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บทเรยีนจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาซึง่สงัคมไทยไมย่อมรับรู ้
 
ธงชยั วนิจิจะกลู 
 
ผมม ี2 ประเด็นใหญท่ีจ่ะขอกลา่วในวนันี้ 
 
ประการแรก บทเรยีนจากเหตกุารณ์ 6 ตลุา ซึง่ดเูหมอืนวา่สงัคมไทยไมย่อมเรยีนรู ้
 
ประการทีส่อง ขอกลา่วอกีสกัครัง้ถงึสงัคมไทยจัดการอยา่งไรกับประวตัศิาสตรบ์าดแผล 
 
1. บทเรยีนทางประวตัศิาสตร ์
คงมบีทเรยีนมากมายทีเ่ราน่าจะไดค้ดิไดเ้รยีนรู ้แตใ่นวนันีผ้มขอเนน้เพยีงประการเดยีว ซึง่ผมเห็น
วา่เป็นสาเหตหุนึง่ของโศกนาฏกรรมเมือ่ปี 2519 และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึง่ทีจ่ะมสีว่น
ผลักดันหรอืถว่งรัง้อนาคตของเรา 
 
บทเรยีนส าคัญทีจ่ะกลา่วถงึนี ้ยังเรยีนรูก้ันไมพ่อ รัฐ กลไกรัฐ ผูค้รองอ านาจ และคนไทยจ านวน
มากมหาศาล ไมย่อมตระหนักเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจัง จนเกดิความรนุแรงเมือ่พฤษภาคม 2535 อกีครัง้ 
แตด่เูหมอืนวา่สงัคมไทยยังใสใ่จเรือ่งนีน้อ้ยเหลอืเกนิ 
 
น่ันคอื สงัคมไทยไมเ่ปิดพืน้ทีใ่หแ้กค่วามแตกตา่งขดัแยง้กับรัฐ (ไมใ่ชรั่ฐบาล) รวมถงึความคดิ
อดุมคตทิีแ่หวกกรอบ นอกคอก ผดิแผกจากขนบความเชือ่ท่ัวไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีข่ดัแยง้กับ
รัฐและสถาบันหลักของสงัคมไทย 
 
เราไมรู่จั้กจัดการกับความขดัแยง้กับรัฐ อันเกดิจากความคดิทีแ่ตกตา่งและความคดินอกคอก และ
พวกนอกคอก  
 
เราไมต่ระหนักวา่ ความคดิทีแ่ตกตา่งขดัแยง้กับรัฐจนถงึนอกคอก เป็นทรัพยากรอันมคีณุคา่ 
อาจจะไมใ่ชส่ าหรับปัจจบุนั แตส่ าหรับอนาคตของสงัคมไทย 
 
อปุสรรคตอ่การเปิดใจใหก้วา้งในระดับรากฐานของสงัคมวฒันธรรมไทย มอียู ่2 ประการทีจ่ะเนน้ใน
ทีน่ี ้
 
อปุสรรคประการแรก เรายดึมั่นถอืมั่นในความสามัคคอียา่งผดิๆ และเกนิขอบเขต เราพอใจกับการ
คดิเหมอืนๆ กันไปหมดในเรือ่งส าคัญ ตัง้แตใ่นโรงเรยีนประถมจนถงึรัฐสภา อา้งความสามัคคจีน
พร ่าเพรือ่ เพือ่ก าราบกดปราบความคดิทีแ่ตกตา่ง ผลักไสความคดิแหวกแนวสรา้งสรรค ์ให ้
กลายเป็นความคดินอกคอก 
 



นีเ่ป็นความสามัคคอียา่งหยาบๆ ไมซ่บัซอ้น จงึตอ้งใชก้ าลังอ านาจอยา่งดบิ ไมซ่บัซอ้นในการ
ควบคมุกลอ่มเกลาใหผู้ค้นอยูใ่นกรอบความคดิตามมาตรฐานทีรั่ฐตอ้งการ 

 

