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34 ปีผ่านไปไวเหมอืนโกหก และแลว้ คนทีIเคยผ่าน ‘6 ตลุา’ รว่มคร ึIงหนึIงก็กลายไปเป็นผูส้นับสนุนเผด็จการ 
และเผด็จการแฝงของอาํมาตย ์กลายเป็นศตัรผููต้อ่ตา้นประชาธปิไตย 
ทีIจรงิก็เห็นกนัมาตั]งแต ่4 ปีทีIแลว้ วา่คนเดอืนตลุาเหลา่นี]แปลงรา่งเป็นคนเดอืนกนัยา สนับสนุนรฐัประหาร 
(แลว้ยงัมหีนา้มาจดังาน 30 ปี 6 ตลุา) 
แตม่าชดัเจนทีIสดุเมืIอพฤษภาอาํมหติ ซ ึIงคนเคยผ่าน 6 ตลุาทีIหนัไปใสเ่สื ]อเหลอืง สนับสนุนหรอืเมนิเฉยตอ่
การปราบปรามเขน่ฆ่าประชาชนผูม้คีวามคดิเห็นตรงขา้ม มหินําซํ ]า บางคนยงัออกมากลา่วหาวา่ เสื ]อแดง
ตอ้งการ ‘ลม้เจา้’ ซ ึIงไม่ตา่งอะไรเลยกบัทีIคนเดอืนตลุาถกูกลา่วหาวา่แสดงละครแขวนคอ แสดงความอาฆาต
มาดรา้ยตอ่เบื ]องสงู 
คณุทาํอยา่งนั]นไดอ้ยา่งไร อา้งสถาบนัมาทาํลายคนทีIมคีวามเห็นตา่ง เหมอืนอยา่งทีIสมคัร อทุาร อทุศิ นวพล 
กระทงิแดง ลกูเสอืชาวบา้น วทิยทุหาร ทาํกบัพวกเรา แลว้ก็เขน่ฆ่าเพืIอนเรา ศพเพืIอนหญงิคนหนึIงถกูเอาไม ้
ทิIมอวยัวะเพศ ศพจารพุงษ ์ทองสนิธุ ์ถกูผูกคอดว้ยผา้พนัคอลกูเสอืชาวบา้นลากไปในสนามฟุตบอล
ธรรมศาสตร ์
คนทีIทาํเชน่นี]ไดไ้ม่เพยีงแตไ่ม่เหลอืความเป็นคนเดอืนตลุา หากยงัไม่เหลอืคณุคา่ความเป็นมนุษย ์ตํIาทราม
สามานยเ์สยียิIงกวา่พวกอาํมาตยา ขวาจดั เพราะคณุเคยประสบความเจ็บปวดสญูเสยีดว้ยตวัเอง แตก่ลบัใช ้
วธิกีารเดยีวกนัไปทาํลายลา้งคนอืIน 
บรรยากาศในสงัคมไทยวนันี] ก็ไม่ไดต้า่งอะไรกบัหลงั 6 ตลุา ทีIมกีารไลล่า่กวาดลา้ง จบักมุคมุขงั โดยใช ้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินทีIตอ่อายไุปอกี 3 เดอืน ไม่ตา่งกนัเลยกบัทีIจบัเพืIอนเรา 18 คนขงัลมื แตค่นเสื ]อแดงถกูจบัขงัลมื
หลายรอ้ยคน มากกวา่หลายสบิเทา่ดว้ยซํ ]า ทีIเชยีงรายจบันักเรยีนชปู้ายเห็นคนตายทีIราชประสงค ์ทีIอยธุยา
จบัแม่คา้ขายรองเทา้แตะ ตา่งตรงไหนกบัรฐับาลหอยกวาดจบั ‘ภยัสงัคม’ และขึ ]นบญัชหีนังสอืตอ้งหา้ม 
ขณะเดยีวกนัก็มกีารตอบโต ้มคีนเสื ]อแดงผลติระเบดิ (แมย้งัไม่แน่ใจวา่คร ั]งหลงัเนีIยเป็นเสื ]อแดงจรงิไหม) ถาม
วา่มนัตา่งอะไรกบัพวกเราทีIเขา้ป่าจบัปืนดว้ยความแคน้ แน่นอน บทเรยีนทีIประสบมาสอนใหเ้รารูว้า่ นัIนไม่ใช่
วธิกีารทีIถกูตอ้ง ซ ึIงตอ้งตกัเตอืนดว้ยความเขา้ใจ แตไ่ม่ใชส่นับสนุนใหร้ฐัอาํมาตยาปราบปรามไลล่า่ พรอ้ม
กบัใชก้ฎหมายเผด็จการกดหวั 
ปรากฏการณเ์หลา่นี]เกดิในขณะทีIคนเดอืนตลุาเตบิใหญข่ึ ]นมาเป็นผูนํ้าภาค ประชาสงัคม เป็นนักสทิธิ
มนุษยชนทีIมชี ืIอเสยีงระดบันานาชาต ิ(ตอ่สูเ้พืIอคน 3 จงัหวดัภาคใต ้ตอ่สูเ้พืIออองซานซจู)ี เป็นวฒุสิมาชกิ 
