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เมื<อสปัดาหท์ี<ผา่นมา เกษียร เตชะพรีะ ไดเ้ขยีนบทความเรื<อง “ทางสามแพรง่ของคนเดอืนตลุา” ลงใน
หนังสอืพมิพม์ตชินสดุสปัดาห ์เสนอขอ้วเิคราะหเ์กี<ยวกบัคนเดอืนตลุาที<น่าสนใจ โดยอา้งถงึขอ้เสนอของ
เบเนดกิ แอนเดอรส์นั หรอื ครเูบ็น ที<ตดิตามบทบาทของคนเดอืนตลุามาตั 4งแตห่ลงัป่าแตกมาจนถงึปัจจบุนั 
โดยอธบิายวา่ คนเดอืนตลุา คอืชนช ั.นนําทวนกระแสที8ใฝ่ฝนัจะเป็นกองหนา้ทางการเมอืงของสงัคม
นยิมใหม ่แตก็่อกหกัผดิหวงัจากการเขา้รว่มกบัพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย จงึกลบัมาใช้
ชวีติปกตอิยูใ่นสงัคม จนกระท ั8งเกดิวกิฤตเศรษฐกจิตม้ยาํกุง้ พ.ศ.2540 และการขึ.นสูอํ่านาจทาง
การเมอืงของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร และพรรคไทยรกัไทย พ.ศ.2544 จงึทาํใหค้นเดอืนตลุา
พฒันาแตกออกเป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่เดนิตามทกัษณิ กลุม่ตอ่ตา้นทกัษณิ และกลุม่ที8ยงัคงความเป็น
อสิระ และลงทา้ยวา่ ไมว่า่ มาถงึวนันี.ดว้ยวยัที8ลว่งลงทกุท ีไมว่า่จะเป็นคนเดอืนตลุาสายไหน เวลา
ของพวกเขาก็กาํลงัจะหมดลง 
 
คงตอ้งกลา่วใหช้ดัเจนขึ4นวา่ ครเูบ็น แอนเดอรส์นัเป็นหนึ<งในนักวชิาการฝรั<งที<สนใจประเทศไทย และมี
ความรูเ้กี<ยวกบัสงัคมไทยที<คอ่นขา้งลกึซึ4ง บทความสําคญัที<เขยีนตั 4งแต ่พ.ศ.2520 เรื<อง “Withdrawal 
syptoms : social and cultural aspects of the October 6 coup” ซึ<งแปลเป็นไทยวา่ “บา้นเมอืงของเรา
ลงแดง: แงม่มุทางสงัคมและวฒันธรรมของรัฐประหาร 6 ตลุาคม” ก็ยังเป็นบทวเิคราะห ์6 ตลุาที<เป็นชิ4นเอก
เรื<องหนึ<ง นอกจากนี4 คอืเรื<อง “The Nation as Imagined Community(2526)”ก็เป็นงานวชิาการขั 4น
คลาสสกิ การอธบิายของครเูบ็นในเรื<องนี4 จงึสามารถที<จะเป็นจดุเริ<มตน้การทําความเขา้ใจบทบาทของคน
เดอืนตลุาไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
มงีานสําคญัอกีเรื<องหนึ<งที<พยายามอธบิายบทบาทของคนเดอืนตลุา นั<นคอืเรื<อง “การเตบิโตของคนเดอืน
ตลุา: อํานาจและความขดัแยง้ของอดตีนักกจิกรรมปีกซา้ยในการเมอืงไทยสมัยใหม”่ (The Rise of the 
Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai 
Politics) ซึ<งเป็นวทิยานพินธข์อง กนกรัตน ์เลศิชสูกลุ ไดอ้ธบิายถงึบทบาทของคนเดอืนตลุาหลงัจาก
กลบัคนืสูส่งัคมวา่ คนเดอืนตลุามคีวามสามารถอนัพเิศษ คอื มคีวามเขา้ใจการเมอืงของชนชั 4นนํา และ
สามารถทํางานกบัคนยากจนที<เป็นรากหญา้ได ้ภายใตร้ะบบรัฐสภา จงึมคีนเดอืนตลุาเขา้ไปเป็นนักการเมอืง
หลายพรรค นอกจากนี4 คนเดอืนตลุาจํานวนมากก็มบีทบาทในกลุม่เอ็นจโีอ หรอืหลายคนเป็นนักวชิาการชั 4น
แนวหนา้ที<มบีทบาทสําคญั 
 