นีค่อืความสามัคคอียา่งตืน้เขนิ ทีอ่าจใชไ้ดก้ับสงัคมหุน่ยนต ์หรอืครอบครัวเล็กๆ ทีม่พีอ่บา้นรูด้ ี
เป็นใหญแ่ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
แตส่ าหรับสงัคมทีใ่หญโ่ตซบัซอ้น นีค่อื ทรราชในนามของความสามัคค ี
 
อปุสรรคประการทีส่อง ตอ่การเปิดใจกวา้งในระดับรากฐานของสงัคมวฒันธรรมไทย คอื การยดึมั่น
ถอืมั่นในประโยชนข์องชาตอิยา่งผดิๆ และเกนิขอบเขต 
 
ผลประโยชนข์องชาต ิสว่นรวม และเสยีงขา้งมาก กลายเป็นความชอบธรรมสงูสดุ อ านาจรัฐ
ราชการ และนักการเมอืงอา้งวา่ตนเองเป็นตัวแทนผลประโยชนข์องชาต ิสว่นรวม และเสยีงขา้ง
มาก เพือ่ใชอ้ านาจบาตรใหญ ่ท ารา้ยผูท้ีเ่ห็นผลประโยชนข์องชาตติา่งออกไป ท ารา้ยเสยีงขา้ง
นอ้ย ปฏเิสธสทิธขิองเสยีงขา้งนอ้ย 
 
เราจงึมคีนในชาตจิ านวนมหาศาล ทีต่กเป็นเหยือ่ของผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ
 
ในเมือ่ประชาชนทกุคน เป็นเสยีงขา้งนอ้ยในแงใ่ดแงห่นึง่เสมอ ประชาชนจงึมโีอกาสเสมอภาคกัน
ทีจ่ะกลายเป็นเหยือ่ของการกระท า “เพือ่สว่นรวม” 
 
ตัวอยา่ง : เสยีงสว่นใหญใ่นหมูบ่า้นทีพ่อ่ตาผมอยู ่คัดคา้น กทม. ทีจ่ะท าถนนขา้มคลอง อันจะ
ท าลายความสงบรม่รืน่ของบา้นแถนนัน้ กทม.บอกวา่เพือ่สว่นรวม 
 
และทีเ่รารูก้ันด ีชาวบา้นแมม่นูไมเ่อาเขือ่นไฟฟ้า แตข่อล าน ้า พันธุป์ลา และชวีติปกต ิรัฐบาลทกุ
ชดุบอกวา่เพือ่สว่นรวมตอ้งสรา้งเขือ่น 
 
โครงการรัฐทีไ่มเ่คยใหป้ระชาชนรว่มตัดสนิใจ มักอา้งผลประโยชนข์องชาตแิละสว่นรวม ก าราบปิด
ปากผูค้ัดคา้นซึง่ (แหงๆ ) ไมใ่ชป่ระชากรสว่นขา้งมากของประเทศ ทัง้ๆ ที ่“สว่นรวม” และ “ชาต”ิ 
ทีอ่า้งกันนัน้ หาตัวตนไมไ่ด ้เป็นแคก่ารอา้งอ านาจชอบธรรมตามหลกัประชาธปิไตยแบบผดิๆ  
 
เพราะประชาธปิไตย ไมใ่ชใ่บอนุญาตใหเ้สยีงขา้งมากบดขยีท้ ารา้ยและท าลายเสยีงขา้งนอ้ย 
 
ผลประโยชนข์องชาตหิรอืสว่นรวม ไมใ่ชอ่ านาจชอบธรรมทีจ่ะท าลายวถิชีวีติของประชาชนทีเ่หลอื
วถิชีวีติทีต่า่งไปจากทีรั่ฐบงการ 
 
ประชาธปิไตยแบบไทยๆ กลายเป็นระบอบและกระบวนการทีรั่ฐใชอ้ านาจบาตรใหญ ่ในนามของ
สว่นรวมและผลประโยชนข์องชาต ิ
 