(ทั]งเลอืกตั]งและลากตั]ง) เป็น ส.ส. เป็นนักวชิาการ (ทั]งเสื ]อก ัqกและไม่ก ัqก) เป็นสืIอ หรอืกระทัIงอยูใ่นวอรร์มู
รฐับาลอยา่งวทิยา ชาํนิ 
คนเดอืนตลุาถา้รวมกนัได ้ก็จะสรา้งพลงัแหง่สทิธเิสรภีาพนําสงัคมไทยเปิดกวา้งสูค่วามเป็นประชาธปิไตย ได ้
มากกวา่ยคุไหนๆ แตน่่าเสยีดายทีIกลายเป็น ‘เถาถัIวตม้ถัIว’ ซ ึIงไม่ใชต่ม้ญาตโิกโหตกิา แตต่ม้อดุมการณข์อง
ตวัเอง 
จากฝ่ายซา้ยสูฝ่่ายขวา 
ตลอดการเคลืIอนไหวของคนเสื ]อแดง พวกคนตลุาทีIอยูฝ่่ายเสื ]อแดง มกัถกูกลา่วหา (จากคนกนัเองนีIแหละ) 
วา่เป็นพวกซา้ยจดั ฝักใฝ่สงัคมนิยม ลม้เจา้ และยงัมแีนวคดิปฏวิตัสิงัคมเหมอืนเมืIอ 30 ปีกอ่น 
ซึIงโคตรมัIวเลย 
ผมไม่ปฏเิสธวา่มซีา้ยเกา่หยบิมอืหนึIงทีIคอ่นไปทางสดุขั]ว อยา่งสรุชยั ดา่นวฒันานุสรณ ์(ซึIงความสดุขั]วก็ทาํ
ใหแ้กกลายเป็นตวัแทนจาํหน่ายหมวกดาวแดงแตผู่เ้ดยีวใน ประเทศไทย) แลว้ก็มพีวกแกนนําเสื ]อแดงทีIชู
สโลแกน ‘ปฏวิตัปิระชาชน’ เพราะคาํมนัใหญด่ ีเทด่ ี



แตถ่ามจรงิๆ วา่ เสื ]อแดงมสีโลแกนทีIแสดงออกถงึเนื]อหาของสงัคมนิยมบา้งหรอืเปลา่ ไม่ตอ้งไปถงึขั]นยดึ
ทรพัยน์ายทนุ ยดึกจิการเป็นของรฐั เอาแคอ่อ่นๆ แบบขึ ]นภาษคีนรวย เพิIมรฐัสวสัดกิาร ก็ยงัไม่เห็นมเีลย เห็น
แตจ่ะไลอ่าํมาตย ์ฟื]นรฐัธรรมนูญ 40 เรยีกรอ้งใหค้นือาํนาจกลบัไปสูก่ารเลอืกตั]ง 
ตรงกนัขา้ม เนื]อหาสงัคมนิยมกลบัไปอยูท่ีIฝ่ายเสื ]อเหลอืงตา่งหาก ทั]งยดึทรพัยท์กัษณิ ยดึดาวเทยีมชนิคอรป์ 
เชยีรใ์หต้คีวามกฎหมายแบบ ‘ศาลประชาชน’ หรอืทีIจะแปลงรา่งเป็นเทวดามาโปรด ปฏริปูสงัคม ลดความ
เหลืIอมลํ ]าไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิ ตอ่ตา้นทนุโลกาภวิตัน ์ตอ่ตา้นการขยายตวัของทนุนิยมลงสูช่มุชน โดย
ยกเร ืIองมลภาวะ ผลกระทบตอ่วถิชีวีติ วถิชีมุชน ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามขึ ]นมาอา้ง 
เสื ]อแดงจะเป็นสงัคมนิยมไดไ้งครบั ในเมืIอยงัมนีายทนุใหญอ่ยา่งทกัษณิอยูต่วัเบอ้เรอ่ เสื ]อแดงมพีื ]นฐานจาก
มวลชนพรรคไทยรกัไทย ซึIงไม่ไดม้นีโยบายสงัคมนิยม ทกัษณิโฆษณาวา่จะทาํใหช้าวบา้นหายจน โดยไม่
เคยบอกวา่จะประกนัราคาขา้ว ตดัพ่อคา้คนกลาง ตรงกนัขา้ม ทกัษณิใชก้ารจาํนําขา้วเพืIอ ‘ปัIน’ ราคาขา้ว 
ใชต้ลาดซื ]อขายลว่งหนา้เป็นกลไกราคา แปลงสนิทรพัยเ์ป็นทนุ ขายรฐัวสิาหกจิ ‘ปัIน’ ราคาประเทศไทยแลว้
กระโจนเขา้สูโ่ลกาภวิตัน ์ดงึเงนิลงทนุตา่งชาตเิขา้มามากๆ 
อดุมการณห์ลกัของเสื ]อแดงจงึไม่มอีะไรแปลกประหลาดพสิดารเลย เป็นแคอ่ดุมการณป์ระชาธปิไตยทนุนิยม
แบบอเมรกิาหรอืยโุรป ถา้จะมบีางสว่นทีI ‘จดั’ ก็คอืจดัในแง่ตอ้งการปฏวิตัปิระชาธปิไตย ไลอ่าํนาจทีIไม่ไดม้า
จากการเลอืกตั]งออกไปใหห้มด 
ซึIงมนัแปลกประหลาดพสิดารใน ‘ประชาธปิไตยแบบไทยๆ’ เทา่นั]นเอง 