แตง่านของกนกรัตนไ์ดช้ี4เห็นวา่ ความขดัแยง้ในกลุม่คนเดอืนตลุาไมใ่ชเ่ร ื8องใหม ่เพราะความเป็นคน
เดอืนตลุาเป็นเพยีงความผกูพนัแบบหลวม ที8มคีวามแตกตา่งหลากหลายอยา่งมาก เมื<อการจัดตั 4งที<
เขม้แข็งของพรรคคอมมวินสิตส์ลายลง ความขดัแยง้แตกตา่งก็เห็นไดช้ดัเจน ถา้กลา่วในเชงิตวัอยา่ง คน
เดอืนตลุาที<เป็นประชาธปัิตย ์และคนเดอืนตลุาฝ่ายไทยรักไทยจงึมคีวามขดัแยง้กนัมาตั 4งแตแ่รก จนหลงัจาก
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณบรหิารประเทศเมื<อ พ.ศ.2544 การที<คนเดอืนตลุาจะพัฒนาแตกเป็นสามกลุม่ตามที<ครู
เบ็นเสนอไวจ้งึเห็นไดช้ดัเจน แตก็่ตั 4งขอ้สงัเกตไวว้า่ คนเดอืนตลุาที8เขา้รว่มกบัฝ่ายทกัษณิ เชน่ 
จาตรุนต ์ฉายแสง ก็รกัษาความเป็นตวัของตวัเองเอาไวไ้ดอ้ยา่งนา่สนใจ 
 
อยา่งไรก็ตาม เมื<อสถานการณ์พัฒนาไปจนถงึปลาย พ.ศ.2548 การตอ่ตา้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัร มคีวาม
แหลมคม ดเูหมอืนวา่ กลุม่คนเดอืนตลุาจะกลายเป็นสองฝ่าย โดยถอืจดุยนืตอ่ทักษิณเสน้แบง่ คอื กลุม่ที<
ตอ่ตา้นทักษิณ และกลุม่ที<ไมต่อ่ตา้นทักษิณ โดยเฉพาะกลุม่นักวชิาการและเอ็นจโีอสายคนเดอืนตลุา ตา่งก็



เขา้รว่มในการตอ่ตา้นทักษิณแทบทั4งหมด อาจจะมยีกเวน้เพยีงไมก่ี<คน เชน่ สมศกัดิ� เจยีมธรีสกลุ และ พชิติ 
ลขิติกจิสมบรูณ์ เป็น 2 คนที<น่าสนใจ เพราะคดัคา้นขบวนการตอ่ตา้นทักษิณ ในขณะที< นพ.เหวง โตจริะการ 
ยังอยูใ่นขบวนการตา้นทักษิณดว้ยซํ4า 
 
ราวเดอืนมนีาคม พ.ศ.2549 เมื<อกลุม่พันธมติรประชาชนเพื<อประชาธปิไตยเสนอวธิกีารตอ่ตา้นทักษิณโดยใช ้
มาตรา 7 ถวายคนืพระราชอํานาจ กลุม่คนเดอืนตลุาจํานวนหนึ<งที<เขา้รว่มขบวนการตา้นทักษิณไมอ่าจจะเห็น
ดว้ยกบัประเด็นในลกัษณะเชน่นี4 จงึเริ<มถอนตวัจากการสนับสนุนฝ่ายพันธมติรเสื4อเหลอืง และยิ<งตอ่มาเกดิ
การรัฐประหาร 29 กนัยายน พ.ศ.2549 ก็ยิ<งมกีลุม่คนเดอืนตลุาถอนตวัจากกลุม่ตอ่ตา้นทกัษณิมากขึ.น 
บางสว่นที8นําโดย นพ.เหวง และ จรลั ดษิฐาอภชิยั ก็หนัไปสนบัสนนุการกอ่ต ั.งขบวนการตา้น
รฐัประหาร และประสานเป็นแนวรว่มกบัฝ่ายสนบัสนนุ พ.ต.ท.ทกัษณิ (ในกลุม่นี. ผูเ้ขยีนก็เขา้รว่ม
ดว้ย) แตอ่กีจาํนวนหนึ8งก็พยายามรกัษาความเป็นกลาง และเสนอจดุยนื “สองไมเ่อา” คอื ไมเ่อา
ทกัษณิ และไมเ่อารฐัประหาร และนี8คอืเป็น”กลุม่ที8ยงัคงความเป็นอสิระ”ตามความหมายของครเูบน 
 