ในแงน่ี ้การเมอืงไทยยังไมก่า้วพน้จากยคุสฤษดิม์าสกัเทา่ไรเลย 

 



เพราะวา่นีค่อืทรราช ในนามผลประโยชนข์องชาต ิ
 
ความคดิและวาทกรรมวา่ดว้ยความสามัคคแีละผลประโยชนข์องชาต ิเอือ้อ านวยการใชอ้ านาจ
ในทางทีผ่ดิเพือ่ก าราบปราบปรามความคดิทีแ่ตกตา่งขดัแยง้กับรัฐ เพือ่ผลักไสอดุมคตคิวามคดิ
แหวกแนวใหก้ลายเป็นพวกนอกคอก อันตราย 
 
เราไมค่วรหยดุอยูแ่คก่ารยอมรับความแตกตา่งความนอกคอก 
 
เราควรตระหนักยิง่ไปกวา่นัน้วา่ ความแตกตา่งจนถงึความนอกคอกคอืทรัพยากรอันมคีา่ตอ่การ
เปลีย่นแปลง 
 
ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้? 
 
เพราะความคดิทีแ่ตกตา่ง จนถงึแหวกแนวนอกคอก ลว้นเป็นฐานทางภมูปัิญญา ฐานความรู ้
วฒันธรรมทีส่งัคมสามารถเลอืกใชใ้นภาวะตา่งๆ กันทา่มกลางความเปลีย่นแปลง 
 
ความคดิทีแ่ตกตา่ง มักชว่ยใหเ้ห็นขอ้บกพรอ่งขดีจ ากัดของความคดิกระแสหลัก 
 
บอ่ยครัง้ ความคดิแตกตา่งและแหวกแนวเกดิจากมมุมองทีม่าพรอ้มกับกระแสใหม่ๆ  พลังเศรษฐกจิ
สงัคมใหม่ๆ   
 
ความแตกตา่งแหวกแนว จงึเป็นคลังภมูปัิญญาแกส่งัคมจนถงึกับเป็นทางเลอืกตา่งๆ นานา เมือ่
กระแสหลกัไมส่อดคลอ้งกับสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
การก าจัดและจ ากัดความคดิทีแ่ตกตา่ง จงึเป็นการปิดหปิูดตาตัวเอง ปิดทางเลอืกส าหรับอนาคต 
 
ดังนัน้ นอกจากจะยอมรับความแตกตา่งและนอกคอกแลว้ การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของผูท้ีค่ดิ
แตกตา่ง และพวกแหวกแนวนอกคอก จงึเป็นเรือ่งจ าเป็นอยา่งยิง่ เป็นพลังทางสงัคมทา่มกลาง
อทิธพิลใหม ่ๆ  
 
ยิง่ไปกวา่นัน้ การปะทะทางความคดิ ยังจะชว่ยใหส้งัคมเตบิโต มวีฒุภิาวะทางปัญญา รูจั้กวจิารณ์ 
เลอืก รับ ลอก ปอก ทิง้ อทิธพิลใหม่ๆ  จากภายในและภายนอก “วฒันธรรมแหง่การวจิารณ์” คอื 
ภมูคิุม้กันทีจ่ าเป็นส าหรับการเผชญิอทิธพิลภายนอกทีเ่ราควบคมุไมไ่ด ้
 
สงัคมใดทีท่ าใหผู้ค้นคดิไปในทางเดยีวกันจนเกนิไป สามัคคอียา่งตืน้เขนิ เปรยีบเสมอืนปลกูพชื
พันธุเ์ดยีวในพืน้ทีม่หมึาซึง่อาจใหผ้ลพวงมหาศาลในชัว่ระยะสัน้ แตย่ากทีจ่ะเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนื 
และอาจพนิาศราบเรยีบ เมือ่เผชญิแมลงหรอืโรคภัยใหม่ๆ  ทีไ่มเ่คยรูจั้ก 

 

