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บทที ่8 "16 ตุลา 251?": จากความบกพรองของพฒันาการทางการเมอืง สูการเมอืงภาคประชาชน การเมอืงแหง

ความทรงจาํ และ การเมอืงเชงิวฒันธรรมวาดวย "วาทกรรมราชาชาตนิยิม(ประชาธปิไตย)" 

 การบรรยายในสัปดาหน้ีเร่ิมตนดวยการพูดถึง "เหตุการณ 16 ตุลา 251?" ในฐานะวาทกรรมใหมในความ

ทรงจําสาธารณะที่เกิดข้ึนตอเหตุการณ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 ซ่ึงหากมองในแงดี อาจหมายถึงความ

เขาใจวาเหตุการณที่เกิดข้ึนน้ันปรากฏข้ึนจริง และมีความสําคัญในฐานะเหตุการณการลุกข้ึนตอสูเผด็จการของนักศึกษา แต

ในรายละเอียด เราจะพบวาเหตุการณ 14 ตุลา 2516 และ เหตุการณ 6 ตุลา 2519 น้ันมีความเก่ียวเน่ืองกัน แต

สวนหน่ึงทีท่ําใหเหตุการณน้ีกลายสภาพเปนเหตุการณ 16 ตุลาคม 251? น้ันเปนปมปญหาในเร่ืองของการเมืองแหงความ

ทรงจํา ที่ทาทายใหเราตองยอนพินิจในเร่ืองของ "ประวัติศาสตรการเมือง และ การเมืองของประวัติศาสตร" โดยเฉพาะ

กวาจะมาถึงการระบุใหวันที่ 14 ตุลาคมของทุกป เปนวัน "14 ตุลาประชาธิปไตย" ในฐานะวันสําคัญของชาติ 

 และที่สําคัญ พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองของเหตุการณเดือนตุลาฯ ไดพัฒนาไปถึงข้ึนของ

การศึกษา ปมปญหาของ "ประชาธิปไตยแบบ 14 ตุลา" แทนที่จะเปนการสิ้นสุดของชัยชนะในเร่ืองของการบันทึกความ

ทรงจํา 14 ตุลาในฐานะเหตุการณประชาธิปไตยประวัติศาสตร และการร้ือฟนและเรียกรองความเปนธรรมใหกับเหตุการณ 

6 ตุลา 2519  

 เคาโครงคําบรรยายในสัปดาหน้ีจะแบงออกเปนสองสวนใหญๆ  ตามกรอบของวิชาที่ไดบรรยายมาต้ังแตคร้ังแรก 

น่ันคือแรงตึงเครียดระหวาง ความทันสมัยทางการเมือง และ การเมืองของความทันสมัย 

 โดยในเร่ืองของความทันสมัยทางการเมืองน้ัน เหตุการณเดือนตุลา ทําใหเราเห็นภาพการตีความการพัฒนาการ

ทางการเมืองในสองรูปแบบ ในรูปแบบแรก เราจะพบวา เหตุการณเดือนตุลาน้ันเปนเร่ืองของการมองวาการเมืองไทยน้ัน

ยังขาดการพัฒนาทางการเมืองอยางเปนข้ันเปนตอน กลาวคือ เหตุการณ 14 ตุลา 16 น้ันเปนเหตุการณที่สะทอนใหเห็น

ถึงพลังในการอธิบายของทฤษฎวีาดวยการพัฒนาทางการเมืองในแบบของ Huntington ที่มองวาหากสงัคมพัฒนาเร็ว

เกินกวาที่ระบบการเมืองจะตอบสนองตอความตองการดังกลาวได เหตุการณ 6 ตุลา 19 ก็จะเปนผลลัพท/ผลที่ตามมา 

ของการพัฒนาทีไ่มพรอม ที่ตอเน่ืองมาทัง้จากการหยุดย้ังพัฒนาการทางการเมืองนับเน่ืองมาจาก การปฏิรูประบบราชการ

ในรัชกาลที่ 5 และ การพยายามมอบรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่ 7 โดยการแยงชิงอํานาจของคณะราษฎร และ การ

เติบโตของระบบราชการจนกลายเปนระบบอํามาตยาธิปไตย ภายหลัง 2475 และการแชแข็งทางการเมืองโดยไม