ถา้มองยอ้นกลบัไป เราจะเห็นวา่ ‘ซา้ยเสื ]อเหลอืง’ ตา่งหาก ทีIยงัตดิยดึกบัสงัคมนิยม เพยีงแตอ่ดุมการณส์งัคม
นิยมดั]งเดมิตายแลว้ พวกนี]ก็ปรบัมาเป็นอดุมการณ ์NGO นิยม โดยมลีทัธปิระเวศเป็นธงนํา มุ่งมัIนจะไปสูก่าร 
‘ปฏริปูสงัคม’ โดยไม่คาํนึงถงึวธิกีาร และไม่ยดึวถิทีางประชาธปิไตยแบบอเมรกิาหรอืยโุรป อยา่งทีIเคยตอ่สูก้นั
มาตั]งแต ่14 ตลุาถงึพฤษภา 35 
ลองเปรยีบเทยีบ ‘การเมอืงใหม่’ ทีIเสนอใหม้ ีส.ส.ตวัแทนอาชพี กบัสมชัชาประชาชนของจนี หรอื ‘สภาจดัตั]ง’ 
แบบทีIใชก้นัในประเทศสงัคมนิยมทั]งหลายสคิรบั วา่คลา้ยกนัไหม 
แตพ่วกนี]แตกตา่งจากสงัคมนิยมในอดตีทีIต ั]งกองกาํลงัขึ ]นมา สูร้บยดึอาํนาจรฐัดว้ยอาวธุ เพราะ ‘ซา้ยเสื ]อ
เหลอืง’ เลน่ง่ายกวา่ อาศยัการโหนขั]วอาํนาจอนุรกัษนิ์ยม สนับสนุนการยดึอาํนาจ รฐัประหาร แลว้อาศยัการ
เกดิ Chaos สรา้งอาํนาจตอ่รองเขา้มาเสนอ ‘วาระ’ ของตวั 
ซ ึIงผมไม่ปฏเิสธหรอกนะวา่ การปฏริปูทีIพวกเขาเสนอ โดยตวัอกัษรจะมเีนื]อหาสาระดีๆ   แตไ่ม่รูส้กึ
สะอดิสะเอยีนเลยหรอืกบัการยอมเป็นเคร ืIองมอืทาํลายประชาธปิไตย ทาํลายหลกันิตริฐั กระทัIงชว่ยกลบ
เกลืIอนการปราบปรามประชาชน เพยีงเพืIอตั]งองคก์ร 600 ลา้นขึ ]นมาเสนอเนื]อหาสาระทีI ‘ลดความเหลืIอมลํ ]า’ 
ขณะทีIรปูการจติสาํนึกของสงัคมยงัปลกูฝังอดุมการณส์วามภิกัดิ { ไม่ใชอ่ดุมการณป์ระชาธปิไตย แลว้จะ
ปฏริปูสงัคมไปไดแ้คไ่หน 
ถา้หนัมาดตูวับคุคลวา่มใีครบา้งทีIเป็นซา้ยเกา่หรอืคนเดอืนตลุาอยูใ่น เสื ]อแดง นับหวัไดเ้ลยครบั หมอเหวง 
หมอธดิา พีIจรลั ดษิฐาอภชิยั วสิา คญัทพั แลว้ก็สรุชยั 
หา่งออกมาอกีนิด คอืนักการเมอืงไทยรกัไทยเดมิ จาตรุนต,์ ภมูธิรรม, หมอมิ ]ง, หมอเลี ]ยบ, เกรยีงกมล พวกนี]
ถกูเขยีนเสอืวา่ วางแผนอยูเ่บื ]องหลงั โทษท ีถา้คนพวกนี]วางแผนอยูเ่บื ]องหลงัจรงิ เสื ]อแดงไม่แพง่้ายงี ]หรอก
ครบั 
หา่งออกมาอกีดา้นก็เป็นนักวชิาการนักคดินักเขยีน ซึIงจรงิๆ ก็เป็นฝ่ายสองไม่เอามากกวา่ เคยคดัคา้น
ทกัษณิแตต่อ่ตา้นรฐัประหารตลุาการภวิตัน ์อยา่ง อ.สมศกัดิ {, อ.ยิ ]ม ซ ึIงถกูยดัชืIอเขา้ในแผน ‘ลม้เจา้’ หรอื
อยา่ง อ.ใจ ทา่นเป็นศษิยว์ดัแดงธรรมชาต ิเป็นมารก์ซสิตส์ายทรอ็ตสกี ]อยูก่บัลกูศษิยล์กูหากลุม่เล็กๆ มาแต่
ไหนแตไ่รแลว้ 
แตล่องหนัไปดฝู่ายเสื ]อเหลอืงสคิรบั โห นับไม่หวาดไหว 5 แกนนําพนัธมติรยกเวน้มหาจาํลอง (ณ ลานพระ
รปู) เป็นซา้ยเกา่หรอืฝ่ายกา้วหนา้หลงั 14 ตลุาเกอืบหมด สนธก็ิเคยเป็น บก.หนังสอืพมิพป์ระชาธปิไตย พีI
เปีqยก พภิพ ธงไชย เคยเลา่ใหฟั้งวา่เตรยีมตวัเขา้ป่าตอ่สูต้ลอดชวีติ ถงึขนาดใหเ้มยีไปทาํหมนั แตพ่อดเีขา้ไป