เมือ่ 4 ปี กอ่นในงานร าลกึ 20 ปี 6 ตลุา เราย ้ากันวา่ ใครจะเป็นสงัคมนยิม คอมมวินสิต ์ก็ไมเ่ห็นจะ
เป็นไร เป็นอดตีทีเ่ราไมจ่ าเป็นตอ้งปิดบัง แตก่ลับควรดใีจทีเ่ราเกดิมาจรงิจัง ไมง่อมอื ไมเ่สยีชาติ
เกดิ 
 
วนันี ้ผมอยากจะขอย ้าไปอกีขัน้วา่ เราตอ้งเปิดโอกาสแกค่วามคดิอันหลากหลาย ใหม้สีว่นรว่มใน



การสรา้งสรรคส์งัคมโดยสนัต ิ
 
ใครจะยังคงเป็นสงัคมนยิม เป็นคอมมวินสิต ์ก็ไมเ่ห็นจะเป็นไร 
 
รัฐไมม่สีทิธทิ ารา้ย ท าลายพวกเขา หากเห็นแกอ่นาคตของสงัคมไทย 
 
ในเมือ่ความแตกตา่งเป็นสิง่จ าเป็น เราจงึตอ้งรูจั้กจัดการกับความขดัแยง้อันเกดิจากความแตกตา่ง
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความขดัแยง้กับรัฐ 
 
ขอย ้าวา่ความสามัคคจีะตอ้งไมห่มายถงึ ความไมข่ัดแยง้กัน 
 
ความสามัคค ีควรจะหมายถงึภาวะทีค่วามขดัแยง้ปะทะความคดิกันอยา่งสนัต ิไมม่กีารท ารา้ย และ
ท าลายความแตกตา่ง 
 
ไมม่กีารฆา่ จ ากัด ในนามของความสามัคค ีหรอืผลประโยชนข์องชาต ิ
 
การจัดการกับความขดัแยง้กับรัฐ หมายถงึ 
 
วธิกีาร เทคนคิ การตอ่รอง ประนปีระนอม กระบวนการเจรจาหาขอ้ยตุ ินีไ่มใ่ชเ่รือ่งงา่ย และ
สงัคมไทยยังขาดกลไกเหลา่นีอ้ยา่งยิง่ ปลอ่ยใหช้าวบา้นรออยูห่นา้ท าเนยีบมา 2-3 เดอืนแลว้ตี
ชาวบา้น แลว้ยังกลา่วหาซ ้าวา่พวกเขาไมใ่ชค่นไทย เป็นคนอืน่ หรอืท าใหป้ระชาพจิารณ์เป็นแค่
ประชาสมัพันธ ์แตน่ีก่ลับยังเป็นการจัดการในระดับเทคนคิ 
 
ทีส่ าคัญอยา่งยิง่ในเบือ้งตน้ คอืวฒันธรรมทางการเมอืง ทีรั่ฐยอมรับฟังตอบสนอง และใหม้สีว่นรว่ม 
 
รัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ ไมใ่ชเ่จา้ของความชอบธรรมแตผู่เ้ดยีว รัฐและรัฐบาลท าพลาด
ตัดสนิใจผดิเสมอๆ เป็นสิง่ปกต ิ
 
รัฐจงึจ าตอ้งรับฟัง ตอบสนอง และใหค้วามคดิทีแ่ตกตา่ง ประชาชน กลุม่ผลประโยชนท์ีข่ดัแยง้กับ
รัฐ มสีว่นรว่มในวันตัดสนิใจทางการเมอืง ระบบการเมอืงของสงัคมไทยตอ้งการอ านาจรัฐทีก่ระจาย
กวา่นี ้เล็กกวา่นี ้อ านาจนอ้ยกวา่นี ้เปิดพืน้ทีใ่หแ้กค่วามแตกตา่งหลากหลาย มโีอกาสเขา้มามสีว่น
รว่มในกระบวนการทางการเมอืงงา่ยกวา่นี้ 
 
