมากนัก  
เพราะโดยทัIวไปทรรศนะและการประพฤตปิฏบิตัขิองราษฎรทัIวไปก็ยงัลา้หลงัและไรม้าตรฐานของความรูส้มยัใหม่ทีI
นําเขา้ตลอดเวลา  การทําใหป้ระชาชนสามารถมองเห็นถงึสภาวะบางอย่างทีIแปลกใหม่ไปจากสภาวะทีIชนช ัFนปกครอง
เขา้ใจและรบัรูม้ากอ่นแลว้ จงึเป็นสิIงทีIขดัเคอืงและสรา้งความไม่พอใจใหก้บัผูม้อีาํนาจไดง้่ายๆ โดยเฉพาะในบรบิทและ
โครงสรา้งทางอาํนาจแบบไทยๆ 

“หกตลุา” เป็นเร ืIองราวและเหตกุารณท์างประวตัศิาสตร ์ทีIไม่เหมอืนและไม่อาจจดัใหม้นัสบืทอดตอ่เนืIองกบั
ประวตัศิาสตรช์าตไิทยฉบบัทางการทีIเราเรยีนกนัมาไดเ้ลย  ยิIงกวา่นัFนมนัยงัผลติ “อดุมคต”ิ ทางการเมอืงใหม่ๆ
ออกมาอกีมากมายในเวลาไม่กีIปี    

หากยอ้นกลบัไปดรูะหวา่งปี 2516-19  พบวา่มศีพัทแ์ละวลทีางการเมอืงใหม่ๆออกมามากมาย  บางคาํเกา่แต่
ทําใหม้คีวามหมายใหม่ทีIยอมรบักนัได ้เชน่ “สงัคมนิยม” เป็นศพัทท์ีIดไีม่ใชเ่ป็นผูร้า้ยเป็นคร ัFงแรกในรอบรอ้ยกวา่ปี
หลงัจากถกูรชักาลทีI ๖ วพิากษใ์หส้ามานยไ์ป  “เสรภีาพทกุตารางนิFว”  “ความยตุธิรรม”  “ความเสมอภาค”  “ขนุศกึ
ศกัดนิา” “จกัรพรรดนิิยม” “อธปัิตย”์  “มวลชน” “ชธูง”  “กดขีIขดูรดี” “ทรรศนะ” “จดุยนืทางการเมอืง” 
“โลกทรรศน”์ “ชวีทศัน”์ “ชนช ัFน”  ฯลฯ ทัFงหมดนัFนทําใหเ้กดิกระบวนความรูอ้ย่างใหม่ ทีIไม่เหมอืนและกระทัIงเป็น
ปฏปัิกษก์บัความรูอ้ย่างเกา่ เชน่การ “เผาวรรณคดไีทย”  “ชาํแหละหลกัสตูร” เป็นตน้  
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ไม่ใชเ่พยีงการเปลีIยนเนืFอหาของความรู ้หากแตม่นัเป็นปัญหาวา่อะไรคอืตวัทีIกาํหนดควบคมุขอ้ความวลตีา่งๆ
เหลา่นัFน และดว้ยวธิกีารหนทางอย่างไรทีIคาํใหม่ๆเหลา่นัFนกาํหนดควบคมุคาํอืIนๆไว ้เพืIอทําใหเ้กดิความหมายใหม่ทีI
เป็นวทิยาศาสตรท์ีIรบักนัไดท้ัIวไป   นัIนคอืปัญหาของระบอบของวาทกรรมในสงัคม  คอืการเมอืงของขอ้ความอนัเป็น
วทิยาศาสตรเ์หลา่นัFน   

เห็นไดจ้ากทนัใดนัFนภายหลงัเหตกุารณ ์14 ตลุา การเสนอวเิคราะหปั์ญหาสงัคม การเมอืงและวฒันธรรม ทัFงใน
และนอกประเทศ แบบเกา่ๆทีIเคยเขยีนและอา่นกนัมา ถกูทําใหก้ลายเป็นทรรศนะทีIลา้หลงั ไม่เป็นวทิยาศาสตร ์ไม่
น่าเช ืIอถอือกีตอ่ไปได ้กลา่วคอืไม่มพีลงัในการจงูใจผูอ้า่นอกีตอ่ไป นัIนคอืไม่อาจเป็นความจรงิไดอ้กีแลว้  ในขณะทีI
การวเิคราะหว์จิารณแ์นวใหม่ กลบัเป็นความจรงิๆกวา่  เป็นสิIงทีIมพีลงั มแีรงบนัดาลใจ ใหเ้ห็นอนาคตและความหวงั
ตอ่ไปได ้

