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ระหวา่งเดินข้ึนตึกศิลปศาสตร์เพื่อหาโลเกชัน่เหมาะๆ ในการถ่ายภาพ เราถาม ‘ประจักษ์ ก้องกรีติ’ แห่งคณะ
รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา วา่ ถา้เกิดทนัสมยั 
14 ตุลา 16 เขาจะอยูต่รงส่วนไหนของเหตุการณ์ 

อาจารยห์นุ่มชะลอฝีเทา้ หวัเราะ ก่อนพดูเสียงเบา 
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“นัน่สินะ” เขาครุ่นคิดเล็กนอ้ย “ดูจากนิสัยตวัเองแลว้คงเป็นกลุ่มอิสระ” 

ไม่มีใครตอบไดห้รอก มนัก็เป็นแค่โจก๊เล็กๆ หลงัจากท่ีเราสนทนากบัเขายาวเหยยีดในวาระการหมุนวนมา
ครบรอบของเหตุการณ์การเคล่ือนไหวทางการเมือง ท่ีวา่กนัวา่ยิง่ใหญ่ท่ีสุดเหตุการณ์หน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์
การเมืองไทย 

ประจกัษเ์ขียนหนงัสือเล่มหนากวา่ 600 หนา้ ‘และแล้วความเคลือ่นไหวกป็รากฏ: การเมืองวฒันธรรมของ
นักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลา’ ซ่ึงพยายามอธิบายการก่อตวัทางความคิดของนกัศึกษาปัญญาชนก่อนเกิด
เหตุการณ์ส าคญั 

ผนวกดว้ยเชิงอรรถกวา่ 500 เชิงอรรถ บรรณานุกรมและดรรชนีอีก 60 หนา้ ซ่ึงไม่อาจอธิบายเป็นอ่ืนใด นอกจาก
ความพยายามท่ีจะเขา้ใจและเรียนรู้อดีตอยา่งเป็นระบบ 

หนงัสือเล่มน้ีนบัวา่เป็นงานวิชาการเก่ียวกบั 14 ตุลา ท่ียอดเยีย่มท่ีสุดเท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงยงัไดรั้บรางวลั 
TTF AWARD สาขาสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2548 

เป็นงานเขียนเร่ืองเดือนตุลา โดยคนรุ่นหลงัท่ีเอาจริงเอาจงั 

บทสัมภาษณ์ช้ินน้ีจึงไม่ใช่แค่การคาดเดาต าแหน่งแห่งท่ีของตวัเขาเองในเหตุการณ์ 14 ตุลา แต่หมายรวมถึงการ
วเิคราะห์ผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีส่งผลถึงปัจจุบนั พดูถึงคนเดือนตุลาโดยคนรุ่นหลงั คนรุ่นใหม่ 
สถาบนักษตัริย ์การรัฐประหาร และความรุนแรงในสังคมไทย 

“เราไม่เคยเผชิญหนา้กบัความรุนแรงในอดีต” ประจกัษพ์ดูอยา่งนั้น 

บางถอ้ยค าอาจฟังดูไม่ค่อยร่ืนหู แต่ทั้งหลายทั้งปวง 

น่ีคือการพูดดว้ยความเคารพ 

  

ดูเหมือนเรายงัหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะเรียกเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ด้วยค าไหน ในทัศนะอาจารย์ ตกลงเราควรเรียก
อย่างไร 



ตอบยากมาก ผมคิดวา่ วนัประชาธิปไตย ก็ไม่เลว ค าวา่วนัมหาวปิโยคมนัไม่มีความหมายอะไร เนน้แต่ดา้น
โศกนาฏกรรม สังคมไทยชอบนิยามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่ีมีการบาดเจบ็ลม้ตายแบบน้ี วา่เป็นเร่ืองน่า
เสียใจ ไม่ควรเกิดข้ึน ซ่ึงมนัมีแต่สร้างความหดหู่เปล่าๆ ท่ีส าคญั มีแนวโนม้ไปลดทอนความส าคญัของ
เหตุการณ์ดว้ย วนัประชาธิปไตยก็มีความหมายดี เพราะเราปฏิเสธไม่ไดว้า่ถา้ไม่นบั 24 มิถุนา 2475 แลว้ 14 ตุลา 
คือหมุดหมายส าคญัท่ีสุดของประวติัศาสตร์การเมืองสมยัใหม่ ในการสร้างประชาธิปไตยใหส้ังคมไทย 

เพียงแต่ตอนน้ีมรดกดงักล่าวถูกท าลายไปเสียมาก ส่วนหน่ึงก็โดยคนเดือนตุลาเอง คุณูปการของเหตุการณ์ 14 
ตุลา คือการพยายามกนัอ านาจนอกระบบออกไปจากการเมืองไทย แลว้ใหมี้การแข่งขนัภายในระบอบ จะคิด
ต่างกนัอยา่งไร คุณก็ตอ้งมาสู้ภายใตก้ติกาน้ี แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือการดึงอ านาจนอกระบบกลบัเขา้มา
ใหม่ ตอนน้ีกองทพัมีอ านาจยุบยบัในทุกมิติ แถมเป็นอ านาจท่ีวจิารณ์ไม่ได ้ตรวจสอบไม่ได ้อยา่งน้ีวีรชน 14 
ตุลา ก็อาจตอ้งนอนพลิกตวัไปมาในหลุมศพ ท่ีต่อสู้มาเหมือนสูญเปล่า 

  

แต่อย่างน้อยๆ เหตุการณ์เดือนตุลากย็งัเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังทีส่นใจการเมือง 

เป็นแรงบนัดาลใจไม่ใช่เร่ืองแปลก แต่เราอาจตอ้งตั้งค  าถามวา่ ณ ปัจจุบนัยงัเป็นอยา่งนั้นอยูห่รือเปล่า ตรงน้ีผม
เองยงัไม่ค่อยแน่ใจ ผมวา่รุ่นผมน่ีถือเป็นรุ่นทา้ยๆ แลว้นะท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเหตุการณ์เดือนตุลา รุ่นผมคือช่วงท่ี
เขา้เรียนมหาวทิยาลยัหลงัเหตุการณ์เดือนพฤษภาสัก 2-3 ปี เอาเขา้จริงๆ คนรุ่นใหม่ท่ีเคล่ือนไหวทางการเมือง
อาจไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองอ่ืนๆ จากกระแสความคิดอ่ืนๆ ดว้ยซ ้ า 

กลบัมาท่ีคุณบอกวา่เป็นแรงบนัดาลใจ ผมมองวา่เป็นเร่ืองดี ในแง่หน่ึง คนไทยเองอาจไม่ตระหนกัวา่จริงๆ แลว้ 
เหตุการณ์ 14 ตุลามนัมีความยิง่ใหญ่ขนาดไหนในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ อยา่งผมไปสัมมนากบันกัวชิาการท่ี
ศึกษาเร่ืองขบวนการนกัศึกษาในประเทศอ่ืนๆ แลว้พบวา่ นอ้ยมากในประวติัศาสตร์โลกท่ีขบวนการนกัศึกษาจะ
สามารถระดมคนไดข้นาดนั้น เหนืออ่ืนใดคือสามารถลม้ระบอบเผด็จการได ้

จริงอยูท่ี่มีนกัศึกษาออกมาเคล่ือนไหวในหลายๆ ประเทศ อยา่งในยโุรปช่วงสงครามเยน็ ก็มีการออกมาต่อตา้น
รัฐบาล แต่รัฐบาลไม่ไดล้ม้ลงไป แค่อาจส่งผลสะเทือนบา้ง แต่ 14 ตุลาสามารถลม้ระบอบเผด็จการไปเลย ซ่ึงหา
ไดย้ากมากในประวติัศาสตร์ ในเอเชียน่ีอาจเป็นประเทศแรก ผมจึงไม่แปลกใจท่ีมนัก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบั
คนรุ่นหลงั เช่นนกัศึกษากรีกและอินโดนีเซียในช่วงนั้นก็ไดแ้รงบนัดาลใจจากเรา สมยัผมเป็นนกัศึกษา เพื่อนๆ 
ก็มานัง่อ่านบทบนัทึกของ อาจารยเ์สกสรรค ์ประเสริฐกุล มนัยิง่ใหญ่ คนออกไปหลายแสนบนทอ้งถนนเพื่อ
ประกาศจุดยนืร่วมกนัในการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยการน าของคนหนุ่มสาว 



ถามวา่มีดา้นลบไหม ผมวา่มนัจะมีถา้เราเอาเหตุการณ์ 14 ตุลามาเป็นขอ้จ ากดั มาเป็นตวัเปรียบเทียบ มาเป็น
มาตรวดั เพราะสถานการณ์มนัเปล่ียนไปแลว้ เราไปยก 14 ตุลาข้ึนห้ิงไว ้แลว้ก็มาบ่นวา่นกัศึกษาเด๋ียวน้ีไม่
เหมือนสมยัก่อน มนัเลยกลายเป็นขอ้จ ากดัไป หรือตวันกัศึกษาเองอยา่งในรุ่นผมก็มีท่ีรู้สึกวา่เราท าไม่ไดเ้หมือน
คนรุ่นก่อน รู้สึกทอ้ เพราะเอา 14 ตุลามาเป็นมาตรวดัตลอด อนัน้ีผมไม่เห็นดว้ยนะ เพราะคนหนุ่มสาวในแต่ละ
ยคุสมยัตอ้งคน้หาบทบาทของตวัเองใหเ้จอ ซ่ึงไปจ าเป็นตอ้งเหมือนในอดีต 

  

 