ถงึกระนั4น เมื<อเกดิประเด็นสําคญัในการรณรงคเ์รื<องการคดัคา้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กลบักลายเป็นวา่ 
ชอ่งวา่งระหวา่งฝ่ายทักษิณและฝ่าย”สองไมเ่อา”กลบัลดนอ้ยลงมาก เพราะการคดัคา้นรัฐธรรมนูญฉบบั 
รสช. กลายเป็นประเด็นรว่ม ทั 4ง นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์เกษียร เตชะพรีะ สมบตั ิบญุงามอนงค ์สมยศ พฤกษาเกษม
สขุ และ นปก.(แนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จการ) ที<นําโดย วรีะ มกุสกิพงษ์ ตา่งก็ผลกัดนัในประเด็น
เดยีวกนั และยิ<งสถานการณ์พัฒนาตอ่มา ชอ่งวา่งระหวา่งคนเดอืนตลุาในขบวนการเสื4อแดง และ คนเดอืน
ตลุากลุม่”สองไมเ่อา”ยิ<งลดลงทกุท ีหรอือกีนัยหนึ<ง กลุม่คนเดอืนตลุาฝ่าย”สองไมเ่อา”ก็ไมส่ามารถที<จะเขา้
รว่มหรอืสนับสนุนฝ่ายเสื4อเหลอืงหรอืขบวนการสลิ<มไดอ้กีแลว้ เสน้ทางที<ดจูะเป็นทางสามแพรง่ จงึเหลอื
ทางเลอืกเพยีงสองแพรง่ 
 
ถา้ถามวา่เหตใุดจงึเป็นเชน่นั4น คําตอบก็คอื“ทักษิณ”ไมไ่ดเ้ป็นประเด็นสําคญัของปัญหาอกีตอ่ไป แต่
กลายเป็นประเด็นเรื<องประชาธปิไตย สทิธมินุษยชน และมาตรา 112 นักวชิาการสองไมเ่อาถกูทา้ทายวา่จะ
สนับสนุนเสน้ทางตอ่ตา้นและลม้ลา้งประชาธปิไตยตามที<ชนชั 4นนําสนับสนุนและดําเนนิการหรอืไม ่ถา้ไม่
เลอืกเชน่นั4น ก็จะกลายเป็นวา่จะถกูผลกัดนัใหก้ลายเป็นพวกเสื4อแดงและ”พวกทักษิณ”มากขึ4นทกุท ีการ
สงัหารหมูป่ระชาชนคนเสื4อแดงเมื<อ พ.ศ.2553 กลายเป็นหลกัหมายสําคญัที<ทําใหก้ารหนัไปสนับสนุนกลุม่
ตอ่ตา้นทักษิณในลกัษณะเดมิเป็นไปไมไ่ดอ้กีตอ่ไป 
 
กรณีเคลื<อนไหวตอ่ตา้นกฎหมายนริโทษกรรมแบบเหมาเขง่เป็นประเด็นที<น่าสนใจ เพราะเมื<อกรณี”ทักษิณ”
กลบัมาสูร่ะเบยีบวาระอกีครั 4ง แตก่ลบักลายเป็นวา่ นักวชิาการคนเดอืนตลุาทดีเูป็นฝ่ายทักษิณมาแตเ่ดมิ เชน่ 
สมศกัดิ� เจยีมธรีสกลุ กลายเป็นคนที<คดัคา้นอยา่งมาก สว่น พชิติ ลขิติกจิสมบรูณ์ ถงึขนาดประกาศตดัเป็น
ตดัตายกบัทักษิณในกรณีนี4 แตใ่นกระแสใหญก่วา่นั4น คอืการเคลื<อนไหวของ สเุทพ เทอืกสบุรรณ และ 
กปปส. ก็ทําใหปั้ญหาเรื<องประชาธปิไตยกลายเป็นประเด็นหลกั ที<คนเดอืนตลุาฝ่ายประชาธปิไตยจะตอ้ง
รว่มกนัตอ่สู ้
 
เมื<อมาถงึวนันี4 คนเดอืนตลุาทั 4งหลายซึ<งใกลจ้ะถงึวาระอศัดงคต มทีางเดนิเพยีงสองแพรง่ใหเ้ลอืก คอื จะ
สนับสนุนฝ่ายประชาชนในการฟื4นฟปูระชาธปิไตย หรอืจะสนับสนุนการเมอืงของฝ่ายชนชั 4นนําอภชินในการ
รักษาโครงสรา้งสงัคมการเมอืงแบบเผด็จการและลดิรอนสทิธเิสรภีาพของประชาชนตอ่ไป 
 
และนี<เป็นการทา้ทายครั4งสดุทา้ยของพวกคนเดอืนตลุา! 

 
 
 
เผยแพรค่รั 4งแรกใน: โลกวนันี4วนัสขุ ฉบบัที< 492 วนัที< 29 พฤศจกิายน 2557 

 


