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"สู้ไม่ถอย" สู้กับอะไร สู้เพื่อใคร กับ 40 ปี “ความฝันเดือนตุลา”1 
 

 พชัราภา ตนัตราจิน2 
“สูเ้ข้าไปอย่าไดถ้อย มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่ 
รวมพลงัท าลายเหล่าศตัรู พวกเราสูเ้พือ่ความยติุธรรม 
เราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ก้าวต่อไปดว้ยใจมุ่งมัน่ 
เขาจะฟาดเขาจะฟัน  เราไม่พร่ัน พวกเราสูต้าย 
สูเ้ข้าไปอย่าไดห้นี เพือ่เสรีภาพอนัย่ิงใหญ่ 
รวมพลงัพวกเราเหล่าชาวไทย สูข้าดใจพวกเราเสรีชน” 

 
บทเพลง “สู้ ไมถ่อย” แตง่ขึน้โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ เม่ือปีพ.ศ. 2516 เพ่ือใช้ในการชมุนมุขบัไล่

ระบอบเผดจ็การทหารท่ีด ารงอยูย่าวนานกวา่สิบปีและเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองและรัฐธรรมนญู  ได้
ถกูน ามาใช้อีกครัง้โดยมวลชนเสือ้เหลืองรวมถึงมวลชนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ (กปปส.) เพ่ือตอ่สู้กบัสิ่งท่ีพวก
เขาเรียกว่า เผดจ็การรัฐสภา และ “ระบอบทกัษิณ”  เพลงสู้ไมถ่อย อาจเป็นตวัอยา่งหนึง่ของการเช่ือมโยง
การเคล่ือนไหวในช่วงเกือบสิบปีท่ีผา่นมาเข้ากบัการตอ่สู้ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2516 เพ่ือสร้างพลงั
ความชอบธรรมในการชมุนมุ ค าถามท่ีตามมาคือ ‘สู้ไมถ่อย’ ในปี 2516 กบัการเคล่ือนไหวมวลชนในช่วง
เกือบ 10 ปีท่ีผา่นมาตา่งกนัอยา่งไร โดยเฉพาะประเดน็ท่ีว่าสู้กบัอะไรและสู้ เพ่ือใคร 

 ในวาระ 40 ปี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 เม่ือปี พ.ศ. 2556 มีการจดักิจกรรมร าลึกถึงเหตกุารณ์
ดงักลา่วหลากหลายกิจกรรม เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในวาระดงักลา่วช่วงเวลา

                                                 
1 ตีพิมพ์ครัง้แรกจ านวน 5 ตอนตอ่เน่ืองใน เนชัน่สดุสปัดาห์ ฉบบัท่ี 1144-1148 (2 พ.ค.- 30 พ.ค. 2557) 
2 นกัศกึษาโครงการรัฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
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ใกล้เคียงกนัถึง 3 กิจกรรม อนัได้แก่ปาฐกถาน าในการประชมุวิชาการประจ าปี ครัง้ท่ี 2  โครงการเมธีวิจยั
อาวโุส สกว. เร่ืองจิตวิญญาณประชาธิปไตยในเร่ืองสัน้: 40 ปี นบัจาก 14 ตลุา 2516                                            
เม่ือ 7 กนัยายน 2556 ณ ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร ปาฐกถาในงานร าลกึ 40 ปี 14 ตลุาจดัโดย
คณะกรรมการ 14 ตลุาเพ่ือประชาธิปไตยสมบรูณ์เม่ือ  13 ตลุาคม 2556 ณ หอประชมุใหญ่ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และปาฐกถาพิเศษเน่ืองในงานเปิด‘หมดุ 14 ตลุา’ จดัโดย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2556  ณ บริเวณลานโพ ทา่พระจนัทร์ ตอ่มาส านกัพิมพ์
สามญัชนได้น าปาฐกถาทัง้สามมารวมเลม่ในช่ือ ‘ความฝันเดือนตลุา’ : รวมปาฐกถาในวาระ ‘40 ปี 14 
ตลุาคม’ พิมพ์ครัง้แรก เดือนมีนาคม 2557 การหนัมาทบทวนวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา ประชาธิปไตยด าเนินมาถึง
ปัจจบุนัอยา่งไรผา่นหนงัสือรวมปาฐกถาทัง้ 3 นี ้ นา่จะชว่ยให้พบค าตอบวา่ ประชาธิปไตยไทยก าลงัตอ่สู้
กบัอะไร สู้ เพ่ือใคร และเจตนารมณ์ 14 ตลุาคม 2516 ยงัอยูห่รือไมใ่นสงัคมการเมืองไทย   