มาตรวดัทีอ่าจารย์บอกคือเชิงรูปแบบหรือปริมาณ 
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ทุกอยา่ง ทั้งในเชิงรูปแบบการเคล่ือนไหว เชิงปริมาณ วธีิการต่อสู้ หรือทา้ยสุดความคิดท่ีวา่การต่อสู้ตอ้งจบลง
ดว้ยการปะทะกบัรัฐ มีการสูญเสียก่อนถึงไดรั้บชยัชนะ ผมวา่ตอ้งตั้งค  าถามกบัส่ิงเหล่าน้ี ตอ้งกา้วขา้มมนัไปให้
พน้ เพราะโจทยข์องยคุสมยัแต่ละยคุมนัต่างกนั เราตอ้งคน้หาโจทยใ์หเ้จอ อีกอยา่ง สมยัน้ีมนัมีเร่ืองของ
เทคโนโลยกีารส่ือสาร มีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือใหม่ๆ ใหใ้ชส้อย คุณไม่จ  าเป็นตอ้งเคล่ือนไหวเหมือนเดิมอีกแลว้ 

สมยั 14 ตุลา ถา้เรามีโทรศพัทมื์อถือ ก็อาจไม่ลงเอยอยา่งนั้นก็ได ้ถา้ใครเคยอ่านบนัทึกประวติัศาสตร์จะรู้ดี แค่
คนหน่ึงอยูต่รงอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย อีกคนอยูล่านพระบรมรูปทรงมา้ก็ติดต่อกนัไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งใหค้นถือสาร
ไปบอกวา่ตอนน้ีอารมณ์มวลชนเป็นอยา่งไร ควรเคล่ือนไปตรงจุดไหน ซ่ึงสมยัน้ีง่ายกวา่กนัเยอะ 

นกัศึกษาสมยันั้นก็ตอ้งพิมพห์นงัสือเล่มละบาทยนืขายหนา้มหาวทิยาลยั ซ่ึงก็ทรงพลงัมากนะ แต่ตอนน้ีแค่
โพสตใ์นเวบ็ ในเฟซบุค๊ หรือเขียนบล็อกของตวัเอง คนก็ตามอ่านกนัเยอะแยะ เผยแพร่ขอ้มูลความคิดไดร้วดเร็ว
มาก ฉะนั้นรูปแบบมนัสามารถพลิกแพลงไปตามยคุสมยั 

ส่วนเร่ืองการบาดเจบ็สูญเสีย หลายคนยงัมีกรอบความคิดจากการต่อสู้แบบเดือนตุลาอยูพ่อสมควร เช่ือกนัลึกๆ 
วา่ ถา้รัฐบาลใชค้วามรุนแรงเขา้ปราบปราม รัฐบาลจะเป็นฝ่ายแพ ้ซ่ึงจากเหตุการณ์ท่ีผา่นมาเร็วๆ น้ี มนัถูกพิสูจน์
แลว้วา่ไม่จริงเสมอไป ทา้ยสุดแลว้ มนัข้ึนอยูก่บัวา่ ชนชั้นน าฝ่ายอนุรักษนิ์ยมเลือกสนบัสนุนรัฐบาลหรือเปล่า 
การท่ีเราไปยดึติดโมเดลเก่าๆ มนัจึงอนัตราย การปะทะ การสูญเสีย มนัไม่ไดน้ ามาสู่การเปล่ียนแปลงเสมอไป 

  

เอาเข้าจริง เราล้มแค่ตัวบุคคลหรือเปล่า เพราะค าว่าเผด็จการมันกแ็ปรรูปไปตามยุคสมัย 

จริงๆ ตอนนั้นมนัลม้มากกวา่ตวับุคคลนะ แน่นอน ถา้เราพูดถึงตวับุคคล มนัคือ ถนอม ประภาส ณรงค ์แต่เรา
ปฏิเสธไม่ไดว้า่ เหตุการณ์มนัน ามาซ่ึงรัฐธรรมนูญใหม่ น ามาสู่รัฐบาลพลเรือน มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา แม้
ระบอบเผด็จการจะกลบัมาอีกจากการรัฐประหาร 6 ตุลา 19 เราตอ้งมองๆ ดี ณ จุดนั้น ท าใหเ้กิดสิทธิเสรีภาพมาก
ข้ึน ประชาชนกลา้เคล่ือนไหว กรรมกร ชาวนากลา้รวมตวั มีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งไม่เคยมีมาก่อน ส่ือเองก็
มีเสรีภาพมากข้ึน พดูไดว้า่มีความต่ืนตวัในทุกวงการ รวมถึงแวดวงศิลปวฒันธรรมดว้ย 

  

ระบอบเผด็จการสามารถเปลี่ยนรูปไปตามยุคสมัยได้หรือเปล่า 



แน่นอน ระบอบเผด็จการมนัมีไดห้ลายรูปแบบ มีววิฒันาการของมนั รูปแบบท่ีเห็นชดัเจนระหวา่งปี 2500–2516 
นัน่คือเผด็จการทหารโดยกองทพั เป็นเผด็จการแบบโบราณ อนันั้นชดัเจน เปลือยเปล่าเลย กองทพัยดึอ านาจ
เบด็เสร็จ ไม่ตอ้งมีการเลือกตั้ง ไม่มีรัฐสภา ไม่เปิดใหมี้พรรคการเมือง จ ากดัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทั้งหมด 
ปิดส่ือไดต้ามใจชอบ เอาคนไปยงิ ไปประหารชีวติไดต้ามใจชอบ น่ีคือแบบดิบๆ หรือหลงั 6 ตุลา เรามีเผด็จการ
พลเรือนอยา่งรัฐบาล ธานินทร์ กรัยวเิชียร 

ส่วนระบอบท่ีเราอยูใ่นปัจจุบนั มนัก็เรียกไม่ไดห้รอกวา่คือประชาธิปไตยเตม็รูป มีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพใน
หลายรูปแบบ จบักุมคุมขงัพลเมือง ข่มขู่คุกคามคนท่ีเห็นต่าง ปิดส่ือท่ีวิจารณ์ผูมี้อ  านาจ แค่อาจไม่ดิบเหมือน
สมยัก่อน เพราะทหารไม่ไดล้งมาเป็นรัฐบาลดว้ยตวัเอง ยงัปล่อยใหรั้ฐสภาท างาน ให้พรรคการเมืองมีบทบาท
เคล่ือนไหว แต่ทุกคนก็รู้ดีวา่กองทพัมีบทบาทก ากบัเป็นเงาทะมึนอยูห่ลงัฉากรัฐบาล 

ในโลกปัจจุบนั เผด็จการถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนรูปเพื่อใหเ้นียนข้ึน ตอ้งอ าพรางตวัเองมากข้ึน ท่ีปกครองดว้ย
ระบอบเผด็จการลว้นๆ ชนิดกองทพัมาคุมอ านาจเองเบด็เสร็จมนัเหลือไม่ก่ีประเทศแลว้ในโลกน้ี เพราะมนัไม่ได้
รับการยอมรับ ถา้จะปกครองอยา่งทหารพม่าไปเลย มนัมีราคาท่ีตอ้งจ่ายสูงมาก ไม่มีใครในโลกคบคา้สมาคม
ดว้ย ถามวา่ชนชั้นน าไทยกลา้จ่ายราคานั้นหรือเปล่า ถา้คิดเป็นเผด็จการเตม็รูปแบบ 

  

โจทย์แบบไหนยากกว่า ระหว่างเผด็จการเต็มรูป กบัแบบมาเนียนๆ 

ยากง่ายต่างกนั เผด็จการเตม็รูปอยา่งในสมยัก่อนนั้นเห้ียมจริงๆ นะ มีความเส่ียงสูงในการแสดงความคิด
ความเห็น ไม่ใช่เร่ืองลอ้เล่น เพราะจอมพลสฤษด์ิจบัคนประหารชีวติไดเ้ลยตามความพอใจ เอาจริง แต่ง่ายตรงท่ี
โจทยม์นัขาวด า เรียกไดว้า่นกัศึกษาปัญญาชนเกือบทั้งหมดเห็นพอ้งตรงกนั ไม่วา่จะเป็นรอยลัลิสต ์ฝ่ายซา้ย หรือ
เสรีนิยม วา่เผด็จการทหารไม่มีประโยชน์ต่อใครทั้งส้ิน ไม่มีใครเสียสติเชียร์จอมพลถนอม 

ภายใตเ้ผด็จการแบบซ่อนรูปอ าพราง ความเส่ียงในชีวติอาจนอ้ยกวา่ ไม่โหด เอ่อ…พดูแบบนั้นก็อาจไม่ถูกนกั 
เพราะเหตุการณ์ตอน 19 พฤษภา มนัก็โหดร้ายมาก แต่ส่ิงท่ีต่างกวา่สมยัก่อนคือ การมีฉากหนา้ท่ีดูเหมือนเป็น
ประชาธิปไตยอยูบ่า้ง ฉะนั้น มนัจึงดูไม่เป็นขาวด าเหมือนสมยัก่อน ถา้ไม่วเิคราะห์ใหดี้ก็จะมองไม่เห็น อยา่งท่ี
ชนชั้นกลางจ านวนมากท่ีเชียร์รัฐบาลบอกวา่ปัจจุบนัไม่เห็นเผด็จการตรงไหน ฉนัไม่เดือดร้อน สิทธิเสรีภาพไม่
เห็นถูกกระทบกระเทือน อีกอยา่งคือ ในปัจจุบนัมนัมีความแตกแยกทั้งในวงการส่ือและวงการปัญญาชนสูงมาก
ในการมองและวเิคราะห์ปัญหา 



  

คนเดือนตุลาเองกแ็บ่งข้ัวความคิด ทีเ่ห็นๆ คือ จากเคยต่อต้านทหาร กลบัรับได้กบัการรัฐประหาร 

ส าหรับผมเฉยๆ ไม่ไดแ้ปลกใจหรือผดิหวงัอะไร เพราะไม่ไดห้วงัอะไรมากกบัคนเดือนตุลา คนเราเปล่ียนกนัได้
ตลอดเวลา ผมไม่ไดค้าดหวงัวา่คนเดือนตุลาตอ้งเป็นเหมือนเดิม จริงๆ แลว้ ค าวา่คนเดือนตุลาก็เป็นแค่ป้าย
หลวมๆ อนัหน่ึง พูดกนัอยา่งตรงไปตรงมา ในสมยันั้นมนัก็มีความหลากหลายทางความคิดมาก ไม่ไดเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนั เเคมี่จุดร่วมเดียวกนัคือต่อตา้นเผด็จการทหาร 