ภาวะเชน่นี ้รัฐจงึจะตอบสนองความคดิแตกตา่งหลากหลายดกีวา่นี ้และจงึจะลดโอกาสทีจ่ะเกดิ
การท ารา้ยและท าลายพวกคดิแตกตา่งขดัแยง้กับรัฐ และพวกนอกคอกทัง้หลาย 

 

2. วา่ดว้ยประวตัศิาสตรบ์าดแผล 
การจัดการกับความแตกตา่งหลากหลายอยา่งผดิๆ ประการหนึง่ทีเ่กีย่วพันกับกรณี 6 ตลุา คอื การ
จัดการกับประวตัศิาสตรอ์ยา่งผดิๆ คับแคบ และไมค่ดิถงึประโยชนต์อ่ลกูหลาน 
 
สงัคมไทยมวีธิจัีดการกับอดตีทีไ่มอ่ยากจดจ า หรอืจ าไมล่ง กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อกอยู ่2 วธิ ี
 
ประการแรก ปฏเิสธมันเสยี ท าเป็นวา่อาจารยป์รดี ีไมม่ตีัวตน ไมม่คีณุคา่ความหมายใดๆ มากวา่ 



50-60 ปี 
 
ท าเป็นวา่ไมม่อีาชญากรรมของรัฐ เมือ่ 6 ตลุา 2519 
 
เรามาวนันี ้เพือ่จารกึความทรงจ าตอ่การฆาตกรรมหมูด่ังกลา่ว ผมขออภัยทีจ่ะกลา่ววา่มี
ประวตัศิาสตรบ์าดแผลอกีหลายกรณีทีถ่กูลมืเลอืนเสยียิง่กวา่ 6 ตลุาเสยีอกี 
 
6 ตลุา เกดิขึน้เกีย่วเนือ่งกับชา่งไฟฟ้า 2 คนถกูแขวนคอ เราไมค่อ่ยนกึกันแลว้วา่เขาคอืใคร 
ครอบครัวของเขาอยูท่ีไ่หน เกดิอะไรขึน้กับเขา 
 
6 ตลุา เป็นการปิดฉากการเคลือ่นไหวสงัคมนยิมในเมอืงครัง้ใหญใ่นประวตัศิาสตรไ์ทย แตก่าร
ปราบปรามกระแสสงัคมนยิม มมีากอ่น 6 ตลุา เราไมค่อ่ยนกึถงึอาจารยบ์ญุสนอง บณุโยทยาน กัน
อกีแลว้ จนป่านนีไ้มม่ใีครรูช้ดัวา่ใครท า หรอืแคว่า่เกดิอะไรขึน้กันแน่ ก็ยังไมช่ดั เราเคยฉุกใจคดิ
ไหมวา่อาจารยทั์ศนยี ์ภรรยาของอาจารยบ์ญุสนอง ยากล าบากขนาดไหนกับการประคับประคอง
ครอบครัว 25 ปีทีผ่า่นมา 
 
อยากทราบ ลองไปคน้หาดเูอาสคิรับ 
 
แตอ่าจารยบ์ญุสนองเป็นแค ่1 ในบรรดาผูน้ าขบวนการกรรมกร ชาวไรช่าวนา ผูน้ านักศกึษา ทีถ่กู
ปลดิชวีติไปทลีะคนๆ รวมหลายสบิหรอืกวา่รอ้ยคน พวกเขาทกุคนมคีรอบครัว มพีอ่แม-่เมยีผัว-พี่
นอ้ง-ลกูหลาน ซึง่ไมเ่คยไดค้ าตอบเลยวา่เกดิอะไรขึน้กับคนทีเ่ขารัก 
 
สงัคมไทยไมจ่ดจ า ไมส่นใจหาค าตอบ ไมส่อบสวน ไมห่าความยตุธิรรม 
 
คณุเคยคดิไหมวา่ในระยะเดยีวกันนัน้ มกีารสงัหารหมูท่ีต่กอยูใ่นความเงยีบสนทิเสยียิง่กวา่ 6 ตลุา? 
 