หากท าความเข้าใจกบับริบทการเมืองและการเคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนกัศกึษา
ประชาชนในชว่งทศวรรษ 2510 ไปจนถึงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 จะพบวา่การตอ่สู้ของขบวนการ
นกัศกึษาประชาชนได้เปล่ียนการเมืองไทยท่ีด ารงอยูใ่นหมู่ชนชัน้น า  (Elite) มาเป็นการเมืองมวลชน (mass 
politics) เปล่ียนความคิดเร่ืองชาตท่ีิเป็นนามธรรม มาสู่ชาตท่ีิหมายถึงประชาชนและผลประโยชน์ของชน
ชัน้ลา่งท่ีเป็นรูปธรรม โดยท่ีก่อนหน้านี ้ การตอ่สู้ทางการเมืองเป็นการตอ่สู้ในหมู่คนสว่นน้อยเชน่ ระบบ
ราชการ กองทพั การเคล่ือนไหวตลุาคมได้เปิดพืน้ท่ีให้ประชาชนกลุม่อ่ืนเคล่ือนไหวทางการเมืองใช้สิทธิ
เสรีภาพได้อยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อนทัง้ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายในชว่งเวลาหนึง่ กระนัน้ในงานเขียนเก่ียวกบั
การเมืองวฒันธรรมก่อน 14 ตลุาคม ท่ีส าคญัชิน้หนึง่เร่ือง “และแล้วความเคล่ือนไหวก็ปรากฏ:การเมือง
วฒันธรรมของนกัศกึษาและปัญญาชนก่อน 14 ตลุาฯ (2548)” ของประจกัษ์ ก้องกีรติ ก็ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความ
ไมมี่เอกภาพของขบวนการนกัศกึษา ความหลากหลาย ความซบัซ้อน ทัง้ในเชิงการรวมกลุม่องค์กร และ
ความแตกตา่งหลากหลายทางความคดิภายใต้บริบทสงครามเย็น ซึง่มีทัง้แนวคิดชาตนิิยม กระแสความคิด
ฝ่ายซ้าย สงัคมนิยม ซ้ายใหม ่ เสรีนิยม ไปจนถึงกษัตริย์นิยม อนัหมายถึงความฝันถึงสงัคมการเมืองไทยมี
ความหลากหลายและมีการตอ่สู้ชว่งชิงทางความคดิมาโดยตลอดมา จนถึง วาระ 40 ปี 14 ตลุาคม พ.ศ.
2556 อาจกลา่วได้วา่เหลือเพียงกระแสความคดิหลกัสองกระแสท่ีตอ่สู้ชว่งชิงกนัอยูคื่อ กระแสความคิด
แบบอนรัุกษ์นิยม อ านาจนิยม หรือ ส านกัคิดประเพณี ท่ีมีรากฐานผกูติดกบัอดุมการณ์ราชาชาตินิยม เช่ือ
วา่สถาบนักษัตริย์เป็นศนูย์กลางในการพฒันาการเมืองไทยในฐานะผู้พิทกัษ์ประชาธิปไตยจากกลุม่
นกัการเมืองหลงั พ.ศ.2475 กระแสความคิดนีไ้มไ่ด้เช่ือความคิดเร่ืองความเทา่เทียมกนัของคนแตเ่ช่ือใน
องคาพยพท่ีมีกษัตริย์เป็นศนูย์กลางและมองนกัการเมืองชัว่ร้าย ต้องการผู้น าท่ีเข้มแข็ง ความส าคญัของ
ชาตผิกูพนักบัการด ารงอยูข่องสถาบนักษัตริย์อยา่งยิ่งยวด 

สว่นอีกกระแสความคิดคือ ส านกัคิดตะวนัตก ศรัทธาในเสรีภาพ ความเท่าเทียมของมนษุย์ เน้น
แยกอ านาจตรวจสอบทดัทานกนัในอ านาจอธิปไตย ให้ความส าคญักบักตกิา รัฐธรรมนญู ยดึโยงรัฐกบั
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สงัคมไว้ด้วยการเลือกตัง้ ปฏิเสธการแทรกแซงของสถาบนันอกการเลือกตัง้ นิยามชาตวิา่เป็นผลประโยชน์
ของประชาชน3 

เหตท่ีุการขบัสู้ระหวา่งสองกระแสความคดินีย้งัด ารงอยู่ จงึไมเ่หนือความคาดหมายหากพบวา่
ความฝันของคนเดือนตลุา ในปัจจบุนัได้แตกออกเป็นสองกลุม่หลกัด้วยเชน่กนั แม้จะอ้างถึงประชาธิปไตย
แตว่ิถีในการตอ่สู้ มีความแตกตา่งกนัมาก ด้วยเหตนีุป้าฐกถาของเสกสรรค์ทัง้ 3 เร่ืองอาจชว่ยให้หนักลบัไป
ทบทวนได้วา่ 40 ปีท่ีผา่นมา ประชาธิปไตยด าเนินมาถึงปัจจบุนัอยา่งไร มีความส าเร็จหรือล้มเหลวในด้าน
ใด อะไรท่ีเป็นอปุสรรคและต้องแก้ไขอยา่งไร   ประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์มีอยูจ่ริงหรือไมอ่ยา่งไร และการ
ยืนยนัตอ่สู้ ท่ีด าเนินมา 40 ปี นัน้แท้ท่ีจริงประชาธิปไตยก าลงัสู้กบัอะไร และสู้ เพ่ือใคร 
 
หลักการประชาธิปไตยใน “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

 
ปาฐกถาน าในการประชมุวิชาการประจ าปี ครัง้ท่ี 2  โครงการเมธีวิจยัอาวโุส ส านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) เร่ือง จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเร่ืองสัน้:  40 ปี นบัจาก 14 ตลุา 2516 เม่ือ
วนัท่ี 7 กนัยายน 2556 ณ ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร มีเนือ้หาเน้นไปท่ีทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกบัประชาธิปไตย
อาทิ มโนทศัน์ (concept) ท่ีเก่ียวข้อง ไปจนถึงเจตนารมณ์ประชาธิปไตยก่อนท่ีจะโยงเข้าสูจ่ิตวิญญาณ
ประชาธิปไตยในเร่ืองสัน้และข้อเสนอแนะแนวทางการเขียนเร่ืองสัน้ในบรรยากาศการเมืองปัจจบุนั 
ปาฐกถานีด้เูหมือนจะมีเนือ้หาคอ่นข้างหนกั เม่ือเทียบกบัอีกสองชิน้ เน่ืองจากเน้นทฤษฎีวิชาการ
คอ่นข้างมาก แตด้่วยภาษาท่ีเรียบง่ายก็อาจชว่ยให้คนท่ีไมมี่พืน้ฐานทางรัฐศาสตร์เลยสามารถเข้าใจได้ไม่
ยากนกั 

สว่นประเด็นความคิดท่ีน่าสนใจในปาฐกถามีมากมาย แตใ่นท่ีนีอ้ยากจะชีช้วนให้พิจารณาสอง
ประเดน็ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาการเมืองไทยปัจจบุนั คือเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย และประเดน็
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเสรีนิยม (Liberalism) กบั ประชาธิปไตย (Democracy) ในประเดน็แรกนัน้เขาเร่ิม
จากหลกัการส าคญัของประชาธิปไตย น าเสนอความเช่ือมโยงระหว่าง ความเท่าเทียม สิทธิ เสรีภาพ 
ปัจเจกบคุคล ซึง่เป็นสว่นส าคญัสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยคือ การปลดปลอ่ยมนษุย์จาก
การครอบง าของรัฐและมนษุย์ด้วยกนัเอง การครอบง าผกูขาดความคิดทกุรูปแบบ ความศรัทธาตอ่คณุคา่
ความเสมอภาคของมนษุย์ เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเคารพตนเอง การยืนยนัในวฒันธรรมการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งมีเสรีภาพ คณุคา่ทัง้หมดนีมี้ไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบสถาบนัการเมือง
และอ านาจรัฐ เน่ืองจากในสงัคมประชาธิปไตยประชาชนจะท าหน้าท่ีก ากบัการท างานของรัฐและท่ียอมรับ
อ านาจรัฐเพราะมนัคือการใช้อ านาจตนเองเพ่ือตนเอง ดงันัน้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจงึต้องสนใจ