ต่อเม่ือไปดูความคิด ทศันคติจริงๆ จะพบวา่ในขบวนการนกัศึกษามีตั้งแต่ขวาสุดไปยนัซา้ยสุด นัน่หมายความวา่
หลายคนไม่ไดเ้ปล่ียนหรอก ผมขอไม่เอ่ยนาม แต่จากท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ อ่านขอ้เขียนของคนรุ่นนั้นจ านวน
มาก เราเห็นเช้ือมูลทางความคิดท่ีเป็นอนุรักษนิ์ยมอยูใ่นหมู่นกัศึกษาจ านวนหน่ึงอยูต่ ั้งแต่สมยันั้นแลว้ แต่อยา่ง
วา่ อ านาจของทหารมนัดิบเกินกวา่จะสนบัสนุน 

ฉะนั้น ผมไม่แปลกใจ บางคนมีความต่อเน่ืองทางความคิดดว้ยซ ้ า คืออนุรักษนิ์ยมอยา่งต่อเน่ือง สรุปวา่ หลายคน
จริงๆ แลว้ไม่ไดเ้ปล่ียน แต่แน่นอนวา่ท่ีเปล่ียนมนัก็มี ซ่ึงผมไม่ไดมี้อาการอกหกัผดิหวงัเหมือนหลายๆ คน 
เพราะไม่ไดคิ้ดวา่เราสามารถไปสตฟัฟ์พวกเขาไวว้า่ 30 กวา่ปีท่ีแลว้เป็นอยา่งไร ตอนน้ีก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้น มนั
เป็นไปไม่ได ้

คนท่ีเคล่ือนไหวอยูต่อนน้ีก็เถอะ ไม่วา่จะในกลุ่มไหน สีไหน อีก 30 ปี ลองตามดู แต่ละคนก็จะแยกยา้ยกนัไป
สนบัสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั แยกยา้ยกนัไปท าในส่ิงท่ีมนัขดัแยง้กบัท่ีพวกเขาเคยท าใน พ.ศ. 
น้ี ประเด็นน้ีไม่เก่ียวกบัการไปสนบัสนุนรัฐประหารและกองทพั ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าผดิหวงัอยูแ่ลว้ ไม่วา่เป็นคน
เดือนตุลาหรือไม่ 

  

อาจารย์มองว่า ป้ายเดือนตุลายงัเป็นเครดิตด้านบวกอยู่ไหม 

ส าหรับผม สังคมไทยใชง้านคนเดือนตุลามากเกินไป และคนเดือนตุลาบางคนเองก็ใชป้ระโยชน์จากยีห่้อน้ีมาก
เกินไป คนเดือนตุลา ถา้พดูดว้ยความเคารพ อาจถึงเวลาท่ีตอ้งพกัผอ่นบา้ง เอากนัในแง่อายอุานามน่ีเท่าไหร่ 55-
60 ก็จดัไดว้า่อยูใ่นวยัเกษียณ หลายคนไม่ไดเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลงทางสังคมแลว้ บางคนติดอยูใ่นกรอบเก่าๆ 



เม่ือ 30-40 ปีท่ีแลว้ คิดแบบโรแมนติก ไม่วา่จะในแง่ยทุธศาสตร์ ยทุธวธีิ หรือแบบไหนก็ตาม คือกา้วไม่ทนัไป
กบัความเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ีทั้งนั้น เราปฏิเสธไม่ไดว้า่ ยีห่อ้เดือนตุลามีตน้ทุนจริงในสังคม ค าถามคือคนเดือนตุลาเอาตน้ทุนน้ีไปใช้
อยา่งไร ใชแ้สวงหาประโยชน์ใหต้วัเองหรือสร้างประโยชน์ใหส่้วนรวม ป้ายน้ีถูกน าไปใชส้ร้างช่ือเสียงให้
ตวัเองก็เยอะ คนเดือนตุลาจ านวนมากไปอยูใ่นสถานะชนชั้นน า เขา้ไปอยูใ่นโครงสร้างอ านาจท่ีไม่ไดอ้ยากเห็น
ความเปล่ียนแปลงมาก ตอ้งการรักษาระเบียบอ านาจแบบเดิมไว ้เพราะตวัเองมีผลประโยชน์ผกูพนั 

การใชป้้ายคนเดือนตุลาไปเขา้ใจคนเดือนตุลาใน พ.ศ. น้ี มนัไม่มีประโยชน์อะไร เพราะทุกคนเดินออกห่างจาก
ตวัตนท่ีเคยเป็นในอดีตมานานมากแลว้ ผมไม่ไดคิ้ดวา่ในปัจจุบนัคนเดือนตุลาจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
สังคมสักเท่าไหร่ ท่ีเราคาดหวงักบัพวกเขาสมยัพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวนั้นถูกแลว้ แต่ 40 ปีผา่นไปเรายงัมานัง่
ฝากความหวงักบัคนเดือนตุลาอีก ผมวา่แปลกแลว้นะ อยา่งท่ีบอก เราไม่ไดก้  าลงัพดูถึงคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะ มนั
คาดหวงัยากใหค้นอาย ุ60 มีความคิดกา้วหนา้ หรือมีความคิดอยากเปล่ียนแปลงสังคม มนัเป็นธรรมดาของคน
สูงอายทุัว่โลก 

คลา้ยๆ คนยคุ 60 ในโลกตะวนัตกท่ีเคยเรียกร้องเสรีภาพ เคยเป็นฮิปป้ี เคยซาบซ้ึงกบั จอห์น เลนนอน ตอนน้ีก็
กลายเป็นซีอีโอบริษทัท่ีกดข่ีขดูรีดคนอ่ืน และพยายามรักษาโครงสร้างสังคมท่ีตวัเองไดป้ระโยชน์ คนเดือนตุลา
ผมก็มองวา่เป็นแบบเดียวกนั ผมคิดวา่สังคมใหเ้ครดิตมายาวนานและมากเกินพอแลว้ เราตอ้งกา้วขา้มพน้
ปัญญาชนเดือนตุลา ความเปล่ียนแปลง รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ มนัมาจากคนรุ่นอาย ุ20-30 เราควรหวงักบัคน
รุ่นน้ี ท่ีจะน าความเปล่ียนแปลงมาสู่สังคม 

  

เวลาเราพูดถึงคนเดือนตุลา ความเข้าใจส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเฉพาะ 14 ตุลา 2516 กรณีนีเ้กดิอะไรขึน้กบั 6 ตุลา 
2519 ในแง่ความทรงจ า 

ผมวา่ 6 ตุลาต่างกบั 14 ตุลา ในแง่ท่ีเหตุการณ์ 14 ตุลาถูกจ ามากกวา่ในสังคมไทย อยา่งนอ้ยมีพื้นท่ีเขา้ไปอยูใ่น
ส่ือกระแสหลกั มีการร าลึก ถึงขนาดมีอนุสรณ์สถานแลว้ เร่ิมเขา้ไปอยูใ่นแบบเรียนบา้งแลว้ แต่ 6 ตุลาน่ีแทบไม่
มีพื้นท่ีเลย ไม่ตอ้งพดูถึงอนุสาวรีย ์แบบเรียนยิง่ไม่ตอ้งพูดถึง ขนาดต าราวชิาการยงันอ้ย 

14 ตุลาเป็นอะไรท่ีสังคมไทยรู้สึกวา่เป็นชยัชนะ โค่นลม้เผด็จการ ส่วน 6 ตุลาสังคมไทยอิหลกัอิเหล่ือวา่จะจ า
เหตุการณ์น้ีอยา่งไรดี เพราะดา้นหน่ึงไม่ใช่แค่รัฐบาลไปปราบปรามนกัศึกษา แต่มีคนชั้นกลางจ านวนมากท่ีเขา้



ร่วมกบัขบวนการฝ่ายขวา แลว้ใชค้วามรุนแรงกบันกัศึกษา เป็นคนกระเห้ียนกระหือรือในการปราบปราม
นกัศึกษา มองวา่นกัศึกษาเป็นคอมมิวนิสต ์เป็นผูท้รยศต่อชาติ เป็นสวะสังคม 

ฉะนั้น การไปเปิดแผล 6 ตุลา ก็คือการเปิดแผลสังคมทั้งสังคม ผมคิดวา่ มรดก 6 ตุลาส่วนใหญ่จ ากดัอยูใ่นหมู่คน
ท่ีผา่นเหตุการณ์มาดว้ยกนั สูญเสียมาดว้ยกนั สังคมส่วนใหญ่ยงัไม่ไดแ้ชร์หรือรับมรดกมาเท่าไหร่ แต่ 14 ตุลายงั
เป็นมรดกตกทอดวา่คร้ังหน่ึงเราเคยต่อสู้โค่นลม้เผด็จการ ยงัถูกน าเอามาเป็นแรงบนัดาลใจ 

  

พูดได้ไหมว่า ถ้ามรดก 6 ตุลาถูกส่งต่อมาอย่างกว้างขวางขึน้ สังคมจะมีชุดความคิดทีเ่ป็นประโยชน์ มีปัญญา
มากขึน้ 

พดูอยา่งนั้นก็ได ้ผมวา่ปัญหาใหญ่อยา่งหน่ึงของสังคมไทย คือเราไม่เคยช าระสะสางเหตุการณ์ในอดีตเลย อยา่ง
นอ้ย 3 เหตุการณ์ใหญ่ท่ีรัฐใชค้วามรุนแรงกบัประชาชน เราไม่เคยพยายามหาความจริงหรือความยติุธรรม ไม่มี
เลย ไม่สถาปนาอะไรทั้งส้ิน ไม่มีการสืบสวน สอบสวนเอาตวัคนผิดมาลงโทษหรือเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 
ใชว้ธีินิรโทษกรรมหมด กระทัง่ความจริงก็พยายามกลบลบทิ้ง 