กอใหเกิดการพฒันาสถาบันทางการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะพรรคการเมืองและการเลือกต้ังในยคุจอมพลสฤษด์ิ-ถนอม 

 ในรูปแบบที่สอง เราจะพบการตีความวา เหตุการณเดือนตุลาน้ันเปนจุดต้ังตนของการพัฒนาทางการเมืองที่สําคัญ

ของพลังประชาชน เพราะเปนเหตุการณคร้ังแรกที่ชนชั้นกลาง โดยเฉพาะพลังนักศึกษาที่เปนพลังบริสุทธ์ิไดออกมาเรียกรอง

ใหเกิดประชาธิปไตย บนทองถนน ซ่ึงหากจะวาไปแลว การตีความเชนน้ีมันัยยะของการมองวา เหตุการณ 14 ตุลา 

2516 น้ันมีความจริงแททางประชาธิปไตยมากกวา 2475 เพราะในคร้ังน้ีผูที่เรียกรองประชาธิปไตยน้ันเปนพลังบริสุทธ์ิ 

ไมไดมุงหวังผลประโยชนใหกับกลุมของตนเอง และในทายที่สดุ การเกิดข้ึนของเหตุการณ 6 ตุลา 2519 น้ัน สะทอน

ใหเห็นวา "รัฐ" ไทยน้ันเปนผูรายทางประวัติศาสตร หรือเปนอาชญากรทางประวัติศาสตรเสียมากกวา  
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 สําหรับในมิติของ การเมืองของความทันสมัยน้ัน เราจะพบประเด็นสําคัญสองประเด็น น่ันก็คือ เร่ืองของการเมือง

ของความทรงจํา-ประวัติศาสตรทางการเมือง และเร่ืองของการทําการวิพากษ "ประชาธิปไตยแบบเดือนตุลา"  

 สําหรับการเมืองของความทรงจําน้ัน มีมิติที่สําคัญสองประการ ในประการแรก จะพบถึงความพยายามในการ

ผลักดันเคลื่อนไหวของบรรดา "คนเดือนตุลา" ในการทําใหรัฐยอมรับเหตุการณเดือนตุลา โดยรูปธรรมที่สําคัญน้ันมี

ดวยกันหลายประการ อาทิ การระบุไวในหลักสูตรการศึกษาของเด็ก การผลักดันใหมีการรับรองวัน  14 ตุลา 

ประชาธิปไตย  การสรางอนุสาวรียเหตุการณ เดือนตุลา ที่อนุสรณสถานฯ  

 สวนอีกดานที่สาํคัญก็คือ จะพบวาเหคุการณเดือนตุลาน้ันถูกเลือกจํา โดยการสกัดขัดขวางของรัฐ ใหเหตุการณ   

14 ตุลา เปนเหตุการณที่จําไดงายกวา เหตุการณ   6 ตุลา 19 ทั้งน้ีเพราะ เหตุการณ แรกน้ันสามารถผลักใหเปน

ประเด็นระหวาง นักศึกษาพลังบริสุทธ์ิ กับเผด็จการทรราชย ในขณะที่เหตุการณ 6 ตุลา น้ันมีความซับซอนกวา ทั้งน้ี

เพราะเก่ียวพันถึง กลไกรัฐทั้งหมดในการทําสงครามอุดมการณ กับฝายคอมมิวนิสต และการกอตัวของพลังฝายขวา ที่

พระมหากษัตริยเขาไปมีสวนสําคัญในกระบวนการดังกลาวดวย ในขณะที่เหตุการณแรกน้ันจบลงดวยการแทรกแซงของ

สถาบันกษัตริยผานการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีพระราชทาน และการรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2517 ที่เรียกวาสภาสนามมา 

จนดูประหน่ึงวาเหตุการณ  14 ตุลาน้ัน เปนเหตุการณประชาธิปไตยอุดมคติ ขณะที่เหตุการณ 6 ตุลา 2519 น้ันเปน

บาดแผลความทรงจําของสังคมที่ไมสามารถนําเสนอได อันเน่ืองมาจากความอิหลักอิเหล่ือของประวัติศาสตรความทรงจํา 