                                                 
3 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้อธิบายความคดิทางการเมืองสองส านกันีอ้ย่างละเอียดไว้ในบทความเร่ือง “วาทกรรมการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยไทย” ใน 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (บก.) รัฐศาสตร์-การเมือง: รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 
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หรือมีบทบาทเร่ืองสาธารณะ ทัง้ยงัจ าเป็นต้องมีเสรีภาพเพ่ือแสดงออกสิทธิการมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดการตดัสินใจของบ้านเมือง กล่าวอีกทางหนึง่ ประชาชนจ าเป็นต้องมีเสรีนิยมทางการเมืองเพ่ือ
เคล่ือนไหวแสดงจดุยืน แตเ่สกสรรค์ก็ชีใ้ห้เห็นว่า เสรีภาพโดดเด่ียวไมเ่ช่ือมโยงกบัภราดรภาพ เสมอภาค 
หรือการไมเ่คารพเสรีภาพคนอ่ืนก็น าไปสูอ่นัตรายได้  

ประเดน็นีน้า่สนใจเม่ือพิจารณาการเคล่ือนไหวทางการเมืองในนามประชาธิปไตย กบัเจตนารมณ์
ประชาธิปไตยดงักล่าวข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบการชมุนมุของมวลชนแตล่ะครัง้วา่
การอ้างสิทธิเสรีภาพของมวลชนในการชมุนมุตอ่ต้านรัฐสอดรับกบัหลกัการประชาธิปไตยจริงหรือไม ่   ขาด
คณุคา่จ าเป็นอ่ืนๆ เชน่ความเสมอภาค ภราดรภาพหรือไม ่ซึง่หากพิจารณาการเคล่ือนไหวชว่งปลายปีพ.ศ. 
2556 เราจะพบวาทกรรมประชาธิปไตยท่ีดบูดิเบีย้วไปจากหลกัการประชาธิปไตยท่ีเสกสรรค์กลา่วถึงทัง้
รูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีอ้างเสรีภาพประชาชน แตล่ะเมิดเสรีภาพของผู้ อ่ืนไปจะถึงละเมิดสิทธิทางการเมือง
ในการเลือกตัง้ของคนส่วนใหญ่ ยงัไมต้่องเอย่ถึงการปลกุระดมมวลชนโดยลดทอนคณุคา่ความเป็นมนษุย์
และความเสมอภาคของพลเมือง ไปจนถึงการใช้ความรุนแรง 

ประเดน็การรักษาสมดลุระหวา่งเสรีนิยม กบัประชาธิปไตย เสกสรรค์เปรียบสองแนวคิดนีเ้ป็น หยิน
หยาง ต้องพยายามรักษาสมดลุไว้เพ่ือไมใ่ห้หลดุลอยไปเป็นอนาธิปไตย หากเสรีนิยมรุกล า้อ านาจรัฐเกิน
ขอบเขตหรือภาวะเสียงข้างน้อยถกูละเมิดเม่ือประชาธิปไตยรุกล า้สิทธิปัจเจกบคุคล ในประเดน็นีเ้สกสรรค์
มีความเห็นไปในทางสอดคล้องกบัเกษียร เตชะพีระ โดยเกษียรพบว่าในสภาพการณ์บางลกัษณะเสรีกบั
ประชาธิปไตยอาจแตกสามคัคีกนัได้และผลกัไปสู้ความขดัแย้งสดุโตง่เชน่หากเอียงข้างเน้นประชาธิปไตย
เกินสมดลุจะเกิดลกัษณะ ประชาธิปไตยไมเ่สรี (illiberal democracy) อาทิกรณีรัฐบาลทกัษิณ รัฐบาลฟจูิ
โมริในเปรู แตถ้่าหากเน้นไปด้านเสรีนิยม หรือจ ากดัอ านาจรัฐบาลท่ีมาจากประชาธิปไตยมากไปก็จะเกิด
ลกัษณะอตัตาธิปไตยเสรี (Liberal autocracy) เชน่ กรณีรัฐบาลสิงคโปร์ หรือประเทศไทยภายใต้
รัฐธรรมนญู 2550 ท่ีพบว่าอ านาจฝ่ายบริหาร มิได้มีมากเทา่ในสมยัรัฐธรรมนญูฉบบั 2540 ในขณะท่ี
สถาบนัการเมืองอ่ืนๆ อาทิศาลรัฐธรรมนญู องค์กรอิสระ ขยายอ านาจควบคมุฝ่ายบริหารได้มากขึน้ อาจ
กลา่วได้ว่า ปัญหาความไม่สมดลุระหวา่งเสรีนิยมกบัประชาธิปไตยได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของความขดัแย้ง
ในรอบสิบปีท่ีผา่นมา 

อยา่งไรก็ตามต้องกลา่วไว้ด้วยวา่การรักษาสมดลุระหวา่งเสรีนิยมกบัประชาธิปไตย ไมเ่พียงพอ
โดยเฉพาะเม่ืออยูเ่พียงในระดบัการใช้อ านาจของสถาบนัการเมือง เพราะอนัท่ีจริงต้องเน้นมิติระดบั
จิตส านกึ หรือท่ีเสกสรรค์พยายามชีใ้ห้เห็นปัญหาในระดบัจิตวิญญาณ หรือระดบัวฒันธรรมคือการยืนยนั
ความเทา่เทียมกนัของเสรีชน รักเพ่ือนมนษุย์รังเกียจการกดข่ีขม่เหง ซึง่ความเห็นของเสกสรรค์ ในประเดน็นี ้
อาจชีใ้ห้เห็นปัญหาการเมืองไทยในปัจจบุนัคือวฒันธรรมแบบอ านาจนิยม จารีตนิยม ชาตินิยมแบบเผดจ็
การอปุถมัภ์นิยม ยงัเป็นวฒันธรรมกระแสหลกัไมส่อดคล้องกบัคา่นิยมประชาธิปไตยท่ีเน้นเสรีภาพและ
ความเทา่เทียมกนั จนสดุท้ายน าไปสูก่ารมองเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นปัญหา ยงัไมต้่องพดูถึงว่า 
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วฒันธรรมแบบอ านาจนิยมได้ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงและความขดัแย้งเชิงโครงสร้างนานปัประการ 
ตัง้แตร่ะดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัประเทศ ซึง่สดุท้ายก็จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวฒันธรรมเก่าเชน่นีอ้ยา่ง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ เพ่ือสอดรับกบักระแสโลกท่ีมุง่ไปสูป่ระชาธิปไตย เสกสรรค์ได้เสนอให้รักษาคณุคา่บางอยา่ง
ไว้ไมต้่องยกเลิกเสียทัง้หมดหากไมข่ดักบัคณุคา่ประชาธิปไตย แตก็่ต้องยอมรับวา่ในทางปฏิบตัมิิใชเ่ร่ือง
ง่ายซ า้ยงัต้องใช้เวลายาวนานในการประสานประนีประนอมคา่นิยมใหมก่บัเก่า 
 