เชือ่กันวา่การสงัหารหมูค่ราวนัน้ อาจจะไมใ่ชเ่รือ่งการเมอืง จะใชห่รอืไมก็่ตาม การทีอ่ านาจรัฐ
สงัหารประชาชนตายไปกวา่ 70 กวา่คนกลางเมอืงหลวง ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่ราควรปลอ่ยลมืไปราวกับไม่
มอีะไรเกดิขึน้ 

 

“กรณีจลาจลพลับพลาไชย” ถกูผลักไสออกไปนอกความทรงจ าของเรา เพยีงเพราะวา่กันวา่เป็น
การกอ่ความวุน่วายของแกง๊อัง้ยีช่าวจนี 
 
ณ พ.ศ.2543 คณุยังเชือ่อยา่งนัน้อยูห่รอื? 
 
ในนามของสว่นรวม ความภมูใิจในประวตัศิาสตรข์องชาตเิราไมอ่ยากเผชญิความจรงิวา่มเีรือ่ง
เหลา่นีอ้ยู ่
 
เรารักษาประวตัศิาสตรข์องชาตใิหด้สูวยงามน่าภมูใิจอยูไ่ดด้ว้ยการผลักใสประวตัศิาสตรบ์าดแผล
ทัง้หลาย ใหก้ลายเป็น “เรือ่งเกา่ ๆ ทีไ่มรู่จ้ะขดุขึน้มาหาเรือ่งกันท าไม” 
 
“ประวตัศิาสตรอ์ันน่าภาคภมูใิจของชาต”ิ คอืยากลอ่มประสาทส ารับใหญท่ีช่วนใหเ้ราหลงใหลกับ
ตัวตนอันสวยหร ูประวตัศิาสตรแ์บบดา้นเดยีวคอื อวชิชาทีท่ าใหเ้รายดึมั่นกันหนักเขา้ ถอืมั่นกันให ้



แน่นเขา้ไปอกี ยิง่นานก็ยิง่หลงลมื ไมรู่จั้กตัวคน 
 
ลองนกึดวูา่ ถา้หากจู่ๆ  คนทีค่ณุรักเป็นลกู เมยีผัว พีน่อ้ง ของคณุดับสญูไปเฉยๆ อยา่งอธบิาย
ไมไ่ด ้ต ารวจไมส่อบสวนคนรา้ยไมเ่คยถกูลงโทษ ไมเ่คยมคี าอธบิายวา่เกดิอะไรขึน้ แถมกลไกรัฐ
ยังโฆษณาวา่ เขาเป็นพวกหนักแผน่ดนิ เสยีชาตเิกดิ เป็นอัง้ยีก่มุารจนี 
 
24-25-26 ปีผา่นไป และอาจตลอดกาลนาน คณุตอ้งเฝ้าบอกตัวเองทกุวนัทกุคนืวา่ คนทีค่ณุรัก
ไมใ่ชค่นเลวอยา่งทีถ่กูกลา่วหา 
 
เก็บความทรงจ านัน้ไวก้ับตัวเอง ไมก่ลา้พดู ไมก่ลา้เปิดเผยใหค้นอืน่รู ้
 
ถา้หากสกัวนัหนึง่ สาธารณชนยอมรับและบอกคณุวา่ ใช-่คนทีค่ณุรักเป็นคนด ีและเราจะชว่ยกันหา
ความกระจา่งวา่เกดิอะไรขึน้ 
 
วนันัน้จะเป็นวันทีง่ดงามทีส่ดุในชวีติของคณุ 
 
นีจ่งึไมใ่ชเ่รือ่งการแกแ้คน้ ความสะใจไมช่ว่ยสะสางบาดแผล 
 
ความอิม่เอมใจทีรู่ว้า่คนทีเ่รารัก เป็นทีย่อมรับจดจ าของผูค้นอยา่งถกูตอ้ง หลดุออกจากเงาของ
ความเงยีบ ความภมูใิจทีเ่ราสามารถเลา่เรือ่งของเขาในแบบทีเ่รารูจั้ก ใหค้นอืน่ไดฟั้งอยา่งเปิดเผย 
ไมต่อ้งเก็บซอ่น ลังเล อหิลักอเิหลือ่ ไดแ้ขวนรปูของเขาไวใ้นทีโ่ออ่า่เปิดเผย เพือ่ใหค้นถาม แลว้
เราจะไดเ้ลา่เรือ่งของเขาอกีซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ 
 