สังคมไทยใชว้ธีิจดัการความรุนแรงโดยเลือกท่ีจะลืม ท าใหส้ังคมความจ าเส่ือม หรือบอกใหเ้ฉยๆ ไปซะ ไม่มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะไปสนใจ เราสามารถเดินหนา้ต่อไปได ้โดยทิ้งอดีตไวข้า้งหลงั ไม่ตอ้งจดัการ เราผา่น
เหตุการณ์ความรุนแรงมาแบบงงๆ และสลึมสลือแบบน้ีตลอด ตอนน้ีเราก็ก าลงัท าแบบเดียวกนัอีก อาการเดิมเลย 
คือ พร ่ าบอกใหก้ลบัมารักกนัเหมือนเดิม ลืมๆ มนัไป ใหอ้ภยักนัเถอะ อยูใ่นโหมดฟูมฟายและเรียกร้องหาความ
รัก ไม่กลา้เผชิญตน้ตอท่ีแทจ้ริง ไม่มีสังคมไหนหรอกท่ีอยูแ่บบน้ีได ้การปรองดองสมานฉนัทท่ี์ไม่เอาทั้งความ
จริงและความยติุธรรม เป็นการปรองดองท่ีกลวงเปล่า แลว้เราก็จะเดินมาซ ้ ารอยเดิมอีกแน่นอน 

สังคมอ่ืนแมแ้ต่ในแอฟริกาท่ีเราดูถูกวา่ลา้หลงั อยา่งนอ้ยยงัมีความพยายามในการช าระสะสาง บางประเทศเอา
ผูน้ าในอดีตท่ีเคยท าผิดเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม แมเ้หตุการณ์ผา่นมาเป็น 10 ปี ประเทศเพื่อนบา้นเราอยา่ง
กมัพชูาเองก็ท า ทุกประเทศอยา่งนอ้ยๆ ตอ้งมีการสถาปนาความจริงเพื่อเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลงัไดรั้บรู้วา่เกิด
อะไรข้ึน เพื่อจะไม่กลบัไปซ ้ ารอยเดิม แต่เราเป็นศูนยใ์นเร่ืองน้ี 

  



ไล่ตั้งแต่ 2475 มาถึงเดือนตุลา พฤษภา และเหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี ้พฒันาการประชาธิปไตยไทยถือว่าก้าวหน้า
หรือถอยหลัง สมมุติบันไดมี 10 ข้ัน เราอยู่ข้ันทีเ่ท่าไหร่ 

ผมวา่เราถอยหลงั ขั้นท่ีเท่าไหร่ไม่รู้ เอาเป็นวา่ขั้นท่ี 5 ก็แลว้กนั เป็นแบบเผด็จการซ่อนรูปอยา่งท่ีผมบอก ถา้เอา 
14 ตุลาเป็นตวัตั้ง ดูเหมือนตอนนั้นเราก าลงัจะพฒันาไปดว้ยดี เป็นการพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐภา ซ่ึงอยา่งนอ้ยการข้ึนสู่อ านาจตอ้งผา่นการเลือกตั้ง ตอ้งแข่งขนัภายใตรั้ฐธรรมนูญ มีพรรคการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ก็ไปต่อรองกนัในเวที ส่ิงท่ีทุกคนเรียนรู้ร่วมกนัคือเผด็จการทหารเป็นตน้ตอท่ีท าให้
ประเทศไม่พฒันา คุณเป็นภาคธุรกิจเอกชน คุณก็ไม่สามารถมีส่วนร่วมไดเ้ตม็ท่ี เพราะมนัเป็นระบอบการเมือง
ปิด 

ช่วงนั้น ถา้เราปล่อยใหพ้ฒันาไป มนัก็จะเดินหนา้ แต่ก็มาสะดุดตอน 6 ตุลา ถอยหลงัไปอีก ใชเ้วลานานกวา่จะ
ฟ้ืน ก าลงัไปไดด้ว้ยดีก็มาเจอ รสช. เอาอีกแลว้ ถอยไปอีก แลว้ล่าสุด เป็นการถอยหลงัคร้ังใหญ่ตอนรัฐประหาร 
2549 ซ่ึงสร้างความต่ืนตะลึงใหน้กัรัฐศาสตร์จ านวนมากทัว่โลกท่ีศึกษาพฒันาการประชาธิปไตย ผมโดนถาม
ตลอดวา่ท าไมยงัมีรัฐประหารเกิดขั้นในสังคมไทยอีก 

ในแง่รัฐศาสตร์ตอ้งไม่เกิดการรัฐประหารข้ึนแลว้ในสังคมเปิดท่ีมีระดบัการพฒันาอยา่งบา้นเรา สังคมไทยจึง
เป็นกรณีศึกษาท่ีทา้ทายมาก ลองไปดูประเทศอ่ืนท่ีมีรัฐประหารในรอบ 5-6 ปี ท่ีผา่นมาอยา่ง ฟิจิ ฮอนดูรัส เป็น
ประเทศท่ีระดบัการพฒันาห่างจากไทยเยอะ จึงเป็นเร่ืองท่ีทั้งน่าต่ืนตะลึงและน่าเศร้า และเรามีแนวโนม้วา่จะ
ถอยไปอีกเร่ือยๆ ดว้ยซ ้ า 

  

พูดกนัตรงๆ มันน่าแปลกใจหรือ ถ้ามองจากรูปแบบการปกครองบ้านเรา 

น่าแปลกใจตรงท่ีวา่ เราคิดวา่ชนชั้นน าฝ่ายนุรักษนิ์ยมควรเรียนรู้บทเรียนวา่การรัฐประหารไม่สามารถหยดุย ั้ง
พฒันาการประชาธิปไตยได ้เเต่ก็ยงัเลือกท า ซ่ึงเราประเมินต ่าไป คิดวา่ชนชั้นน าฝ่ายนั้นจะฉลาด จะเลือกรับมือ
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมดว้ยวถีิทางอ่ืน ดว้ยการต่อรอง ประนีประนอม แลกเปล่ียนผลประโยชน์ แต่ไม่คิด
วา่จะใชว้ธีิหกัหาญ 

  



เป็นไปได้ไหมว่า มรดกอกีอย่างของเหตุการณ์เดือนตุลาคือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเรียนรู้ว่า เมื่อเหตุการณ์ร้ายๆ ผ่าน
ไป หรือก าลงัจะเกดิขึน้ ประชาชนมักร้องหาอ านาจนอกระบบ 

ใช่ ท่ีหลายคนไม่ไดต้ระหนกัคือ ขบวนการนกัศึกษา 14 ตุลามีผลในการไปร้ือฟ้ืนพลงัอ านาจฝ่ายจารีตข้ึนมา 
ตอนนั้นหลายคนเช่ือวา่ ใชฝ่้ายจารีตเป็นแทค็ติกเฉยๆ พดูง่ายๆ ไปยมืพลงัอีกฝ่ายมาสู้กบัเผด็จการทหาร ดว้ยการ
สร้างวาทกรรมเร่ืองราชาชาตินิยมประชาธิปไตยข้ึนมา แต่จริงๆ แลว้เวลาเราเอาพลงัอ่ืนมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ต่อสู้ อยา่ไปคิดวา่เราใชพ้ลงันั้นฝ่ายเดียว เขาเองก็ใชคุ้ณดว้ย แลว้พลงัฝ่ายจารีตก็มีชีวติของตวัเอง มีวิวฒันาการ
ของตวัเอง ท่ีบอกวา่ใชเ้ป็นแทค็ติก คุณเองก็ไปสร้างพลงัอ านาจให้อีกฝ่ายโดยไม่รู้ตวั 

ขณะเดียวกนั ก็มีนกัศึกษาปัญญาชนท่ีสมาทานความคิดแบบราชาชาตินิยม มาตั้งแต่ตน้ ผมถึงไม่แปลกใจตอนท่ี
มีขอ้เสนอถวายคืนอ านาจ ม.7 เพราะจริงๆ แลว้ คนเหล่าน้ีเอาโมเดล 14 ตุลามาใช ้เพราะเช่ืออยา่งสนิทใจตั้งแต่
ยคุนั้นแลว้วา่ มนัควรเป็นอยา่งน้ี 

ผลต่อเน่ืองในส่วนพลงัจารีตจากเหตุการณ์ 14 ตุลา จริงๆ มี 3 อยา่ง คือ หน่ึง…เกิดวาทกรรมราชาชาตินิยม
ประชาธิปไตย หรือกษตัริยป์ระชาธิปไตย คือ ชาตินิยมไทยกบัประชาธิปไตยไทยผกูติดกบัองคร์าชาหรือสถาบนั
กษตัริย ์ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

สอง…ไปร้ือฟ้ืนอ านาจท่ีเป็นจริงข้ึนมาให้แก่ฝ่ายจารีตนิยม หลงั 14 ตุลาเราไดรั้ฐบาลพระราชทาน และสถาบนั
กษตัริยมี์สถานะอ านาจท่ีสูงเด่นและไดรั้บความเคารพนบัถืออยา่งสูงอยา่งท่ีมิเคยปรากฏมาก่อนนบัตงัแต่ 2475 
สาม…เกิดจินตนาการทางการเมืองใหม่ คือ จินตนาการทางการเมืองเก่ียวกบับทบาทของสถาบนักษตัริย์
ท่ามกลางวกิฤติทางการเมือง วา่องคพ์ระประมุขทรงมีบทบาทเป็นตวักลางยติุความขดัแยง้ทางการเมืองในภาวะ
ท่ีองคก์รและสถาบนัอ่ืนๆ ไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งได ้



 

  

อาจารย์ก าลงัหมายความว่า เรายิง่ชุมนุม ยิ่งเรียกร้อง กเ็ท่ากบัไปสร้างพลงัให้อ านาจนอกระบบ 