“สู้ไม่ถอย” สู้กับอะไร ใน “ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมในประเทศไทย” 

 
ปาฐกถาพิเศษเน่ืองในงานเปิด ‘หมดุ 14 ตลุา’ จดัโดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี 14 ตลุาคม 

2556 ณ บริเวณลานโพ ทา่พระจนัทร์ ปาฐกถาฉบบันีถ้กูจบัตามองจากหลายฝ่ายวา่เป็นปาฐกถาฉบบั 
“เสือ้เหลือง” เน่ืองจากฝ่ายจดังานถกูเข้าใจว่าเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดตรงข้ามกบัคณะผู้จดังานในวนัท่ี 13 
ตลุาคม ทวา่หากมองข้ามประเดน็ดงักลา่วไปแล้วพิจารณาท่ีเนือ้สารจะพบวา่ เป็นการทบทวน
ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทย และการตอ่สู้กบัอปุสรรคตอ่การขยายประชาธิปไตย 2 ประการส าคญั
คือ 1) ความเหล่ือมล า้แตกตา่งทางชนชัน้อย่างสดุขัว้ และ 2) ผลกระทบของทนุนิยมไร้พรมแดน ซึง่ทกุฝ่าย
ไมว่า่มวลชนเหลืองหรือแดงกบัชนชัน้น าทัง้สองฝ่ายล้วนมีสว่นเก่ียวข้อง หากค าถามมีอยูว่า่สู้ ไมถ่อยในยคุ
นีน้ัน้สู้กบัอะไร ปาฐกถาบทนีน้า่จะให้ค าตอบได้วา่ คือการตอ่สู้กบัอปุสรรคประชาธิปไตยทัง้สองประการ
นัน้ 

ก่อนจะกลา่วถึงอปุสรรคประชาธิปไตยทัง้สองประการ ในชว่งต้นของปาฐกถาได้ทบทวนชว่งเวลา 
40 ปี 14 ตลุาคม วา่เสรีภาพ เสมอภาค ความเป็นธรรม หรือประชาธิปไตยปรากฎอยา่งไรในชว่ง 40 ปีท่ี
ผา่นมา โดยอาศยัมาตรวดัประชาธิปไตย 2 อยา่งคือ การเลือกตัง้ และเสรีภาพในการชมุนุม หรือการแสดง
ความเห็นแย้งรัฐ กลา่วอีกอยา่งหนึง่คือเรามีความเป็นเสรีนิยมและประชาธิปไตยในระดบัไหน ซึง่เสกสรรค์
สรุปวา่ ประชาธิปไตยเติบโตอยู่บ้างเพราะมีการเลือกตัง้ตอ่เน่ืองเป็นส่วนใหญ่ การเลือกตัง้และระบบ
รัฐสภามีความหมายมากขึน้ พรรคการเมืองมีการปรับตวัมีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพรรคการเมือง
กบัมวลชนผา่นนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม ประเดน็การเมืองภาคประชาชน สิทธิชมุชน สิทธิมนษุยชน ได้รับ
ความสนใจอีกทัง้ยงัมีการก่อเกิดการเมืองมวลชน แตก่ระนัน้ก็ยงัคงมีปัญหาบางประการด ารงอยู่อาทิ การ
ตอ่สู้ระหวา่งชนชัน้น าเก่ากบัฝ่ายประชาธิปไตย เพ่ือด ารงสภาพแชแ่ข็งสงัคมการเมืองไว้เชน่ในปีพ.ศ. 2521 
ท่ีเรียกวา่ ชว่งประชาธิปไตยคร่ึงใบ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือการจ ากดัประชาธิปไตยไว้โดยศนูย์อ านาจเดมิ 
โดยผู้น าไมจ่ าเป็นต้องมาจากการเลือกตัง้ รวมไปถึงอปุสรรคประชาธิปไตย 2 ประการคือ 

ประเดน็แรกความแตกตา่งทางชนชัน้อยา่งสดุขัว้ ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงศนูย์
อ านาจได้ไมเ่ทา่กนั เป็นปัญหาท่ีประชาธิปไตยแบบตวัแทนยงัแก้ไมไ่ด้ และเป็นอปุสรรคท่ีต้องตอ่สู้ตอ่ไปซึง่
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เสกสรรค์ให้ความส าคญัมาตลอด ความแตกตา่งเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท่ีมีอยูส่ง่ผลตอ่วิธีคดิ
เร่ืองการเมืองหรือให้คา่กบัการเลือกตัง้ตา่งกนั อาทชินชัน้กลางเข้าถึงส่ือและสามารถเข้าถึงชนชัน้น าหรือ
ชนชัน้สงูได้ผา่นเครือขา่ยทางการศกึษา สมาคม สามารถพึง่ตนเองได้โดยการเมืองแบบตวัแทนแทบไมมี่ผล
ตอ่ชีวิตประจ าวนัในขณะท่ีชนชัน้กลางใหม ่ ชนชัน้ลา่งในชนบทใช้ช่องทางเข้าสูอ่ านาจรัฐผา่นนกัการเมือง
เป็นส าคญั หลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตไมแ่นน่อนท าให้ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองและหวงแหนการ
เลือกตัง้ ความเหล่ือมล า้ยงัเป็นสว่นหนึง่ท่ีท าให้การประนีประนอมระหวา่งกลุม่เป็นไปได้ยากเพราะการ
นิยามประชาธิปไตยตา่งกนัล้วนผกูพนัด้วยผลประโยชน์แก่นแกนของชีวิต สง่ผลให้ความขดัแย้งทาง
ความคดิรุนแรง เผชิญหน้า ดงันัน้หากจะสู้กบัอปุสรรคประชาธิปไตย การตอ่สู้กบัความเหล่ือมล า้ท่ีเป็น
ปัญหาเรือ้รังและมีทีทา่ขยายออกไปมากขึน้ดจูะเป็นเร่ืองส าคญัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัความขดัแย้งในรอบหลายปีท่ี
ผา่นมา 