ที่ถูกทําใหลืม 

 สําหรับปมปญหาในเร่ืองของการเมืองของความทันสมัยในประการที่สอง น้ันเปนเร่ืองของ การวิพากษวิจารณ

ประชาธิปไตยในแบบ 14 ตุลาคม 2516 วานํามาซ่ึงปมปญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยในปจจุบัน ทัง้น้ีเพราะ

ประชาธิปไตยในแบบ 14 ตุลา 16 น้ันวางความคาดหวังและใชสถาบันกษัตริยเขามาเปนสถาบันสําคัญในการแกปญหา

การเมืองผานการประกอบสรางอดุมการณใหม ที่ผสมผสานแรวคิด ราชาชาตินิยม กับประชาธิปไตยเขาไวดวยกัน อาท ิ

ความเขาใจของเราที่ เก่ียวกับ "วรรคทอง" ของการสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 ที่ถูกนํามาใชในการเรียกรอง

รัฐธรรมนูญในชวงเหตุการณเดือน ตุลา ซ่ึงเราจะเห็นผลประการสําคัญจากการต1อสูเพื่อใหไดมาในเร่ืองของ "นายก

พระราชทาน"  ตามการตีความมาตรา 7  ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 ที่ผานมา  

 

1. การเมืองของความทันสมัยกับเหตุการณเดือนตุลา: ความเส่ือมถอยทางการเมือง v.s. การปฏิวัติเดือนตุลา 

 1.1 เหตุการณเดือนตุลาในฐานะความเสื่อมถอยทางการเมือง: เหตุการณเดือนตุลาในสายตาของนักรัฐศาสตร

กระแสหลักน้ันเปนเหตุการณที่ไมใชเหตุการณทีค่วรจะไดรับการเฉลิมฉลองในฐานะของการไดมาซ่ึงประชาธิปไตย แตเปน

เหตุการณที่สะทอนใหเห็นถึงความวุนวายทางการเมืองอันเน่ืองมาจากการขาดการพัฒนาการทางการเมืองที่จะทําใหเกิด

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเสถียรภาพของระบบการเมืองทามกลางความเปล่ียนแปลง

น้ันเปนหัวใจสําคัญ  
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 ตัวอยางงานวิชาการที่อธิบายเหตุการณเดือนตุลาคมในลักษณะของเหตุการณความวุนวายไรเสถียรภาพทาง

การเมืองไดแกงานของชัยอนันต สมุทวณิช และ ลิขิต ธีรเวคิน  

 ในงานของชัยอนันต และ David Morell (1981) เขามองวาการเกิดข้ึนของเหตุการณ 14 ตุลาน้ันเปน

เร่ืองของการ "ระเบิดข้ึน" ของการกอความไมสงบของนักศึกษา (the explosion of student-led 

unrest) ซ่ึงเปนผลโดยตรงมาจากความวุนวายใจและความคาดหวังที่ไมไดรับการตอบสนอง (frustrations 

and unmet aspiration) ที่เชื่อมโยงระหวางชองวางที่ใหญข้ึนเร่ือยๆระหวางการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในสงัคม 

กับการหยุดน่ิงของสถาบันทางการเมือง ขณะทีพ่ลังทางสังคมใหมๆที่เติบโตข้ึนน้ันไดถูกปฏิเสธในการเขาสูระบบการเมือง 

(สวนหน่ึงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของคณะราษฎรที่เปนการรัฐประหาร และไมเคยนําเอาประชาธิปไตยที่

สมบูรณมาใชในการปฏิบัติจริงๆ)   

 ชัยอนันตเห็นวาเมื่อคณะทหารเลือกที่จะยิงผูชมุนุม ความชอบธรรมทางการเมืองที่พระมหากษัตริยทรงมีใหกับคณะ

ผูปกครอง (royal legitimacy) ก็ถูกถอนออกจากผูนําทางการเมือง โดยการที่พระมหากษัตริยทรงมีรับสั่งใหผูนํา

ทหารเหลาน้ันออกนอกประเทศ นอกจากน้ีเมื่อทหารกลับสูกรมกอง สิง่ที่เกิดข้ึนในชวง 2516-19 จึงเปนเร่ืองของการแบง

ข้ัวทางการเมืองที่สะทอนถึงความรุนแรงระหวางพลังทางสังคมทีส่นับสนุนการปฏิรูป และ กลุมที่เปนปฏิกริยาตอการปฏิรูป 