นีต่า่งหากคอืความยตุธิรรมทีพ่งึปรารถนา 

 

ในความเห็นของผม นีค้อืภารกจิ ความมุง่หมายของการช าระสะสางประวตัศิาสตรบ์าดแผลทีถ่กูลมื
เหลา่นัน้ ทกุกรณี 
 
การปฏเิสธอดตีทีไ่มน่่าพสิมัย คอืการหลอกตัวเอง 
 
ถา้คนรุน่หลังไมไ่ยดกีับกรณี 6 ตลุา ก็เพราะคนรุน่กอ่นปลกูฝังวฒันธรรมปิดหปิูดตาตัวเอง แลว้สง่
ทอดไปยังลกูหลาน 
 
วธิจัีดการประวตัศิาสตรบ์าดแผลประการทีส่อง คอื แปลงความหมายของอดตีนัน้ ใหก้ลายเป็นแบบ
ทีพ่อจะกลอ้มแกลม้กลนืไดล้งคอ 
 
จรงิอยู ่อดตีมหีลายความหมายหลายคณุคา่ ตามแตม่มุมองของคนรว่มสมัย และมมุมองยอ้นหลัง
จากปัจจบุัน 
 
นีค่อื ภาวะปกตขิองมนุษย ์
 
ดังนัน้ จงึเปิดโอกาสใหแ้กก่ารแปลและแปรความหมายของอดตีใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ
จดจ าของปัจจบุัน 



 
ขบวนการนักศกึษาชว่ง 6 ตลุา คอืกลุม่คนทีเ่รยีกไดเ้ต็มปากวา่เป็นฝ่ายซา้ย ตอ้งการเปลีย่นแปลง
สงัคมอยา่งถงึราก จ านวนมากตระหนักดวีา่ ตนตอ้งการสงัคมนยิม (ไมว่า่เขาจะเขา้ใจมันอยา่งไร 
ถกูหรอืผดิก็ตามท)ี จ านวนไมน่อ้ยสนใจ พอใจและนยิมคอมมวินสิต ์ทัง้ในฐานะความคดิและทีม่า
ในรปูของพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย 
 
ไมว่า่ความคดิของเขาจะถกูหรอืผดิ เมือ่มองจากวนันัน้หรอืวนันี ้ความคดิของพวกเขาไมใ่ชเ่รือ่งน่า
เกลยีดน่ากลัว 
 
พวกเขา-พวกเรา-ไมใ่ชศ่ัตรปูระชาชน 
 
ฝ่ายซา้ย ชาวสงัคมนยิมและคอมมวินสิต ์มตีัวตนในสงัคมไทย จะถกูผดิ ดเีลว จะชอบหรอืเกลยีด
ฝ่ายซา้ยก็ตามท ี
 
เราไมม่สีทิธิแ์ละไมค่วรปฏเิสธอดตีของฝ่ายซา้ย 
 
ผูค้นจ านวนไมน่อ้ยในสงัคมไทยวนันัน้และวนันี ้มไิดรั้กชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ตาม
มาตรฐานทีรั่ฐและสงัคมไทยตกีรอบไวอ้ยา่งน่าอดึอดั 
 
แลว้ไง? จับเขาแลว้ ฆา่เขาแลว้ เราจะปฏเิสธหรอืท าเป็นวา่คนเหลา่นัน้คดิเหมอืนคนอืน่ๆ ทีรั่กชาต ิ
ศาสน ์กษัตรยิ ์ตามแบบทีรั่ฐบงการงัน้หรอื? 
 
เราไมย่อมใหเ้ขามอีดตี อยา่งทีเ่ขาปรารถนาจะเป็นอกีงัน้หรอื? 