อปุสรรคประชาธิปไตยจากผลกระทบของทนุไร้พรมแดนยคุโลกาภิวตัน์  เป็นปัญหาอีกประการท่ี
เสกสรรค์กล่าวถึงมาโดยตลอดในงานเขียนตา่งๆ ในตลอดชว่ง 20 กวา่ปีมานี ้ เน่ืองจากเขาพบวา่
ผลประโยชน์ของทนุกดดนัให้รัฐเมินเฉยตอ่ชนชัน้ท่ีเสียเปรียบมากขึน้ และหากสงัเกตเนือ้หาของปาฐกถา
ฉบบันีจ้ะเห็นร่องรอยของความเป็นชาตนิิยมในงานของเสกสรรค์ ทวา่มิใชช่าตนิิยมในความหมายของ
ส านกัคิดประเพณีแตเ่ป็นชาตนิิยมในความหมายท่ีผกูติดกบัผลประโยชน์ชนชัน้ล่างเชน่ ประเด็นทนุนิยม
ข้ามชาตแิละนายทนุทิง้ชาต ิ ย้ายฐานการผลิตไปในพืน้ท่ีท่ีท าก าไรสงูกว่า สง่ผลตอ่ตลาดแรงงานและอตัรา
คา่แรงท่ีกดต ่าลงอนัเป็นปรากฏการณ์ร่วมในหลายประเทศ ตอ่ประเด็นอปุสรรคจากผลกระทบของทนุไร้
พรมแดนนี ้ เสกสรรค์เสนอทางแก้ด้วยการปรับโครงสร้างกระจายอ านาจ ประสานการเมืองภาคประชาชน
เข้ากบัมวลชนและรัฐสภา มิให้อ้างชาตลิอยๆ เพราะผู้คนไมไ่ด้เป็นเนือ้เดียวกนัหากแตมี่ความหลากหลายท่ี
รัฐต้องรับฟังทกุขัน้ตอนการตดัสินใจทางการเมือง เป็นต้น กระนัน้การอ้างชาตเิหมารวมเล่ือนลอยเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมให้กบัตวัเองเพ่ือจดัการกบักลุม่ทนุโลกาภิวตัน์แบบชาตนิิยมสดุโตง่ ก็เป็นอนัตรายจะน ามา
ซึง่ความเกลียดชงัในสงัคมอยา่งไร้สตโิดยไมจ่ าเป็น ข้อพึงระวงันีน้า่รับฟังเพราะการต้านกระแสโลกาภิวตัน์
มีกบัดกัท่ีอาจน าไปสูช่าตนิิยมแบบเก่าๆ กลายเป็นอนรัุกษ์นิยม ไมไ่ด้ก้าวไปไกลวา่ทนุนิยมท่ีฝ่ายตน
ตอ่ต้าน ซึง่ในความเห็นของผู้ เขียนการอ้างผลประโยชน์แหง่ชาตเิพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ทนุเป็นอนัตราย
พอๆ กบัการอ้างผลประโยชน์แหง่ชาตแิบบชาตนิิยมสดุโตง่เพ่ือก าจดักลุม่ทนุท่ีเป็นขัว้ตรงข้าม เพราะเป็น
การอ้างชาติอยา่งเล่ือนลอยทัง้คูแ่ละผลท่ีได้น าไปสูค่วามขดัแย้งท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรงทัง้นัน้ เน่ืองจากมิได้
ผกูโยงชาตไิว้กบัประชาธิปไตยอยา่งท่ีพงึเป็น  
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 “สู้ไม่ถอย” สู้เพื่อใคร กับ “เจตนารมณ์ 14 ตุลาคือประชาธิปไตย” 
 
ปาฐกถาในงานร าลึก 40 ปี 14 ตลุาจดัโดยคณะกรรมการ 14 ตลุาเพ่ือประชาธิปไตยสมบรูณ์  13 

ตลุาคม 2556 ณ หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นี ้นา่จะเป็นปาฐกถาท่ีมีข้อถกเถียงตามมาจาก
มวลชนทัง้สองสีมากกวา่ปาฐกถาอีกสองชิน้ เน่ืองจากมีเนือ้หาท่ียืนยนัจดุยืนทางการเมืองของเสกสรรค์ท่ี
ชดัเจนท่ีสดุในรอบเกือบสิบปีท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนัก็วิพากษ์มวลชนเสือ้สีทัง้สองฝ่ัง รวมไปถึงชนชัน้น า
และชนชัน้กลางอย่างเผ็ดร้อน ประเด็นท่ีนา่สนใจคือ เสกสรรค์ชีใ้ห้เห็นวา่แท้ท่ีจริงกลุม่พลงัใดคือพลงั
ประชาธิปไตย และอะไรคือข้อจ ากบัของกลุม่พลงันี ้

เสกสรรค์อ้างถึงข้อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของชนบทและการก่อเกิดชนชัน้กลางใหม ่ (ชนชัน้
กลางในชนบท หรือในบางงานเขียนเรียกวา่ ชนชัน้กลางระดบัลา่ง) ท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัของอภิชาติ 
สถิตนิรามยั และคณะ เร่ืองทบทวนภมูิทศัน์การเมืองไทย และงานเขียนในกลุม่มานษุยวิทยาเก่ียวกบัการ
เลือกตัง้ อาทิงานของ Andrew Walker Yoshinori Nishizaki Katherine Bowie งานกลุม่ดงักล่าวนีมี้ข้อ
ค้นพบท่ีน่าสนใจวา่ผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในชนบท วิถีชีวิตแบบเมือง และความ
ไมม่ัน่คงในตลาดเสรี น าไปสูก่ารก่อเกิดกลุม่พลงัชนชัน้กลางระดบัลา่งหรือกลา่วให้ชดัคือมวลชนคนเสือ้
แดงเป็นองค์ประกอบหลกั อีกทัง้การเลือกตัง้ของชนบทมีวิธีคดิ มีความหมาย มิได้กระท าบนฐานความคิด
เร่ืองความไมรู้่และการซือ้เสียงเพียงอยา่งเดียว ซึง่ท าให้ระบบพรรคการเมืองและรัฐสภามีความหมายใน
ฐานะเคร่ืองมือในการชว่งชิงทรัพยากรมาสูช่นบท อนัถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญัของประชาธิปไตยท่ีมวลชน
สามารถกดดนัพรรคการเมืองได้มากขึน้ จากเดมิท่ีเป็นการเมืองในกลุม่ชนชัน้น าและกลุม่ผลประโยชน์วง
แคบ ในขณะท่ีชนชัน้กลางดัง้เดมิท่ีมีพลงัเรียกร้องประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตัง้ 
ในชว่งปี 2516 และ 2535 บางสว่นกลายมาเป็นอนรัุกษ์นิยมและแยกตวัออกจากสงัคมสว่นอ่ืนๆ  