แป๊บเดยีวเขาสง่ไปพบ อ.ป๋วยทีIองักฤษ (มนิีวตั ิกองเพยีร ไปดว้ย อยา่แปลกใจ ‘เกจนูิด้’ ก็อยูฝ่่ายกา้วหนา้ใน
สมยันั]น) 



แกนนํารุน่สองรุน่สาม ประพนัธ ์คณูม,ี คาํนูณ สทิธสิมาน, มาลรีตัน ์แกว้กา่, ธญัญา ชนุชฎาธาร, รชัตย์ตุม ์
ศริโยธนิภกัด ีนักวชิาการทีIเป็นมนัสมอง ชยัอนันต ์สมุทรวณิช, ปราโมทย ์นาครทรรพ ถงึไม่เคยเขา้ป่าก็
ป้วนเปี]ยนในกลุม่นี] นักวชิาการนักเคลืIอนไหวทีIเป็นกองเชยีร ์โห เพยีบ ตั]งแตธ่รียทุธ บญุม,ี จรีนันท ์พติร
ปรชีา, ไกรศกัดิ { ชณุหะวณั, วทิยากร เชยีงกลู, ประสาร มฤคพทิกัษ,์ หมอพลเดช ปิIนประทปี, รสนา โตสิ
ตระกลู, สมชาย หอมลออ, สงัศติ พริยิะรงัสรรค,์ กติตศิกัดิ { ปรกต,ิ ประยรู อคัรบวร, บญุสง่ ชเลธร, ยคุ ศร ี
อารยะ ฯลฯ 
นับไม่หวาดไม่ไหวครบั น่าจะมใีครขึ ]นบญัชฉีลอง 34 ปี 6 ตลุากนับา้ง 
ถามวา่คนตลุาเพี ]ยนไปหมดแลว้หรอื จรงิๆ แลว้ เปลา่ เพืIอนผมรายหนึIงไปงานศพเพืIอนเกา่ธรรมศาสตร ์คน
ตายเป็น พธม.ในงานยงัฉายสไลดภ์าพยดึสนามบนิ (เป็นเกยีรตยิศศกัดิ {ศรวีงศต์ระกลู) กลบัออกมากนิ
ขา้วตม้คยุกนั 13 คน เขาสรปุใหฟั้งวา่ เป็น พธม.แค ่2 คน อกี 9 คนเป็นสองไม่เอาหรอืเชยีรแ์ดง แตท่ั]ง 9 
คนนี]เคยไปม็อบพนัธมติรไลท่กัษณิยคุแรก มาพลกิขา้งเอาเมืIอเรยีกหา ม.7 และนําไปสูร่ฐัประหาร (สว่นอกี 2 
คนทีIเหลอืเคยทาํงานในรฐับาลทกัษณิ) 
นัIนคอืคนตลุาตวัจรงิ ‘คนตลุาระดบัลา่ง’ หมายถงึพวกทีIอยูใ่นเมอืงก็ปิดโปสเตอร ์อยูใ่นป่าก็เป็นนักรบหรอืทาํ
ไรทํ่าสวน ไม่ไดเ้ป็นแกนนําบนเวทไีฮดป์ารก์ ไม่ไดไ้ปอยูส่าํนัก A30 รอดตายออกมาก็ปากกดัตนีถบี ขายนํ]า
เตา้หูม้ ัIง ขายกว๋ยเตี�ยวมัIง สง่ตวัเองเรยีน เพราะไม่มใีครใหท้นุไปเรยีนคอรแ์นล จบแลว้ก็หายไปในสงัคม 30 ปี
ผ่านไป วนันี]บางคนก็เป็นเศรษฐ ีบางคนก็ยงัเป็นยาจก บางคนก็พออยูร่อด เหมอืนคนรุน่อืIนๆ ในสงัคมไทย 
แตส่ิIงทีIเพืIอนพอ้งเหลา่นี]แตกตา่งจากพวกซา้ยเสื ]อเหลอืงคอื พวกเขาไม่เคยมบีทบาทมาเกอืบ 30 ปี ไม่ได ้
เป็น NGO ไม่ไดเ้ป็นนักวชิาการ ไม่ไดเ้ป็นนักเคลืIอนไหว สมยัไล ่รสช.อาจเคยออกมารว่มชว่งสั]นๆ ก็จบไป 
แมจ้ะสนใจตดิตามขา่วสารการเมอืงอยูเ่สมอ 
ตน้กาํเนิด ‘เสรนิียม’ 
เวลาพูดถงึความคดิสงัคมนิยม ตอ้งขดีเสน้กอ่นวา่ สงัคมนิยมไม่ใชเ่สรปีระชาธปิไตย สงัคมนิยมเป็นเผด็จการ
รปูแบบหนึIง ซ ึIงใชศ้พัทภ์าษาองักฤษชวนหวัอยา่งยิIงวา่ People’s Democratic Dictatorship  
เวลาพูดถงึคนเดอืนตลุา คนทัIวไปมกัคดิวา่คนเดอืนตลุามคีวามคดิสงัคมนิยม เพราะเคยเขา้ป่าจบัปืนรว่มตอ่สู ้
กบัพรรคคอมมวินิสต ์แตค่วามจรงิแลว้จดุเร ิIมตน้ของคนเดอืนตลุา ไม่ไดม้าจากสงัคมนิยม มนัมาจาก
ความคดิเสรปีระชาธปิไตยของตะวนัตกตา่งหาก 