บรรดานักกจิกรรมและนักเคลืIอนไหวตอ่สูท้ีIเรยีกกนัวา่ “คนรุน่หกตลุา” จงึตา่งจากคนรุน่สบิสีIตลุา ตรงทีIพวก
เขาไม่ใชพ่วก “แสวงหา” ความคดิและอดุมการณส์งัคมดงัคนรุน่กอ่นอกีตอ่ไป   หากแตพ่วกเขาไดย้กระดบัขึ Fนเป็น 
“นักอดุมคต”ิ อย่างเต็มตวัแลว้  ภารกจิทีIตอ้งผลกัดนัคอืการทําใหอ้ดุมคตเิหลา่นัFนปรากฏเป็นจรงิขึ Fนมา   

บทเรยีนของเหตกุารณ ์6 ตลุาคอืการทีIสงัคมไทยไดส้รา้งพฤตกิรรมอนัหนึIง จะโดยตัFงใจหรอืไม่ก็ตาม วา่การ
เป็นนักอดุมคตหิรอืนักแสวงหาอดุมคตนัิFน ไม่เป็นสิIงพงึประสงค ์ ทัFงนีFเพราะอดุมคตมิกัไม่เดนิไปตามแนวทางและ
ระเบยีบทีIอาํนาจเกา่ในสงัคมสรา้งและรกัษาอยู่  อดุมคตมิกัมองไปทีIสิIงทีIดกีวา่หรอืสภาวะทีIควรจะดขีึ Fนกวา่ทีIเป็นอยู่
ปัจจบุนันีF (ดเูกษยีร เตชะพรีะ “ราํลกึ 20 ปี 6 ตลุาฯ เวทแีสวงหาอดุมคตขิองสงัคมไทย” ใน เราไม่ลมื 6 ตลุา กรงุเทพ, 
2539) 

 คนทีIตระหนักและมองเห็นถงึจดุหมายอนัเป็นอดุมคตไิด ้จงึมกัจะมองเห็นสภาพและวธิกีารอนัเป็นดา้นลบของผู ้
มอีาํนาจทัFงหลายไดค้อ่นขา้งมากดว้ยเชน่กนั 

กลา่วโดยรวม บทเรยีนและการปฏบิตัใินเหตกุารณ ์6 ตลุา หากไม่มองเพยีงแคเ่ป็นการยดึอาํนาจของฝ่าย
ทหารแบบเกา่ๆทีIเคยทํากนัมาจนเป็นเร ืIองปกตแิลว้  ก็คอืการมองเห็นถงึความยากลาํบากและอปุสรรคในการทีI
ประชาชนจะสามารถสรา้งภาวะของการเป็นอสิระของการเป็นนายเหนือตวัเองขึ Fนมา  ในเวลาเดยีวกนัก็สามารถทีIจะ
บอกแกร่ฐัและผูป้กครองถงึจดุออ่นและความผดิพลาดของระบบนัFนไดอ้ย่างกลา้หาญและมวีจิารณญาณ  เหนือสิIงอืIน
ใดคอืการทีIประชาชนและสงัคม สามารถมองเห็นถงึจดุหมายอนัเป็นอดุมคตทิีIดงีามชดุหนึIงขึ Fนมา  แทนทีIจะเป็นฝ่าย
รบัฟังและทําตามอย่างเซ ืIองๆดงัแตก่อ่น   

อปุสรรคและปัญหาดงักลา่วนีFในปัจจบุนัแมจ้ะผ่อนคลายเสรมีากขึ Fน แตก็่ยงัไม่หมดไปโดยสิ Fนเชงิหรอืโดย
พื Fนฐาน  ทําอย่างไรสงัคมกบัรฐัและอาํนาจจงึจะดาํรงอยู่ดว้ยกนัไดบ้นพื Fนฐานของปัญญาและความใฝ่ฝัน  ไม่ใชบ่น
พื Fนฐานของอวชิชาและความหวาดระแวงจากฝ่ายอาํนาจอยู่เสมอๆ 

 