สว่นกลุม่การเมืองภาคประชาชนดัง้เดมิท่ีเสกสรรค์เช่ือวา่จะเป็นพลงัส าคญัของประชาธิปไตยนัน้
เขาชีใ้ห้เห็นวา่มีความตา่งจากการเมืองมวลชนเสือ้แดงเพราะการเมืองภาคประชาชนรังเกียจอ านาจรัฐและ
อ านาจทนุท่ีเสมือนเป็นเนือ้เดียวกนั จงึต้องการลดบทบาทการเมืองตวัแทน แตก่ารเมืองมวลชนผกูติดกบั
การเมืองการตอ่รองในระบบตวัแทนผ่านพรรคการเมือง ซึง่เสกสรรค์ยงัเช่ือวา่การเมืองภาคประชาชนและ
การเมืองมวลชนเสือ้แดงนีไ้ม่จ าเป็นต้องขดัแย้งกนัและควรท่ีจะมาเป็นพนัธมิตรกนัได้เพราะมีจดุร่วมตรงท่ี
การปฏิเสธระบอบอ านาจนิยม ตอ่ประเด็นนีอ้าจเป็นความหวงัของประชาธิปไตยแตก็่ยงัมีข้อถกเถียงท่ี
ส าคญั วา่การเมืองภาคประชาชนในระยะเกือบสิบปีท่ีผ่านมาด ารงอยู่อยา่งไรในภาวะความขดัแย้งสองขัว้ 
โดยจะพบวา่มีขบวนการท้องถ่ินหลายขบวนเข้าร่วมกบัมวลชนท่ีมีแนวโน้มอนรัุกษ์นิยม เน่ืองจากท่ีผ่านมา
รัฐก็ไมส่ามารถสนองตอบกลุ่มการเมืองภาคประชาชนหลายกลุม่ท่ีขดัแย้งกบักลุม่ทนุซึ่งเช่ือมโยงกบัพรรค
การเมือง ซึง่ในระดบัท้องถ่ินนกัการเมือง กลุม่ทนุ มกักลายเป็นคูข่ดัแย้งกบัขบวนการเคล่ือนไหวภาค
ประชาชนเสียเอง การตดัสินใจเลือกข้างดงักลา่วอาจยึดโยงกบัพืน้ฐานความคดิท่ีวา่ ทนุโลกาภิวตัน์ท าลาย
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การพฒันาท่ียัง่ยืน สร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัครอบครัวชนบทดัง้เดมิโดยมุง่เข้าสู่วิถีการแขง่ขนัแบบทนุ
นิยมซึง่พวกเขามกัเป็นผู้ ท่ีเสียเปรียบในโครงสร้างแบบนี ้ ดงันัน้จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกท่ีการเมืองภาคประชาชน
จะแตกออกไปเข้าร่วมกบัมวลชนทัง้สองสีค าถามส าคญัก็คือรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ กบัทัง้มวลชนเสือ้
แดงจะชว่งชิงกลุม่การเมืองภาคประชาชนเหลา่นีอ้ยา่งไรให้เป็นแนวร่วมประชาธิปไตย เพ่ือลดทอนสิ่งท่ีเป็น
อนัตรายท่ีสดุคือการเมืองภาคประชาชนท่ีเลือกเส้นทางอ านาจนิยมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือจดัการกบักลุม่ทนุโดย
ปฏิเสธกระบวนการประชาธิปไตยซึง่เกิดขึน้แล้วในชว่งปลายปีพ.ศ. 2556 

จดุเดน่ของปาฐกถานีน้า่จะอยูท่ี่ข้อเสนอ 3 ประการซึง่อาจตีความได้วา่ส่ือถึงมวลชนเสือ้แดงใน
ฐานะฐานพลงัประชาธิปไตยกลา่วคือ การตอ่สู้ ต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาระบบการเมืองมิใชเ่พ่ือรัฐบาลหรือ
พรรคการเมืองกลา่วให้ชดัก็คือเพ่ือหลกัการประชาธิปไตย แตห่ากต้องปกป้องรัฐบาลเพื่อความอยูร่อดของ
ประชาธิปไตยก็จ าเป็นต้องท า  ประการท่ีสอง ต้องขยายแนวร่วมทางการเมืองออกไป ข้อเรียกร้องตอ่รัฐควร
ตอบโจทย์ความต้องการของชนชัน้อ่ืนหรือกลุม่คนอ่ืนๆ ด้วย ประการสดุท้าย สร้างบรรยากาศการเมือง
แบบเสรีนิยม อดทนรับฟังความแตกตา่งทางความคดิไม่รีบตดัสินป้ายสีอยา่งไมเ่ป็นธรรม โดยจ าเป็นต้อง
สร้างวฒันธรรมแหง่การเคารพผู้ อ่ืนพร้อมๆ กบัการเคารพตนเอง 