ผมคิดวา่ตอนน้ีหลายคนเร่ิมหลุดจากโมเดล 14 ตุลาแลว้นะ โดยเฉพาะหลงั 19 พฤษภา ก่อนหนา้น้ีใช่ เรายงั
เคล่ือนไหวในกรอบนั้นอยู ่ทั้งพนัธมิตรฯ และ นปช. โดยคิดวา่เม่ือมีการปะทะแลว้รัฐบาลจะลม้ เพราะอ านาจ
นอกระบบจะเขา้มา และในแง่หน่ึงยงัอิงกบัสถาบนัจารีตนิยมเพื่อมาคดัคานกบัรัฐบาล 
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ซ่ึงหลงั 19 พฤษภา ผมเห็นคนจ านวนหน่ึงเร่ิมมีจินตนาการทางการเมืองแบบใหม่ เพราะรู้เเลว้วา่โมเดลนั้นไม่
เวร์ิค โดยเฉพาะในประเด็นการปะทะ สูญเสีย และจะชนะ น่ีมีการปราบปรามขนานใหญ่ คนเสียชีวติมากกวา่ทุก
เหตุการณ์ในอดีต ยอดทะลุเป้า เป็นความรุนแรงโดยรัฐท่ีรุนแรงท่ีสุดแลว้ในประวติัศาสตร์ไทย แต่รัฐบาลยงัอยู่
ได ้เน่ืองจากชนชั้นน าอนุรักษนิ์ยมเป็นเอกภาพ 

  

รวมถึงชนช้ันกลางทีนิ่ยมฝ่ายจารีตกอ็อกมามีปากมีเสียงมากขึน้ 

ผมก็เห็นแบบนั้น มนักลายเป็นแรงตีกลบั ตอนน้ีชนชั้นกลางก าลงัท าหนา้ท่ีแบบเดียวกบัขบวนการมวลชนฝ่าย
ขวาตอน 6 ตุลา เพียงแต่ตอนนั้นจดัอยูใ่นกลุ่มเฉพาะ พวกลูกเสือชาวบา้น นวพล นกัศึกษาอาชีวะ กระทัง่ชน
ชั้นสูงจ านวนหน่ึง แต่ตอนน้ีแปรสภาพมาอยูใ่นหมู่ชนชั้นกลางอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงอาจมีรูปลกัษณ์ท่ีคิกขอุาโน
เนะ แต่ถา้มองลึกถึงแก่นความคิด มนัคือการผลิตซ ้ าอุดมการณ์แบบมวลชนฝ่ายขวาสมยัก่อน 

อยา่งเพลงท่ีกลุ่มคนเส้ือหลากสีร้อง เช่น หนกัแผน่ดิน มนัคือเพลงของฝ่ายขวาสมยัก่อน มีการผลิตวาทกรรม
เเบบเก่าๆ ในการด่าทอฝ่ังตรงขา้ม วา่เป็นพวกหนกัแผน่ดิน ไม่มีค่าควรจะอยู ่ไม่ใช่คนไทย ออกจากบา้นไป น่ี
คือมรดกตกทอดของฝ่ายขวา ถา้สังคมไทยรับมือกบัความเปล่ียนแปลงในช่วงเปล่ียนผา่นดว้ยการไปปลุกกระแส
เก่าท่ีเป็นจารีตนิยมมากๆ แบบน้ี ผมคิดวา่น่าเป็นห่วง 

ถา้จะท าความเขา้ใจคนชั้นกลาง ผมวา่เราอาจตอ้งมองในเชิงจิตวทิยา ส่ิงท่ีคลา้ยกนัระหวา่งชนชั้นกลางตอนปี 19 
กบัตอนน้ี คือความหวาดกลวัต่อการเปล่ียนแปลง ตอนนั้น ชนชั้นกลางหวาดกลวัความเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ี
นกัศึกษา ชาวนา กรรมกร ก าลงัน ามาสู่สังคมไทย เช่ือตามท่ีรัฐบอกวา่ ไทยจะเป็นคอมมิวนิสตแ์ลว้  พวกน้ีจะมา
ยดึประเทศ เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองขนานใหญ่ ยิ่งชาวนามาเรียกร้องสิทธิ กรรมกรมาเรียกร้องค่าแรง 
ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ในแง่จิตวทิยามนัคือความหวาดกลวัอยา่งท่ีผมบอก กลวัแลว้เลือกรับมือกบัความรู้สึกแบบน้ีโดยเขา้หาฝ่าย
อ านาจ ท่ีคาดวา่จะหยดุย ั้งความเปล่ียนแปลงน้ีได ้ในปัจจุบนั ชนชั้นกลางจ านวนมากหวาดกลวัความ
เปล่ียนแปลงท่ีคนเส้ือแดงก าลงัน ามาสู่สังคมไทย แน่นอน มนัมีอีกหลายเหตุผลทางวฒันธรรมท่ีคนชั้นกลางไม่
สามารถอินกบัคนเส้ือแดงได ้แต่ปัญหาใหญ่แลว้คือความกลวั 

สังคมไทยก าลงัจะเปล่ียนแปลง และอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่นคร้ังส าคญั ผมไม่คิดวา่มีใครไม่รู้ ยกเวน้คุณอยูใ่นรู จ  า
ศีล (หวัเราะ) ค าถามคือ สังคมไทยเลือกรับมือกบัความเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งไร ชนชั้นกลางจ านวนหน่ึง เลือก



รับมือดว้ยการหนักลบัไปหาอดีต โหยหาใหส้ังคมไทยเป็นเหมือนเดิมท่ีทุกคนรักกนั ซ่ึงจริงๆ แลว้มนัเป็นมายา
คติ และยงัอยากใหส้ังคมไทยกลบัไปเป็นสังคมอุปถมัภแ์บบเดิม 

พดูตรงๆ ชนชั้นกลางไม่ไดต้อ้งการความเท่าเทียม ไม่ไดอ้ยากใหค้นชั้นล่างข้ึนมาเท่ากบัตวัเอง แต่ตวัเองอยาก
ข้ึนไปเท่ากบัชนชั้นสูง อยากเขยบิฐานะทางสังคมข้ึนไป ฉะนั้น ชนชั้นกลางพอใจกบัสังคมท่ีมีล าดบัชั้น แค่
ขอใหต้วัเองอยูข่า้งบน เลยอยากหยดุสังคมเอาไว ้ประเภทชนบทสวยงาม ซ่ึงจริงๆ ชนบทมนัก็เปล่ียนไปแลว้ ไม่
มีแบบซ่ือใสไร้เดียงสา โง่ จน เจบ็ ไม่รู้สิทธิทางการเมือง อยูน่ิ่งๆ ไปเร่ือยๆ แบบในละครไม่มีแลว้ แต่ชนชั้น
กลางโหยหา อยากหมุนเวลาทุกอยา่งกลบัไปใหเ้หมือนเดิม ดงันั้น อุดมการณ์ท่ีจะดึงดูดใจพวกเขาท่ีสุดคือ 
อุดมการณ์ฝ่ายขวาสมยัก่อน ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ท่ีตอ้งการรักษาระเบียบอ านาจแบบเดิมเอาไว ้

  

ทั้งๆ ทีช่นช้ันกลางส่วนใหญ่มักพูดกนัว่า สังคมเรามีชนช้ันทีไ่หน พวกนักวชิาการอย่ามาแบ่งแยก 

ณ ขณะน้ี พื้นท่ีการต่อสู้ท่ีเขม้ขน้ท่ีสุด คือการต่อสู้ในเชิงความคิด 14 ตุลาก็เป็นแบบน้ี ขบวนการนกัศึกษาท่ีมนัมี
บทบาทมากขนาดนั้น ขอ้ถกเถียงของผมคือ ไม่ไดอ้ยูท่ี่ปริมาณ แต่อยูท่ี่ความสามารถในการเสนอวาทกรรมท่ี
เป็นทางเลือกใหแ้ก่สังคม เป็นการต่อสู้ทางความคิด ทางวฒันธรรมท่ีสามารถเปล่ียนความคิดของสังคม ทา้ทาย
ความคิดแบบเก่าๆ ทา้ทายความคิดเร่ืองความเป็นไทย จารีตนิยม อนุรักษนิ์ยม ทา้ทายอุดมการณ์ประชาธิปไตย
แบบไทยของทหาร นัน่คือส่ิงท่ีนกัศึกษาท า ท าใหข้บวนการมีพลงัข้ึนมา 

ยิง่ความคิดของฝ่ายท่ีจะเปล่ียนแปลงชดัเจนข้ึนเท่าไหร่ ความคิดของฝ่ายท่ีตอ้งการหยดุย ั้ง ก็จะออกมาตอบโต้
อยา่งรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น 

  

อาจารย์โทษนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ไหม ยามหน้าส่ิวหน้าขวานแบบนี ้ไม่ออกมาเป็นพลงัขับเคลือ่นเหมือนใน
สมัยก่อน 

ขบวนการนกัศึกษามนัซบเซาทัว่โลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศในเเถบยโุรป ตะวนัตกทั้งหลาย 
ซ่ึงประชาธิปไตยลงหลกัปักฐานแขง็แรง ในญ่ีปุ่นเองซ่ึงเคยแขง็แรงมากสมยั 1950-1960 ตอนน้ีไม่มีแลว้ ญ่ีปุ่นน่ี
ยิง่สายลมแสดงแดดกวา่เราอีก 



เร่ืองตลกคือ บรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยมากๆ นั้นเป็นศตัรูกบัการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา เป็นบรรยากาศท่ี
ไม่ไดเ้อ้ือในการเคล่ือนไหวอยา่งคึกคกั แน่นอนอาจมีบา้ง แต่มนัไม่ใช่ขบวนการทางการเมืองขนาดใหญ่ท่ี
นกัศึกษาเป็นผูน้ าเหมือนในอดีต มีแค่การต่อสู้ท่ีเป็นประเด็นเฉพาะ อยา่งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม หรือสิทธิสตรี 

ภายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย กลุ่มอ่ืนๆ ออกมาเคล่ือนไหวกนัเยอะแยะไปหมด มีการเติบโตของเอ็นจี
โอ การเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ชาวบา้น ประชาชนก็รวมตวัทางการเมืองเองแลว้ ไปดูเถอะวา่
ขบวนการนกัศึกษาเกือบทัว่โลกท่ีเคล่ือนไหวมีบทบาทสูงๆ ลว้นเกิดข้ึนภายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นเผด็จการทั้งนั้น 
เพราะกลุ่มอ่ืนๆ ถูกปิดกั้นสิทธิหมด 