คนเดอืนตลุาคอืคนทีIเตบิโตใน ‘ยคุแสวงหา’ ไดร้บัอทิธพิลจากยคุซกิซต์ี ]ของอเมรกิา ยคุสมยัของ The 
Beatles บ็อบ ดแีลน ไซมอน & การฟุ์งเกล หนัง The Graduate หรอื Easy Rider ยคุทีIคนหนุ่มสาวลกุ
ขึ ]นมาตอ่ตา้นสงครามเวยีดนาม เป็นฮปิปี]พี ]กญัชา เรยีกหาสนัตภิาพ ภราดรภาพ แสวงหาความหมายของ
ชวีติ ตอ่ตา้นความคดิความเชืIอแบบเดมิๆ ทีIปลกูฝังกนัมา มกีารปฏวิตัทิางเพศ เลกิแบง่ช ั]นชน แยกสผีวิ และ
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 
เรารบัอทิธพิลความคดิเสรนิียมจากอเมรกิา ในชว่งปี 2510 ตน้ๆ ตอนทีIรอ็คแอนดโ์รลเร ิIมเขา้มาแทนเวที
ลลีาศสนุทราภรณ ์ตอนทีIหนัง เพลง หนังสอื เปิดกวา้ง ทะลทุะลวงการเซน็เซอร ์ฉีกม่านประเพณี ความคดิ
จารตีนิยม ความเชืIอทางศาสนาและวฒันธรรม 
วทิยากร เชยีงกลู จงึเขยีนบทกว ี‘ฉันหวงัไดอ้ะไรไปมากมาย สดุทา้ยใหก้ระดาษฉันแผ่นเดยีว’ เพืIอตอ่ตา้น
ความคดิ ‘เรยีนไปเป็นเจา้คนนายคน’ จดุประกายการตอ่สูเ้พืIอสงัคมของคนหนุ่มสาว (ผมอตุสา่หห์ลงเชืIอ เลย
เรยีนไม่จบจนบดันี] ขณะทีIพีIวทิยากรแกไปหากระดาษมาอกีสองใบ ฮฮิ)ิ 
14 ตลุา ในจดุเร ิIมตน้จรงิๆ จงึเป็นการตอ่สูเ้พืIอเสรปีระชาธปิไตย-แบบตะวนัตก พรอ้มกบัตอ่สูเ้พืIอความเป็น
ธรรม เพราะมนัมกีารพฒันาทนุนิยมอยา่งเหลืIอมลํ ]าไม่เป็นธรรมภายใตอ้าํนาจเผด็จการท หาร 
เพยีงแตห่ลงั 14 ตลุา เมืIอไดป้ระชาธปิไตยแลว้ ก็ยงัเป็นประชาธปิไตยทีIกนิไม่ได ้ปัญหาตา่งๆ ผุดขึ ]นมา คน
หนุ่มสาวนิสตินักศกึษาเขา้ไปรว่มตอ่สูก้บักรรมกร เชน่กรรมกรฮารา่ เรยีกรอ้งคา่แรงและสวสัดกิาร เขา้ไป
รว่มตอ่สูก่บัสหพนัธช์าวนาชาวไร ่เรยีกรอ้งใหล้ดคา่เชา่นาและปฏริปูทีIดนิ ซ ึIงผลก็คอืผูนํ้าชาวนาถกูยงิตาย
ไปหลายสบิคน 
ขบวนการนักศกึษาประชาชนในยคุนั]น ทีIตอ่สูเ้พืIอประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ จงึโนม้เอยีงไปสูค่วามคดิสงัคม
นิยม ดว้ยความเชืIอวา่จะแกปั้ญหาใหก้รรมกรชาวนา คนยากคนจน ประกอบกบัการตอ่ตา้นอยา่งรนุแรงของ



ขั]วอาํนาจจารตีนิยมและกลุม่ผลประโยชน ์ซึIงนําไปสูก่ารปราบปรามทาํลายลา้งเมืIอ 6 ตลุา 2519 จงึผลกัให ้
เราเขา้ป่าจบัปืนรว่มตอ่สูก้บัพรรคคอมมวินิสต ์
แตส่ดุทา้ย เราก็ขดัแยง้กบัพรรคคอมมวินิสต ์เพราะอะไร เพราะเราม ี‘วญิญาณเสร’ี เพราะอดุมการณเ์สร ี
ประชาธปิไตย ขดัแยง้กบั People’s Democratic Dictatorship แมจ้ะถลาํไปบา้งในชว่งแรก ทุม่เท
ดดัแปลงตนเองเป็น ‘ลกูทีIดขีองพรรค’ สดดุ ีเทดิทนู บชูา มอีะไรก็โทษตวัเองไวก้อ่น โทษความเป็น ‘นายทนุ
นอ้ย’ (คนช ั]นกลาง) วา่ทาํใหม้คีวามคดิเสรจีนไม่เช ืIอฟัง ‘จดัตั]ง’ 
ขบวนการนักศกึษาขดัแยง้กบัพรรคคอมมวินิสต ์อาจจะเร ิIมตน้จากเร ืIองอืIน เชน่การวเิคราะหส์งัคม แนวคดิ 