ข้อเสนอประการสดุท้ายนีน้่าสนใจซึง่อาจผนวกข้อเสนอประการนีเ้ข้ากบัสิ่งท่ีเรียกวา่ “การเมือง
แบบอารยะ” (civil politics) ของเอ็ดเวิร์ด ชิลส์ คือการเห็นความแตกตา่งทางความคดิเป็นเร่ืองปกติไมมุ่ง่
ท าลายความแตกตา่ง มองฝ่ายตรงข้ามในฐานะพลเมืองเสมอกนั มีศกัดิศ์รีเทา่เทียมกนั (ประจกัษ์ ก้อง
กีรต.ิ “ประชาสงัคม ความรุนแรง และการลม่สลายของประชาธิปไตย: ความส าคญัของแนวคิดเร่ืองความมี
อารยะและการเมืองแบบอารยะของเอ็ดเวิร์ด ชิลส์”,2554) ‚การเมืองแบบอารยะ‛ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
เพ่ือมิให้มวลชนเส่ือมทรุดตกต ่ากลายสภาพเป็นอนารยะ (incivility - uncivil society) ป้องกนัไมใ่ห้ความ
ขดัแย้งกลายเป็นความรุนแรง และหากการเมืองมวลชนกบัการเมืองภาคประชาชน มีลกัษณะเชน่นีจ้ะชว่ย
สร้างพลงัตอ่รองทางการเมืองในสงัคมเสรีประชาธิปไตยท่ีมีคณุภาพ กลา่วคือการเมืองของคนทกุข์ยากท่ี
เคล่ือนไหวอย่างมีอารยะ ไมส่ดุโตง่ ชว่ยประคบัประคองถ่วงดลุไมใ่ห้ประชาธิปไตยหลดุลอยไปสู่อ านาจ
นิยมและ อนาธิปไตย 

หากต้องสรุปวา่การตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยในรอบ 40 ปีท่ีผา่นมาเป็นการตอ่สู้ เพ่ือใคร ปาฐกถานี ้
ให้ข้อสรุปท่ีชดัเจนวา่เจตนารมณ์ 14 ตลุา คือเปล่ียนระบอบการปกครองจากเผดจ็การให้เป็นประชาธิปไตย 
ซึง่ยืนยนัชดัเจนไมใ่ชห่นทางอ่ืนและมวลชนชนชัน้กลางใหมใ่นชนบทนีอ้ยู่บนฐานเจตนารมณ์เดียวกบัการ
ตอ่สู้  14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ไมใ่ชเ่รียกร้องการแทรกแซงจากสถาบนัท่ีไมเ่ป็นประชาธิปไตยมาสร้าง
ประชาธิปไตย มวลชนชนชัน้กลางใหม่คือกลุม่พลงัเคล่ือนไหวและเป้าหมายส าคญัของการตอ่สู้ เพ่ือ
ประชาธิปไตย และแน่นอนวา่มิใชข่มุพลงัท่ีมีความสมบรูณ์ในตวัเองยงัต้องมีภารกิจในการดงึกลุม่พลังอ่ืน
อาทิการเมืองภาคประชาชนเข้ามาเป็นก าลงัส าคญัด้วย  
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"สู้ไม่ถอย" ความฝันเดือนตุลาในยุคแช่แข็งประเทศไทย 
 

ปาฐกถาทัง้ 3 บทในวาระ 40 ปี 14 ตลุาคม 2516 ถกูน าเสนอในชว่งก่อนท่ีจะเกิดการชมุนมุของ
กลุม่ตอ่ต้านรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ในนาม กปปส.4 ไมน่านนกั การชมุนมุดงักลา่วได้น าบทเพลง “สู้ ไม่
ถอย” ท่ีเสกสรรค์เขียนขึน้เพ่ือใช้ในการชมุนมุของนกัศกึษาประชาชนในปีพ.ศ. 2516 มาใช้ ซึง่นา่สนใจเม่ือ
พบวา่ปาฐกถาของเสกสรรค์ชีใ้ห้เห็นชดัเจนว่า ‘สู้ไมถ่อย’ ในปีพ.ศ.2516 กบัการเคล่ือนไหวมวลชนในช่วง
เกือบ 10 ปีท่ีผา่นตา่งกนัอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นท่ีวา่สู้กบัอะไรและสู้ เพ่ือใคร นัน่คือ เสกสรรค์ยืนยนัวา่
การตอ่สู้ เป็นไปเพ่ือเป้าหมายประชาธิปไตยบนหลกัการท่ีอาจสรุปได้วา่มุง่ไปทางประชาธิปไตยของส านกั
คดิตะวนัตกท่ีศรัทธาตอ่คณุคา่ความเทา่เทียมกนัทางการเมือง สิทธิ และเสรีภาพของมนษุย์เป็นแก่นกลาง 
การตอ่สู้จงึเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนชนชัน้ล่าง หรือกลุม่คนท่ีหวงแหนประชาธิปไตย หาก
กลา่วอยา่งเป็นรูปธรรมก็คือมวลชนท่ีพิทกัษ์สิทธิในการเลือกตัง้ของตนและเสรีภาพในการแสดงความ
คดิเห็นของตวัเองในกรอบของความเคารพเสรีภาพของผู้ อ่ืนเช่นกนั ซึง่เสกสรรค์ยืนยนัวา่น่ีคือเจตนารมณ์ท่ี
แท้ของการตอ่สู้  14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 สว่นการตอ่สู้กบัอะไรนัน้ เสกสรรค์ตดัข้ามตวับคุคล เสนอไปท่ี
ประเดน็ท่ีกว้างกวา่คืออปุสรรคประชาธิปไตยจากปัญหาความเหล่ือมล า้ของชนชัน้และผลทางลบของโลกา
ภิวตัน์ ซึง่ชนชัน้น ามวลชนทัง้สองสีได้ผลประโยชน์จากอปุสรรคประชาธิปไตยท่ีวา่นี ้