อีกอยา่ง นกัศึกษาในยคุนั้นเป็นคนกลุ่มนอ้ยนะ และไดรั้บการศึกษาสูงกวา่คนกลุ่มอ่ืน ยอ้นกลบัไปตอน 14 ตุลา 
คนส่วนใหญ่ในสังคมยงัไม่มีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาคือชนชั้นน า 2-3 เปอร์เซ็นตข์องคนทั้งประเทศ 
เป็นชนชั้นน าทางปัญญา ลองไปดูพวกสุนทรพจน์ต่างๆ ของฝ่ายรัฐ เวลาพดูถึงนกัศึกษา เขาจะหมายถึงอนาคต
ของสังคม เป็นลูกเป็นหลาน เป็นอะไรท่ีเราตอ้งปกป้อง จะไม่เลือกใชว้ธีิท่ีเห้ียมโหด จริงๆ นกัศึกษาสมยันั้นมนั
แคบ มนัก็ลูกหลานชนชั้นน าทั้งนั้น พอการศึกษาขยายตวัมาก ปริญญาตรี โท เฟ้อไปหมด ไม่มีใครรู้สึกวา่ตอ้ง
มาฟังนกัศึกษาอีกแลว้ ส าหรับผม ในยคุสมยัน้ี หากนกัศึกษาออกมาเคล่ือนไหวถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไชโยโห่ร้อง 
เป็นเร่ืองผิดปกติ ตอ้งช่ืนชม ยิง่มีการจดัตั้งองคก์รแบบสมยัก่อน ยิง่ตอ้งชมเชย เพราะมนัฝืนกระแสโลก 

แต่ขอ้สังเกตของผมคือ ในช่วง 1-2 ปีมาน้ี เร่ิมเห็นนกัศึกษาหรือคนรุ่นใหม่กลบัมาต่ืนตวัมากข้ึน คึกคกัมากข้ึน 
โดยเฉพาะ 4-5 เดือนมาน้ี เร่ิมมีนกัศึกษาท่ีเป็นนกักิจกรรมในเซนส์แบบสมยัก่อน ค าถามคือมนัเกิดอะไรข้ึน เป็น
เพราะบรรยากาศทางการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า และถา้บรรยากาศมนัยงัเป็นแบบน้ีอยู ่ผมท านาย
ไดเ้ลยวา่ จะมีคนรุ่นใหม่ออกมามีบทบาทมากข้ึน 

  

คนรุ่นใหม่ทีอ่อกมาเคลือ่นไหว อาจารย์ว่าอย่างน้อยๆ พวกเขาต้องเคยผ่านตาเร่ืองราวเดือนตุลามาหรือเปล่า ถึง
อยากออกมาบ้าง 

ผมไม่แน่ใจวา่คนรุ่นหลงัเหล่าน้ีอ่าน จิตร ภูมิศกัด์ิ อ่านวรรณกรรมฝ่ายซา้ย หรือกระทัง่อ่านงานอาจารย์
เสกสรรค ์อาจารยธี์รยทุธ บุญมี สักเท่าไหร่ แน่นอนอาจเคยเห็นเหตุการณ์ 14 ตุลาจากในภาพบา้ง ในหอ้งเรียน
บา้ง เคยดูวดีิโอบา้ง แต่คงไม่ใช่แรงบนัดาลใจในแง่ด่ืมด ่า ซาบซ้ึง อ่านประวติัศาสตร์การต่อสู้ของคนเดือนตุลา
แลว้ตอ้งลุกข้ึนมามีบทบาท 



คิดวา่ตอนน้ีแรงบนัดาลใจของคนรุ่นใหม่มีท่ีมาหลากหลายมาก อาจจะไดจ้ากการอ่านงานอาจารยนิ์ธิ เอียวศรี
วงศ ์ปราบดา หยุน่ ค  า ผกา น้ิวกลม พุทธทาส ติช นทั ฮนัห์ ยงัไม่ตอ้งพดูถึงวา่บางคนอาจอ่านวรรณกรรม
ต่างประเทศ มิลาน คุนเดอรา ฮารูกิ มูราคามิ หรือปัญญาชนต่างประเทศอยา่ง นอม ชอมสกี นาโอมิ ไคลน์ สาทิศ 
กุมาร หรือบางคนกลบัไปอ่านกรัมชี ฟูโกต ์ฯลฯ จจนเกิดการตั้งค  าถามกบัสังคม กบัส่ิงต่างๆ รอบตวั เรียนรู้จาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

  

บอกว่าเป็นเร่ืองน่าช่ืนชม ในขณะทีข้่อมูล แรงบันดาลใจกห็ลากหลาย น่ากลวัไหมว่าจะเสนอแนวคิดผดิๆ ถูกๆ 

ส าหรับผมแลว้โอเคนะ เพราะอยา่งท่ีบอกวา่คนแต่ละยคุตอ้งคน้หาโจทยใ์นยคุสมยัของตวัเอง เป็นเร่ืองของการ
ลองผดิลองถูก ขบวนการ 14 ตุลาตอนแรกก็สะเปะสะปะ ไม่ไดมี้ความคิดชดัเจนถูกตอ้งมาตั้งแต่ตน้ อยา่ลืมวา่
เราก าลงัพดูถึงเด็กอาย ุ18-19 บางคนอาจเขา้ร่วมเพราะไดเ้ฮฮาปาร์ต้ี ไดใ้ชเ้วลากบัเพื่อน บางคนอาจไดจี้บสาว 
บางคนอาจเป็นคร้ังแรกท่ีไดรั้บอิสระจากพ่อแม่ ไปคา้งคืนท ากิจกรรมกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนั แลว้มนัก็จะค่อยๆ 
พฒันาไปเอง 

จากจุดท่ีดูเหมือนไม่มีเร่ืองมีราว ไม่มีสาระ แต่ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั พวกเขาจะคน้พบอะไรบางอยา่ง
ร่วมกนั จะผดิจะถูก อยา่งนอ้ยๆ ก็ไดเ้ติบโตจากการท ากิจกรรมร่วมกนั ไม่ใช่เร่ืองน่าห่วง ยิง่หลากหลายทาง
ความคิดยิง่ดีดว้ยซ ้ า ผมไมเ่ห็นดว้ยวา่นกัศึกษาตอ้งมีแรงบนัดาลใจจาก 14 ตุลา หรือตอ้งนัง่อ่านแต่วรรณกรรม
ฝ่ายซา้ย อ่านอะไรก็ไดท่ี้เป็นแรงบนัดาลใจใหคุ้ณคิดและตั้งค  าถามกบัสังคม 



 

ถ้ามีนักศึกษากลุ่มใหญ่ออกมาเคลือ่นไหวว่า ประเทศไทยต้องปกครองแบบจารีตนิยม อาจารย์จะรู้สึกเสียใจไหม 

ไม่เสียใจ แต่ผมจะสนทนากบัเขา (หวัเราะ) คือมนัเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นตน้ ส าหรับการมีความคิดทางการเมือง
แบบใดแบบหน่ึง แต่เขาก็ควรสนทนาแลกเปล่ียน และถูกตั้งค  าถามดว้ยเช่นกนั วา่ท าไมถึงเช่ือเช่นนั้น แลว้
มองเห็นไหมวา่จะไปจบท่ีตรงไหน ดีกบัสังคมจริงๆ หรือเปล่า อยา่งนอ้ยก็ตอ้งรู้เท่าทนัความคิดตวัเองจริงๆ 
มากกวา่ไปจะไปเกาะไปโหนกระแส นัน่แหละ เป็นเร่ืองชวนเสียใจ 

  

http://waymagazine.org/wp-content/uploads/2012/09/prajak-ver-1.jpg


เลยกลายเป็นว่า ถ้าไม่เคลือ่นไหวไปในทิศทางแบบที่อาจารย์เสนอ กจ็ะล้าหลงั 

ไม่จ  าเป็น ผมคิดวา่เรามีทศันะส่วนตวัของเรา แต่ก็ไม่ควรไปยดัเยยีดใหน้กัศึกษา อยา่งมากเราก็ท าไดแ้ค่สนทนา
แลกเปล่ียนกบัเขา ส่วนเขาจะเช่ือหรือจะเคล่ือนไหวอยา่งไร นัน่เป็นสิทธิของเขา แลว้แต่จุดยนืวา่ใครอยูฝ่่าย
ไหน แน่นอนวา่มนัไม่มีทศันะไหนท่ีเป็นกลางหรอก ถา้ไปถามอาจารยบ์างคน เขาอาจบอกวา่ห่วงนกัศึกษาท่ีมา
เคล่ือนไหวแนบชิดติดกบัคนเส้ือแดง แต่ถา้ไปถามอีกฝ่ัง พวกเขาอาจจะห่วงนกัศึกษาท่ีเคล่ือนไหวกบัพนัธมิตร
ฯก็ได ้แต่ส าหรับผม ขั้นตน้ แค่นกัศึกษาไม่เฉยเมยกบัสภาพสังคมก็น่าช่ืนใจแลว้ 

  

วธีิคิดของคนเส้ือแดง หรือนักวชิาการทีส่นับสนุนคนเส้ือแดงบางส่วน เราพูดได้ไหมว่า น่ันคือวธีิคิดของคนที่
ผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ซ่ึงเปรียบเสมือนผู้พ่ายแพ้ อดึอดักบัรัฐ 

ไม่แน่ใจ แต่ถา้ถาม ณ ตอนน้ี ผมคิดวา่มีอารมณ์บางอยา่งท่ีเหมือนกนั ระหวา่งคนท่ีผา่น 6 ตุลากบัคนเส้ือแดงท่ี
ผา่น 19 พฤษภา พดูอยา่งนั้นดีกวา่ คน 6 ตุลาแพถึ้ง 2 คร้ัง ไม่เคยชนะเลย ทั้งโดนปราบ แลว้พอไปเขา้ร่วมกบั
พรรคคอมมิวนิสตต่์อสู้ในป่าก็พา่ยแพอี้ก คืนสู่เมืองกลบัมามอบตวั เป็นช่วงเวลาท่ีหลายคนรู้สึกวา่สูญหายไปใน
ชีวติ 