แนวทาง ยทุธศาสตรก์ารปฏวิตั ิแตท่ีIสดุแลว้ก็คอืการปะทะระหวา่งอดุมการณเ์สรปีระชาธปิไตย กบั ‘เผด็จการ
ชนช ั]นกรรมาชพี’ โดยเฉพาะ ‘ความคดิเหมาเจอ๋ตง’ แบบเรดการด์ ทีIจดัตั]งถอืตวัเป็นสิIงศกัดิ {สทิธิ { โตไ้ม่ได ้
แยง้ไม่ได ้จนเกดิวกิฤตศิรทัธา ขบวนปฏวิตัลิม่สลาย 
ขณะเดยีวกนั ในดา้นอดุมการณส์งัคมนิยม บางคนก็อาจจะตกผลกึ บางคนก็อาจจะไม่ตกผลกึ วา่สงัคมนิยม
เป็นจรงิไปไม่ได ้สงัคมนิยมจนีลม่สลายเพราะเอาประชาชนทกุคนเป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิ ทาํมากทาํนอ้ย 
ขยนั ขี ]เกยีจ ก็ไม่อดตาย ไม่เกดิความคดิสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ขณะทีIทนุนิยมเปิดโอกาสใหก้เิลส 
ตณัหา ความโลภ กระตุน้การแขง่ขนั จนเกดินวตักรรมสงูสดุดา้นเทคโนโลย ีแมม้นัอาจจะมขีอ้เสยีทีIพฒันา
ไปสูก่ารผูกขาดและกลนืกนิตวัเองเป็นรอบๆ แตก็่ไม่มรีะบอบใดดกีวา่นี]ในโลกยคุปัจจบุนั 
ภารกจิของผูม้อีดุมการณจ์งึตอ้งสนับสนุนการพฒันาทนุนิยม การแขง่ขนัเสร ีพรอ้มกบัถว่งดลุการผูกขาด 
คุม้ครองการบรโิภค ตอ่ตา้นการแสวงกาํไรจนทาํลายตวัเอง แตไ่ม่ใชว่า่เราตอ้งทาํลายทนุนิยม 
ผมน่ะเลกิเป็นมารก์ซสิตไ์ปตั]งนานแลว้ อาจจะเป็นอดมั สมธิ มากกวา่ดว้ยซํ ]า แตย่งัมอีกีมากมายหลายคนเป็น
มารก์ซสิตอ์ยู ่
ขาสองขา้ง 
เมืIอเรว็ๆ นี]ไดค้ยุกบั อ.เกษยีร เตชะพรีะ เลา่ใหฟั้งวา่ มหีนังสอือยูเ่ลม่หนึIงช ืIอ The Two Marxisms เขยีน
โดย Alvin W. Gouldner บอกวา่ หลงัสงัคมนิยมลม่สลาย พวกมารก์ซสิตก็์แตกเป็น 2 แนวคดิ แนวคดิแรก
คอื พวกเกลยีดทนุนิยม ทีIอะไรๆ ก็ตอ่ตา้นทนุไวก้อ่น แลว้หนัไปสูค่วามเชืIอแบบชมุชนนิยม ตอ่ตา้นโลกาภิ
วตัน ์ปกป้องวถิกีารผลติแบบดั]งเดมิ 
แนวคดิทีIสองคอืพวกสนับสนุนโลกาภวิตันเ์ป็นยาวเิศษ แลว้ก็เห็นพวกแรกเป็นพวกงีIเง่าขดุผกัขดุมนั พวกนี]
เอามารก์ซสิตม์าตคีวามในแง่ทีIวา่ ตอ้งใหพ้ลงัการผลติพฒันาไปถงึจดุสงูสดุเพืIอเปลีIยนแปลงความสมัพนัธ ์
ทางการ ผลติ 
ไม่ตอ้งบอกก็รูม้ ั]งวา่พวกแรกคอืทีIมาของ NGOism ซึIงในเมอืงไทยเราเขา้ไปผสมพนัธุก์บัลทัธปิระเวศ จน
กลายพนัธุเ์ป็นซา้ยฝ่ายอาํมาตย ์ขณะทีIพวกหลงัน่าจะไดแ้กนั่กวชิาการนักเคลืIอนไหวทีIไปทาํงานใหท้กัษณิ 
โดยเชืIอแนวทางเปิดรบัทนุโลกาภวิตัน ์
ทีIยกตวัอยา่งคอืพวกสดุขั]วสองขั]ว แตล่ะคนอาจจะเป็นโรค Two Marxisms มากบา้งนอ้ยบา้ง ผมก็อาจจะ
เป็น แตป่รากฏการณท์ีIเราไดพ้บเห็นในสงัคมไทยยคุ ‘พอเพยีง’ ตอ้งบอกวา่พวกแรกเขา้มามอีทิธพิลสงูกวา่
เยอะ 
ฉะนั]นถา้เรามองพฒันาการของคนเหลา่นี]ต ั]งแตเ่ขา้ป่าออกป่า กลบัมาเป็น NGO เป็นนักเคลืIอนไหว แลว้
เปลีIยนอดุมการณไ์ปกนิผกักนิหญา้ (ผมอาจโนม้เอยีงเป็นพวกทีIสองดว้ยความหมัIนไส-้ฮา) ตอ่ตา้นโลกาภิ