 

24 ปีผา่นไป ณ สถานทีเ่ดยีวกับทีเ่ขาจากไป ผมคดิวา่เราไมม่ทีางเลอืกอืน่ใดทัง้ส ิน้ นอกจาก
เคารพในเกยีรต ิและชืน่ชมกับความคดิอดุมคต ิตัวตนทีเ่ขาเป็น ไมว่า่เขาจะเป็นนักศลีธรรม นักสูท้ี่
รังเกยีจความอยตุธิรรม เป็นอนาธปัิตยท์ีไ่มช่อบอ านาจรัฐทกุชนดิ เป็นซา้ยส านักไหน เป็นสงัคม
นยิมคา่ยใด หรอืเป็นผูน้ยิมพรรคคอมมวินสิตก็์ตาม 
 
24 ปีผา่นไปแลว้ ณ ธรรมศาสตรท์ีเ่ดมิแหง่นี ้ไมม่ทีีไ่หนจะเหมาะสมเทา่นีอ้กีแลว้ ทีพ่วกเราทกุคน
ทีม่สีว่นท าใหอ้นุสรณ์ 6 ตลุาเกดิขึน้ จะเดนิหนา้เป็นธงน าใหแ้กส่งัคมไทยอกีครัง้ 
 
คราวนีเ้พือ่เปิดพืน้ทีใ่หแ้กค่วามทรงจ าอันหลากหลาย ซึง่รวมถงึใหเ้กยีรตแิกฝ่่ายซา้ยชาวสงัคม
นยิม ทีต่กเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมของรัฐไทย เปิดพืน้ทีใ่หแ้กอ่ดตีทีส่งัคมไทยไมป่รารถนาจะ
ยอมรับ 
 
เพือ่กระตุน้เตอืนสงัคมไทยวา่ อนาคตของสงัคมอยูท่ีก่ารเปิดออ้มแขนตอ้นรับความแตกตา่ง
ขดัแยง้กับรัฐ และใหพ้วกเขามสีว่นร่วมทางการเมอืงอยา่งเปิดเผยและสนัต ิ
 
ตอ่สูก้ับความคับแคบและอ านาจนยิม ทีม่ักปรากฏตวัในนามของความสามัคค ีผลประโยชนข์อง
ชาต ิและชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์
 
6 ตลุาแบบนี ้ในความหมายนีด้รูนุแรงเกนิกวา่จะรับได ้แตผ่มมั่นใจวา่เพือ่นทีเ่สยีสละไปเมือ่ 24 ปี



กอ่น ณ ทีแ่หง่นี ้คงยนิดจีะอยูช่ายขอบของประวตัศิาสตรไ์ทย อยูใ่นความทรงจ าของคนอยา่งเราๆ 
ทีเ่คารพในความคดิอดุมคตขิองเขา ตัวตนของเขา 
 
ผมมั่นใจวา่ เพือ่นเราทีจ่ากไปแลว้ อยากอยูใ่นความทรงจ าของเราอยา่งทีเ่ขาเป็น 
 
ถา้หากความทรงจ าเชน่นี ้ยากเย็นเหลอืเกนิทีจ่ะใหส้งัคมไทยยอมรับได ้ก็เป็นภารกจิทีต่อ้งตอ่สู ้

จนกวา่สงัคมไทยจะใจกวา้ง ไมใ่ชป่ฏเิสธ หรอืดัดแปลงเขา ใหเ้ขา้พอดกีับความคดิทีส่งัคมไทย
กลอ้มแกลม้กลนืลงคอ 
 
วรีกรรมทีถ่กูผลักไสไปอยูใ่นปรมิณฑลของความเงยีบ มคีณุคา่มากกวา่วรีกรรมอันโดง่ดังมากมาย
ในประวตัศิาสตรไ์ทย 
 
ขอบพระคณุทกุทา่น และวญิญาณทกุดวงทีบ่ันดาลใจใหผ้มพดูในสิง่ทีอ่ยูใ่นใจออกมา 
 
 

 

 