 หนักลบัมาพิจารณาเป้าหมายและวิธีการตอ่สู้ของกลุม่กปปส.จะพบวา่แตกตา่งตรงข้ามจาก
เป้าหมายดงัเดมิของ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 จากสู้กบัเผดจ็การทหารมาสู้กบันกัการเมืองจากการเลือกตัง้ 
ทนุสามานย์ เพ่ือแสวงหาผู้แทนจากเครือข่ายชนชัน้น าเก่าท่ีอยูภ่ายใต้วาทกรรมราชาชาตนิิยม อนัมี ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นแกนกลาง กบัทัง้นิยามผลประโยชน์แหง่ชาตภิายใต้การรับรองของกลุม่
เครือข่ายเหลา่นี ้ พร้อมกบัการปฏิเสธศรัทธาท่ีมีตอ่เพ่ือนร่วมชาตแิละปฏิเสธการยอมรับคณุค่าความเทา่
เทียมกนัทางการเมือง โดยเช่ือวา่มีสิ่งท่ีเรียกวา่ประชาธิปไตยสมบรูณ์ด ารงอยู่หากแตว่ิธีก้าวไปถึงต้อง
จดัการกบัทนุสามานย์โดยถอยหา่งจากประชาธิปไตยซึง่เช่ือวา่เป็นเคร่ืองมือของกลุม่ทนุ ไมป่ฏิเสธการดงึ
อ านาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยในนามและเพื่อประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ วิธีคดิเชน่นีอ้ยูภ่ายใต้สายธารความคิด 14 ตลุาคมกลุม่ราชาชาตนิิยม หรือส านกัคิดประเพณี ซึง่
นบัวนัจะปะทะถอยหา่งจากกลุม่ความคดิแบบตะวนัตกไปทกุขณะ อยา่งไรก็ตามอาจมีข้อถกเถียงเพื่อชว่ง
ชิงสืบสายใยการตอ่สู้กบัเผด็จการในปีพ.ศ. 2516 โดยถือว่าการเคล่ือนไหวของขบวนการกปปส.และ
มวลชนเสือ้เหลืองก่อนหน้านัน้เป็นการตอ่สู้กบัเผดจ็การเสียงข้างมาก แตห่ากพิจารณาจากประวตัิศาสตร์
การเมืองไทยท่ีผา่นมาจะพบวา่ เผดจ็การเสียงข้างมากเกิดขึน้น้อยและเป็นอนัตรายน้อยกวา่การกระจกุตวั

                                                 
4 ข้อสงัเกต มีการใช้ค าว่า “มวลมหาประชาชน”  ในปาฐกถาสองในสามชิน้ โดยเฉพาะเร่ือง ความฝันเดือนตลุาฯ  เสกสรรค์เรียกมวลชน 14 ตลุาฯ วา่ "มวล
มหาประชาชน" ก่อนเกิดการชมุนมุของกปปส.ในช่วงปลายเดือนตลุาคม 2556 ทัง้นีก็้ไม่อาจสรุปได้ว่า ที่มาของค าว่า “มวลมหาประชาชน” ของ กปปส. มา
จากไหน เพราะก่อนหน้านัน้ก็มีการใช้ค านีอ้ยู่บ้างแล้วตา่งที่ตา่งเวลา 
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ของเสียงข้างน้อยท่ีมีอ านาจ อีกทัง้ในบรรยากาศการเมืองภายใต้รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 นีก้ลบัพบวา่เกิด
การขยายอ านาจของสถาบนัการเมืองท่ีไมไ่ด้มาจากการเลือกตัง้เข้ามามีอ านาจตดัสิน ถอดถอน คดัค้าน
โคน่ล้มอ านาจของสถาบนัท่ีมาจากการเลือกตัง้มากขึน้ทกุขณะ ยงัไมต้่องพดูถึงกรณีศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉยัให้การเลือกตัง้เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เป็นโมฆะ ทา่มกลางเสียงวิพากษ์ถึงขัน้ตอนการ
วินิจฉยัท่ีเร่งรีบ ข้อถกเถียงการให้เหตผุลของศาล อีกทัง้ผลของการวินิจฉยัท่ีจะกลายเป็นบรรทดัฐานท่ี
อนัตรายตอ่ประชาธิปไตยในอนาคต การเมืองไทยหลงั พ.ศ. 2549 จงึนา่จะเป็นเร่ืองของเสียงข้างน้อยท่ีมี
แนวโน้มอนรัุกษ์นิยมและขยายอ านาจเบียดบงัประชาธิปไตยเสียงข้างมากเสียมากกว่า 

การตอ่สู้  2 กระแสอยูภ่ายใต้วาทกรรมสู้ เพ่ือประชาธิปไตยทัง้สองฝ่าย แต่ทัง้สองมองเห็นสงัคม
การเมืองในอดุมคติท่ีตา่งกนั เลือกวิถีทางเดนิไปสูค่วามฝันคนละทาง ซึง่อนัท่ีจริงไมใ่ชเ่ร่ืองนา่แปลกใจเม่ือ
ย้อนกลบัไปดจูดุเร่ิมต้นของการเมืองมวลชนในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2516 แตก่ารก้าวไปข้างหน้าไมใ่ชเ่ร่ือง
ง่ายเม่ือสองเส้นทางให้ความส าคญักบัต าแหนง่ใจกลางอ านาจท่ีตา่งกนั แทนท่ีจะมุง่หาวิธีจดัการกบักลุม่
ทนุอย่างไรไมใ่ห้ท าลายประชาธิปไตยฝ่ายอนรัุกษ์นิยมกลบัพยายามแชแ่ข็งประชาธิปไตยไว้ด้วยวิธีนอก
ระบบตา่งๆ นาๆ เพ่ือต้องการหวนกลบัไปสูด่ลุอ านาจการเมืองในชว่งทศวรรษ 1980  

ภายใต้ภาวะการเมืองยคุแช่แข็งประชาธิปไตยเชน่นี ้ ปาฐกถาทัง้ 3 ชิน้อาจชว่ยผู้อา่นหวนกลบัมา
พิจารณาใหมอี่กครัง้วา่อนัท่ีจริงแล้วการตอ่สู้ ท่ีก าลงัเกิดขึน้แท้จริงเป็นไปเพ่ืออะไร วิถีทางท่ีใช้อยูบ่น
หลกัการประชาธิปไตยหรือไม ่ปัญหาของประชาธิปไตยไทยไมใ่ชอ่ยูท่ี่ตวับคุคล แตฝั่งลกึในโครงสร้างสงัคม
การเมืองท่ีไมเ่ป็นประชาธิปไตยมายาวนาน ซึง่หนทางแก้ท่ีจะถอยออกจากประชาธิปไตยเพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตยนัน้อนัตราย ยิ่งน าความขดัแย้งให้ทวีขึน้ดงัท่ีเสกสรรค์ได้กลา่วไว้ว่าหากจะแก้ปัญหาวิกฤต
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ต้องแก้ด้วยวิถีประชาธิปไตย “...รัฐบาลเป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบอบการเมือง 
แม้รัฐบาลทีม่าจากการเลือกตัง้จะมีความผิดพลาดร้ายแรง แต่นัน่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อบกพร่องของ
ระบอบประชาธิปไตย และปัญหาก็ยงัควรแก้ไขดว้ยวิธีการประชาธิปไตย”   

 