วตันแ์บบสดุขั]ว เราก็จะไม่แปลกใจเลยทีIเห็นคนเหลา่นี]สนับสนุนรฐัประหาร 
อา้ว! มนัแปลกตรงไหน สงัคมนิยมก็คอืการยดึอาํนาจเพืIอสถาปนาระบอบใหม่ นีIเขาก็มองเป็นการยดึอาํนาจ
เพืIอนําไปสูก่าร ‘ปฏริปู’ ปกป้องวถิชีมุชน หรอืตอ่ตา้นโลกรอ้นไปโน่น 
ยดึทรพัยท์กัษณิ แปลกตรงไหน สงัคมนิยมก็ยดึทรพัยน์ายทนุอยูแ่ลว้ ผมเคยถกกบัเพืIอนเสื ]อเหลอืงเร ืIองหลกั
นิตริฐั ปรากฏวา่พูดกนัคนละเร ืIอง เพราะนิตริฐัเป็นหลกัการของประชาธปิไตยทนุนิยม ถา้เราจะสถาปนา
ประชาธปิไตย เราตอ้งยดึมัIนในหลกันิตริฐั ถา้เราจะสถาปนาสงัคมนิยม เราก็ตอ้งเช ืIอการใช ้‘ศาลประชาชน’ 
กวาดลา้งฝ่ายตรงขา้ม 
เหมอืนเพืIอนผมบอกวา่ มงึจะเอาความยตุธิรรมอะไร สงัคมนี]มนัไม่ยตุธิรรมอยูแ่ลว้ ผูค้นทั]งหลายไม่ไดร้บั
ความยตุธิรรมความเป็นธรรมอยูแ่ลว้ เขาไม่สนใจกระบวนการยตุธิรรม เขาสนใจแตผ่ลลพัธ ์



อยา่แปลกใจเลยทีIเพืIอนพอ้งเหลา่นี] โยนหลกัการประชาธปิไตยตา่งๆ ทิ ]งหมด เพราะสงัคมนิยมไม่เช ืIอ
ประชาธปิไตย หนําซํ ]า สงัคมนิยมแบบจนียงัฝังหญา้พษิความคดิโคน่ลม้กนัโดยไม่เลอืกวธิกีาร เหมอืนโคน่
หลวิเซา่ฉี หลนิเปียว แกง๊ 4 คน โดยการปลกุระดมความคดิยดัเยยีดขอ้หา ‘ลทัธแิก’้ 
เกษยีรใหค้วามเห็นวา่ จรงิๆ แลว้ อดุมการณเ์พืIอประชาธปิไตยและสทิธเิสรภีาพ กบัอดุมการณข์จดัความ
เหลืIอมลํ ]าไม่เป็นธรรม ตา่งก็เป็นมรดกของ 14 ตลุา แลว้ก็เปรยีบเสมอืนขาทั]งสองขา้ง ทีIถา้ลอยไปขา้งใดขา้ง
หนึIง ก็เป๋ หรอืลม้ ไม่สามารถสานตอ่อดุมการณข์องคนเดอืนตลุาได ้
แตแ่น่นอนวา่คนเรากา้วขาสองขา้งไม่พรอ้มกนั นัIนอยูท่ีIสายตาทางยทุธศาสตร ์วา่จงัหวะไหนควรจะกา้วขา
ขา้งไหน เร ืIองนี]อาจจะถกเถยีงกนัได ้
เพยีงแตส่ิIงทีIพวกซา้ยเสื ]อเหลอืงทาํ ผมมองวา่พวกเขาตดัขาอกีขา้งทิ ]งไปแลว้ โดยเฉพาะหลงัเหตกุารณ์
พฤษภาอาํมหติ ซ ึIงพวกเขายอมรบั สนับสนุน เพกิเฉย (ก็สนับสนุนนัIนแหละ) หรอืกระทัIงเป็นตวัตั]งตวัตใีหเ้กดิ
การปราบปรามเขน่ฆ่าประชาชน 
เพยีงเพืIอทีIจะสอดตวัเขา้มา ‘ปฏริปูสงัคม’ เชน่ ผลกัดนัใหเ้กดิกฎหมายคุม้ครองผูป่้วยจากรฐับาลมอืเปื]อน
เลอืด 
เร ืIองตลกทีIไม่น่าเป็นไปไดค้อื คนพวกนี]คดิกลบัดา้น แทนทีIจะเช ืIอวา่การผลกัดนัใหพ้ฒันาประชาธปิไตยและ
สทิธเิสรภีาพจะนําไปสูก่าร ขจดัความเหลืIอมลํ ]าไม่เป็นธรรม พวกเขากลบัเช ืIอวา่ เผด็จการแฝงโดยชนช ั]นนํา
ทีIมคีนช ั]นกลางเฟซบคุเป็นฐานสนับสนุน และมอีดุมการณจ์ารตีนิยมเป็นสญัลกัษณส์งูสดุ จะนําไปสูก่ารลด
ความเหลืIอมลํ ]าไดม้ากกวา่ 
ความเชืIอเราแตกตา่งกนัไดค้รบั แตท่ีIเลวรา้ยกวา่คอื การทาํลายคนทีIเช ืIอตา่งเห็นตา่งโดยไม่เลอืกวธิกีาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิIง การใชว้ธิกีารเดยีวกบัพวกฝ่ายขวาทาํรา้ยเราเมืIอ 6 ตลุา 