เหนืออ่ืนใดคือความเจบ็ช ้าจากการถูกประณามวา่เป็นคนผิด ถูกพิพากษาวา่เป็นคอมมิวนิสต ์อยา่ลืมวา่ใชเ้วลาตั้ง 
20 ปี กวา่จะมีการจดังานร าลึกอยา่งสมบูรณ์ เขา้ใจไดว้า่ปัญญาชนรุ่นนั้นมีความขมข่ืน มีความไม่พอใจ อึดอดั
กบัรัฐ กบัสังคม แลว้อารมณ์ตอนน้ีของคนเส้ือแดงท่ีผา่นเหตุการณ์ 19 พฤษภา เป็นอารมณ์แบบเดียวกนั คือ
นอกจากถูกปราบเเลว้ ยงัถูกมองวา่สมควรแลว้ ไม่มีใครสนใจไยดีสักเท่าไหร่ 

  

พูดตรงไปตรงมาคือนักวชิาการทีเ่คยผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลามาล้างแค้นเอาคืนกนัตอนนี้ 

ผมไม่แน่ใจวา่จะสรุปอยา่งนั้นได ้อยา่ลืมวา่ปัญญาชน 6 ตุลาจ านวนมากก็ไปเขา้ร่วมเคล่ือนไหวกบัพนัธมิตรฯ 
ข้ึนเวที เป็นกุนซือ คนรุ่นนั้นเพียบไปหมด ถา้พดูอยา่งคุณวา่ คนพวกนั้นก็ไม่ไดเ้คียดแคน้ ใช่วา่ปัญญาชน 6 ตุลา
จะมองเห็นปัญหาในแบบเดียวกนัวา่ อะไรคือตน้ตอปัญหาของสังคมไทย 

  



ความขัดแย้งทางการเมืองตอนนี ้จะผลติมรดกอะไรต่อไปในอนาคต 

ผมวา่ไม่มีใครรู้ แมแ้ต่ชนชั้นน า เพราะไม่มีใครสามารถคุมทิศทางการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งหมด เราอาจจะ
เปล่ียนแปลงไปเป็นเผด็จการแบบพม่าหรือเกาหลีเหนือก็ไดใ้ครจะรู้ ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นเราคงตอ้งวกกลบัมาท่ีการ
รัฐประหาร วา่นัน่แหละ คือ มรดกท่ีทิ้งเอาไว ้

กลวัแต่วา่เผด็จการไทยไม่ไดก้า้วหนา้มากข้ึนไหร่ หมายถึงฝ่ายท่ีตอ้งการรักษาระเบียบอ านาจเดิมไว ้ถา้เราพดูวา่
การเคล่ือนไหวภาคประชาชนมี 14 ตุลาเป็นโมเดล ชนชั้นน าเองก็มีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นโมเดล และคิด
วา่สามารถยอ้นรอยไปสู่จุดนั้นได ้คือการเอาทหารมาเป็นผูน้ า ปกครองแบบเขม้แขง็เด็ดขาด ก าราบคนใหไ้ม่
กลา้เคล่ือนไหว 

ในขณะเดียวกนัสฤษด์ิก็ดึงเทคโนแครตมาท างานให ้มีแบงกช์าติ มีสภาพฒัน์ แลว้เศรษฐกิจก็เจริญเติบโต มีการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรม คือท าใหภ้าคการเมืองน่ิงท่ีสุด ไม่ใหภ้าคประชาชนเคล่ือนไหวได ้ไม่ชอบการเมือง
แบบมีรัฐสภา มีการเลือกตั้ง มนัวุน่วาย เลิกซะ เรามาจดัระเบียบทางการเมืองใหคุ้ณ แต่เราอ านวยชีวติคุณให้
กา้วหนา้ข้ึน กินดีอยูดี่ ไม่ตอ้งเดือดร้อน ชนชั้นน าไทยมีโมเดลแบบน้ี คิดเอาง่ายๆ วา่ถา้ท าไดแ้บบน้ี คนก็น่าจะ
ยอมรับ ถา้เวอร์ชัน่อ่อนๆ ก็คลา้ยแบบสิงคโปร์ คือ ปิดทางการเมือง แต่เปิดทางเศรษฐกิจ น่ีผมมองโลกในแง่ดีวา่
ชนชั้นน าไทยไม่ไดเ้อาพม่าเป็นโมเดล 

อยา่งนกัวชิาการรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในวงการต่างๆ ท่ีเติบโตข้ึนมา คนเหล่าน้ีแหละจะน าความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมมาให ้ผมเห็นศกัยภาพ ถา้ลองไปสัมภาษณ์ ความคิดแบบเดือนตุลาจะเป็นแค่ปีกหน่ึงเท่านั้นของแรง
บนัดาลใจ พวกเขาอ่านอะไรกนัหลากหลายมาก คน้หาแรงบนัดาลใจจากทุกทาง อาจดีกวา่ดว้ยซ ้ า เพราะสังคม
ตอนน้ีซบัซอ้นมาก มากกวา่ไปใชก้รอบแค่ประชาชนสู้กบัรัฐ อ านาจตอนน้ีแนบเนียนอ าพรางมากข้ึน ชีวติ
ปัจเจกชนท่ีตอ้งต่อสู้กบัการกดข่ีในหลายๆ แบบ ผมคิดวา่กรอบความคิดแบบเก่าไม่สามารถช่วยเราได ้

รุ่นผมน่าจะเป็นรุ่นทา้ยๆ แลว้ท่ีอินกบัเหตุการณ์เดือนตุลา 

  

คนรุ่นใหม่ทีไ่ม่ได้ผ่านวรรณกรรมเพือ่ชีวติกไ็ม่ถือเป็นเร่ืองผดิบาป 

ไม่ผดิ ตอ้งอยา่ลืมวา่ วรรณกรรมเพื่อชีวิตไทยน่ีน่าเบ่ือท่ีสุด อนัน้ีพดูดว้ยความเคารพอีกเช่นกนั งานของนกัเขียน
ดงัๆ สมยัก่อน ท่ีมีวรรณศิลป์ท่ีดีเกือบทั้งหมดไม่ใช่งานการเมือง ส่วนงานท่ีตอ้งการปลูกฝังความคิดทางการ



เมือง อ่านแลว้จะหลบัตั้งแต่ 20 หนา้แรก ถา้ผมไม่ตอ้งท าวทิยานิพนธ์ คงไม่ทนอ่านจนจบ มนัเป็นวรรณกรรม
แบบท่ีผมเรียกวา่เลคเชอร์ ตวัละครเทศนาอยา่งเดียว หาวรรณกรรมเพื่อชีวติสนุกๆ มีวรรณศิลป์ไดย้าก 

ส าหรับผม ข้ึนช่ือวา่วรรณกรรม ตอ้งท าหนา้ท่ีต่างจากต าราวชิาการ ตอ้งมีความสวยงาม มีศิลปะ ไม่ใช่มาเทศนา 
ผมเลยไม่แปลกใจวา่คนรุ่นหลงัไม่อ่านงานเหล่าน้ี 

  

อย่างน้ันเรากค็วรปล่อยให้ตายไป ไม่ควรตกทอดมาเป็นมรดก 

ไม่ใช่ๆ งานเขียนเหล่านั้นมนัเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ในตวัเองไง จะสนุกหรือไม่ มนัก็มีคุณค่าในแง่
ประวติัศาสตร์ ถา้คุณอยากรู้ความคิดของยคุสมยัวา่ คนสมยันั้นคิดอยา่งไร อ่านแลว้เราก็จะเห็น แต่อยา่ไป
เรียกร้องใหค้นรุ่นใหม่ตอ้งมานัง่อ่าน ไม่ใช่เร่ืองผดิบาปท่ีเขาจะอ่าน ชาติ กอบจิตติ ศุ บุญเล้ียง โนต้ อุดม ปราบ
ดา หยุน่ น้ิวกลม หรือวรรณกรรมต่างประเทศ อยา่ไปตีกรอบวรรณกรรมเพื่อชีวิตเอาไวใ้นกรอบแคบๆ วา่
จะตอ้งเท่ากบัวรรณกรรมฝ่ายซา้ย หรือวรรณกรรมเดือนตุลา วรรณกรรมทุกช้ิน ผมวา่ในความหมายกวา้งท่ีสุด 
มนัพดูถึงเร่ืองชีวติทั้งนั้น 

  

เมื่อเราพูดถึงการต่อสู้เคลือ่นไหวทางการเมือง แน่นอนว่า จินตนาการของคนไทยมีแค่เหตุการณ์เดือนตุลา อย่าง
นีอ้าจารย์มองว่าประเทศเราจะเป็นสังคมทีอ่่อนแอไหม เพราะรากส้ันมาก 

ใช่ ถา้ยอ้นไปไดส้ั้นมนัก็อ่อนแอ แต่ผมกลวัวา่บางคนไม่ยอ้นเลยน่ะสิ แค่ 14 ตุลาก็ยงัดี เพราะสมยัน้ี นกัศึกษาท่ี
เกิดราวๆ ปี 2535 ตอนพฤษภาเพิ่งขวบเดียว เวลาผมยกประวติัศสาสตร์ตุลาข้ึนมา เหมือนเป็นเร่ืองอนัไกลโพน้ 
คลา้ยพดูถึงสมยัอยธุยา สุโขทยั (หวัเราะ) ถา้พดูเร่ืองพฤษภา ส าหรับเขาก็คือตุลาของคนรุ่นผม ผมกลวัวา่คน
จ านวนนากไม่ยอ้นอะไรเลย และไม่ไดเ้รียนรู้อะไรเลย 