ผมนัIงเขยีนเร ืIองนี]วนัทีI 6 ตลุา โดยคาดวา่คงไม่มซีา้ยเสื ]อเหลอืงคนไหนไปรว่มงาน 6 ตลุา เพราะ 6 ตลุาไม่ใช่
วนัของพวกเขาแลว้ พวกเขาไม่ใช ่‘ผูแ้พ’้ อยา่งเราๆ อกีตอ่ไป แตเ่ป็น ‘ผูช้นะ’ รว่มกบัชนช ั]นนํา ทีIจะไปราํลกึ
วรีกรรมของการตอ่สูเ้พืIออดุมการณร์าชาชาตนิิยมในวนัทีI 7 ตลุาแทน 
เพืIอนพอ้งเสื ]อเหลอืงมกัวพิากษว์จิารณผ์มในกรณี 7 ตลุา ทีIผมตั]งขอ้กงัขาตอ่การตาย บาดเจ็บ หาวา่ผมทิ ]ง
ความเป็นคน 6 ตลุา ทีIไปคดัคา้นการตอ่สูข้องประชาชนไม่วา่จะเป็นขา้งไหนก็ตาม 
โทษท ีผมไม่เคยสนับสนุนให ้‘ฆ่ามนัๆๆ’ ในวนัทีI 7 ตลุา เชน่เดยีวกบัทีIไม่ไดส้นับสนุนใหม็้อบลยุ ไอเ้สอืเอาวา 
ในเหตกุารณพ์ฤษภา เพราะผมบอกชดัเจนวา่ใหเ้ลกิเหอะ ยอมรบัขอ้เสนอยบุสภา ไอบ้า้ทีIไหนบกุ ร.พ.จฬุาฯ 
ผมยงัดา่อกีตา่งหาก 
แตใ่นขณะเดยีวกนั ผมก็เห็นชดัเจนวา่ ตาํรวจไม่ไดต้ดิป้าย ‘เขตใชก้ระสนุจรงิ’ ตาํรวจไม่ไดใ้ชปื้นสไนเปอร ์
เล็งแลว้มคีนตาย ตาํรวจใชปื้นยงิแกส๊นํ]าตา ซึIงกอ่นหนา้วนัทีI 7 ตลุา 2551 ไม่เคยมใีครรูม้ากอ่นวา่ ปืนยงิ
แกส๊นํ]าตาจะทาํใหค้นตายหรอืแขนขาขาด ปืนยงิแกส๊นํ]าตายงัเคยใชก้บัม็อบเสื ]อแดงหนา้บา้นพลเอกเปรม
มาแลว้ (คนช ั]นตํIามนัหนังหนามั]ง) 
ขณะทีIเพืIอนพอ้งของผม เขายงัตอ้งรอผลพสิจูนจ์ากคณะกรรมการสอบสวน วา่ภาพทหารเล็งปืน แลว้มคีน
ตาย เกีIยวขอ้งกนัหรอืไม่ ตอ้งใหเ้ห็นกบัตาวา่ทหารเล็งปืน ยงิ ลกูกระสนุวิIงออกไป แพนกลอ้งตาม แลว้ไอค้น
เสื ]อแดงทีIถอืหนังกะติ qกโดนเป่าหวักระจยุลม้ตงึ 
พวกซา้ยเสื ]อเหลอืงมกัตาํหนิคนเดอืนตลุาทีIไปทาํงานใหร้ฐับาลทกัษณิวา่กลาย เป็นนักการเมอืงเห็นแก่
ผลประโยชน ์แตอ่ยา่งนอ้ย ผมก็ไม่เคยเห็นพวกเขาสนับสนุนใหท้กัษณิปราบปรามประชาชน ในกรณี 3 
จงัหวดัภาคใต ้จาตรุนตแ์ละอกีหลายๆ คนแสดงทา่ทชีดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยกบัทกัษณิ ในกรณีม็อบทอ่กา๊ซ 
วชัรพนัธ ์จนัทรขจร ถงึกบัลาออก 
แตผ่มไม่เห็นทา่ทใีดๆ ตอ่เหตกุารณพ์ฤษภาอาํมหติ จากคนทีIเคยไดช้ ืIอวา่เป็นคนเดอืนตลุา รอดตายมาจาก 
6 ตลุา ในฝ่ายเสื ]อเหลอืง ตรงขา้มกลบัชว่ยกลบเกลืIอน ชว่ย ‘ปฏริปู’ ชว่ยลดกระแส หรอืกระทัIงสนับสนุนให ้
ไลล่า่กวาดลา้ง 
ในความเป็นคนเดอืนตลุานะครบั ใครจะหยา่เมยี จบีเด็ก กิ qกเลขา ก็เร ืIองสว่นตวัไม่วา่กนั 
แตว่ญิญาณของคนเดอืนตลุา ทีIเพืIอนบางคนสละชวีติไปเมืIอ 34 ปีกอ่น ก็คอืวญิญาณของการตอ่สูเ้พืIอสทิธิ
เสรภีาพ ประชาธปิไตย และคนยากไร ้



ฝากสาํรวจตวัเองดว้ยวา่ใครสญูเสยีความเป็นคนเดอืนตลุาไปแลว้ หรอืกระทัIงกลายเป็นคนสามานย ์สญูเสยี
ความเป็นมนุษย ์
 