แนวโนม้อนัหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ 3-4 ปีท่ีผา่นมา คนไทยเร่ิมยอ้นกลบัไปไกลข้ึน มีการร าลึกถึงเหตุการณ์
เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 มีการพดูถึง มีจดัเสวนา อยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน คนฟังก็เป็นวยัรุ่นหนุ่มสาว
ดว้ย  มีหนงัสือประวติัศาสตร์ตีพิมพอ์อกมาเยอะ บางเล่มน ามาพิมพซ์ ้ าใหม่ มีการพยายามกลบัไปต่อสู้ในแง่ของ
การใหค้วามหมายใหม่ มีการพดูถึงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์การปฏิวติั 2475 จอมพลสฤษด์ิ เอามา
เปรียบเทียบกบัปัจจุบนั เพราะคนรู้สึกวา่ จะเขา้ใจการเมืองปัจจุบนั กลบัไปแค่ 14 ตุลามนัไม่พอ 



  

ถ้ามีใครสักคนเสนอทฤษฎว่ีา ประชาชนเป็นแค่เบีย้ ทิศทางต่างๆ ถูกก าหนดโดยชนช้ันน าหมดแล้ว ไม่ว่าจะตุลา 
พฤษภา หรือปัจจุบัน อาจารย์จะว่าอย่างไร 

ไม่เห็นดว้ย ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ความขดัแยง้ในปัจจุบนัมีหลายชุด มีความขดัแยง้ในชนชั้นน าอยูจ่ริง แต่ก็มีความ
ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนดว้ยกนั และระหวา่งประชาชนกบัชนชั้นน าดว้ย ตอน 14 ตุลา และ 6 ตุลาก็เป็นอยา่งน้ี 
ผมคิดวา่ ประชาชนเคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อตวัเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งตกเป็นเคร่ืองมือของชนชั้นน าเสมอไป การ
ต่อสู้ทุกอยา่งเช่ือมโยงกนั ไม่ไดเ้ป็นอิสระจากกนั 

อยา่ง 14 ตุลา มีคนอธิบายวา่ไม่ใช่ชยัชนะของนกัศึกษาประชาชน แต่เป็นชยัชนะของชนชั้นน าฝ่ายหน่ึง ท่ีชนะ
เพราะมีชนชั้นน าฝ่ายหน่ึงไม่เอาดว้ยกบั ถนอม ประภาส ณรงค ์ต่างหาก ชดัๆ คือ พลเอกกฤษณ์ ศรีวรา ท่ีท า
รัฐประหารเงียบ แต่ลองมองกลบักนั ถา้ไม่มีการเคล่ือนไหวของนกัศึกษาต่อเน่ือง 2-3 ปี ชนชั้นน าก็คงไม่
แตกแยกกนั หรือแตกแยกจริง ก็ไม่มีโอกาสในการแตกหกักนั ชนชั้นน าเองก็ตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวของ
นกัศึกษาปัญญาชน ไม่มีใครไดป้ระโยชน์อยูฝ่่ายเดียว เพราะประชาชนก็ไดสิ้ทธิเสรีภาพและโอกาสในชีวติท่ีดี
ข้ึนจากการโค่นลม้รัฐบาลเผด็จการดว้ย 

ฉะนั้น ถา้ชนชั้นน าในปัจจุบนั ไม่วา่ฝ่ายไหนคิดวา่ เม่ือเกิดความขดัแยง้เเลว้สามารถตกลงซูเอ๋ียกนัเองได ้แลว้
ทุกอยา่งจะยติุ นัน่เป็นวธีิคิดท่ีผดิพลาด เพราะประชาชนเองไม่วา่สีไหน มีความเป็นอิสระจากชนชั้นน ามาก
พอสมควรแลว้ แนวทางการเคล่ือนไหวจะผิดจะถูกเป็นอีกเร่ือง แต่วาทกรรมท่ีวา่ ประชาชนเป็นเบ้ียใหช้นชั้นน า 
เป็นความคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และเป็นขอ้อา้งของคนท่ีอยากอยูเ่ฉยๆ ไม่ตอ้งการเคล่ือนไหวอะไร 
เพราะเช่ือวา่จะไปเป็นเคร่ืองมือใหค้นอ่ืน 



 

ในทางรัฐศาสตร์ มันจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนทีต้่องออกมาบนท้องถนน เพราะชนช้ันกลางเบื่อม็อบแล้ว 

ไม่จ  าเป็นเสมอไป วธีิการต่อสู้มีไดห้ลากหลาย แต่มนัก็มีเหตุผลท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดอ้ยูว่า่ ท  าไมถึงตอ้งออกไปบน
ทอ้งถนนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เพราะพื้นท่ีทางการเมืองอยา่งอ่ืนมนัถูกปิดหมด รัฐเป็นคนสร้างเง่ือนไขเอง ใน
การท าใหค้นออกมาบนถนน ในระบอบประชาธิปไตย ถา้คุณเปิดพื้นท่ีสิทธิเสรีภาพอยา่งกวา้งขวางผา่นช่องทาง
ท่ีหลากหลาย คนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งออกไปบนทอ้งถนน เพราะความตอ้งการของคนสะทอ้นออกไปไดห้ลายทาง 
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แต่ถา้สังคมปิดกั้นช่องทางอ่ืนๆ หมด ไม่เหลือพื้นท่ีทางการเมืองใหค้นไดเ้คล่ือนไหว คนก็ตอ้งออกไปบนทอ้ง
ถนน เพราะรู้วา่นัน่เป็นช่องทางเดียวในการสร้างอ านาจต่อรอง ถา้รัฐเปิดใหแ้สดงความเดือดร้อนผา่นหลายๆ 
ช่องทาง ตวัเลือกทางถนนก็จะถูกใชน้อ้ยลง 

  

ควรมีใครต้องตายเพือ่ประชาธิปไตยอกีไหม 

ถา้เรียกร้องไดม้าโดยไม่ตอ้งสูญเสียเลือดเน้ือ อยา่งนั้นดีท่ีสุด ชีวติคนทุกคนมีคุณค่า นัน่คืออุดมคติท่ีสุด แลว้เรา
ตอ้งช่วยกนัคน้หาวธีิเหล่านั้น แต่ถา้มนัเกิดข้ึนไปแลว้ ก็ตอ้งหาความจริงและความยติุธรรมใหผู้สู้ญเสีย ไม่ใช่แค่
เหตุการณ์ปัจจุบนั แต่ทุกเหตุการณ์ท่ีผา่นมา 

ถามวา่ท าไมสังคมไทยยงัตอ้งมีการบาดเจบ็ลม้ตาย เพราะวา่เราไม่เคยช าระสะสาง มนักลบัไปท่ีปัญหาเดิม ถา้
สังคมไทยท าใหค้วามรุนแรงของรัฐเป็นเร่ืองไม่ชอบธรรม สร้างบรรทดัฐานไวว้า่ หากคนออกมาชุมนุมทาง
การเมือง ไม่วา่จะผดิจะถูก รัฐไม่มีสิทธ์ิในการไปเข่นฆ่าพรากชีวติพวกเขา ท าไดอ้ยา่งน้ีเราก็จะกา้วไปขา้งหนา้
ไดโ้ดยไม่กลบัมาซ ้ ารอยเดิม 

การชุมุนมท่ีไหนในโลกมนัผิดกฎหมายอยูแ่ลว้ ผมเคยคุยกบัอาจารยเ์สกสรรค ์แกบอกวา่ ถา้เอาเร่ืองกฎหมายมา
พดู ขบวนการ 14 ตุลาผดิกฎหมายตั้งแต่ตน้จนจบ แค่ตอนนั้นสังคมเอาดว้ยกนัหมด ไม่มีใครมาสนใจกบัเร่ือง
หยมุหยมิประเภทปิดถนนปิดการจราจร 

ส่ิงส าคญัสุดในระบอบประชาธิปไตยคือ สิทธิในชีวติและร่างกาย ตรงน้ีรัฐไม่สามารถไปละเมิดได ้น่ีคือส่ิงท่ีอยู่
เหนือสิทธิอ่ืนๆ ทั้งส้ิน อยูเ่หนือสิทธิในการช็อปป้ิง อยูเ่หนือสิทธิในการคืนความสงบใหส้ังคม เพราะถา้คุณมี
ความสงบ โดยตอ้งแลกกบัการฆ่าพลเมืองร่วมชาติไปจ านวนหน่ึง มนัจะมีประโยชน์อะไร 

บทเรียนส าคญัคือ เราอยา่เอาทหารมาควบคุมการชุมนุม เพราะเขาถูกฝึกมาในหมวดของการสู้รบ เห็นผูอ่ื้นเป็น
ศตัรูอยูแ่ลว้ แค่หลกัการพื้นฐานก็ผดิแลว้ ฉะนั้นจึงยงัมีการบาดเจบ็ลม้ตายท่ีไม่ควรเกิดข้ึน ถา้คุณปล่อยใหรั้ฐ
ละเมิดสิทธิกบัคนอ่ืนได ้ทา้ยสุดคุณอยา่คิดวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบ 

ลองไปดูตวัอยา่งในภาคใตก้็ได ้เราปล่อยให้รัฐละเมิดสิทธิพลเมืองมาอยา่งยาวนาน ถึงจุดหน่ึง เม่ือคนกลุ่มหน่ึง
เลือกลุกข้ึนมาตอบโตด้ว้ยความรุนแรง ไม่วา่กลุ่มไหนก็ตามแต่ มนัเลยกลายเป็นสภาพท่ีกฎหมายบงัคบัใชก้าร



ไม่ได ้ไม่มีข่ือมีแป ถึงจุดนั้น ทุกคนไดรั้บผลกระทบหมด ทุกคนมีสิทธ์ิตกเป็นเหยือ่ความรุนแรง ผมกลวัวา่มนั
จะเกิดข้ึนในกรุงเทพฯ ดูจากข่าวระเบิดช่วงน้ีก็ได ้

น่ีเป็นเพราะเราไม่เคยเผชิญหนา้กบัความรุนแรงของรัฐในอดีต เลยส่งผลใหส้ังคมไทยจะตอ้งอยูก่บัวงจรของ
ความรุนแรงไปอีกนานเน่ินนาน 

  

******************************* 
(หมายเหตุ : ตีพิมพ์ ตุลาคม 2553) 

From the website “Way Magazine” downloaded 8 Oct 2012 
http://waymagazine.org/interview/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E
0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B
2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99/ 