ซ่ึงถามองในรายละเอียด ชัยอนันตเห็นวา ในเมืองไทยน้ันความขัดแยงทางการเมืองเปนเร่ืองราวของพลังทางสังคมสาม

กลุม น่ันก็คือ พลังปฏิรูป พลังปฏิกริยา (ตอตานการเปล่ียนแปลง) และ พลังการปฏิวัติ (หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต)  

 ชัยอนันตเสนอวาการเปล่ียนสูการเมืองแบบเปดหลังป 16 น้ันมี "ตนทุน" ทีจ่ะตองจาย น่ันก็คือการเติบโตของ

ความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมผลประโยชนหลายกลุม อาทิ นักศึกษา ชาวนา และกรรมกร ซ่ึงรวมถึงการ

เผชิญหนาทางการเมือง และการปลุกระดมทางการเมือง ในหวงเวลา 3 ปน้ัน มีการนัดหยุดงาน 1333 คร้ัง และมีการ

ประทวง 322 คร้ัง มีการลอบสังหารไมตํ่ากวา 30 คร้ัง และมีการเลือกต้ังทีเ่ต็มไปดวยการนองเลือดมากทีสุ่ดใน

ประวัติศาสตร สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่คนไทยไมคุนเคย และเมื่อยางเขาสู 2519 สภาวะการณทางการเมืองของไทยก็เขา

สูสภาวะที่รับระบบการเมืองรองรับความวุนวายทางการเมืองไมไหว โดยเฉพาะความแตกแยกทางสังคมข้ันรุนแรง ดังน้ัน

เหตุการณโศกนารฏกรรมที่ธรรมศาสตร เมื่อ 2519 น้ันจึงเปนเหตุการณที่คาดการณไดวาจะเกิดข้ึน และชนชั้นกลางที่อยู

ในกรุงเทพฯน้ันคอนขางเต็มใจที่จะแลกประชาธิปไตยแบบรัฐศภาที่วุนวาย กับเผด็จการทหารที่มีเสถียรภาพ (เพราะ

วัฒนธรรมของไทยทําใหประชาชนมีความอดทนตอการขูดรีดของระบบราชการมาโดยตลอด) และยอมแลกเสรีภาพของตน

กับความมั่นคงของชาติ และความสุขสงบในประเทศ และยอมแลกเอาการแกปญหาทางการเมอืงในลักษณะทีป่ฏิบัติไดจริง

ในระยะใกลๆ (short-run pragmatic solutions) แทนการปฏิรูปทางการเมืองในระยะยาวที่เต็มไปดวย

ปญหา  

 ลิขิต ธีรเวคิน (2544 พิมพคร้ังที่แปด ฉบับพมิพคร้ังแรกประมาณ 2530) ใหรายละเอียดในการวิเคราะห

ประเด็นทางการเมืองของ 14 ตุลา 2516 วาเปนเร่ืองของการเสียดุลยทางการเมืองระหวางการพัฒนาทางการเมือง 

(การแชเย็นทางการเมือง) กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีแมวาลิขิตจะนิยมยกยองสิง่ดังกลาววา "โดย
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ตัวมันเองไมเปนสิ่งที่ผิด" (หนา 179) แตลิขิตไดชี้ใหเห็นประเดนที่สําคัญวา ระบบพอขุนอปุถัมนน้ันแทจริงแลวความจริง

ก็เปนระบบอุปถัมน ซ่ึงจําเปนตองพึง่พาอํานาจทางเศรษฐกิจ เพื่อใหระบบน้ันทํางานได และกระบวนการสรางพันธมิตร

ระหวางพอขุนและบริวาร กับพลังทางเศรษฐกิจและการชวยเหลือของอเมริกาน้ัน แตเน่ืองจากระบบดังกลาวพึ่งบารมีของ

ผูนํามาก เมื่อสฤษด์ิตายลงจึงเกิดความแตกแยกทางการเมืองระหวางทหารเอง และผูปกครองคนใหมก็ไมมีบารมีทาง

เศรษฐกิจ และกอปรกับความซับซอนทางสงัคมทีเ่กิดข้ึนน้ันทําใหระบบการเมืองแบบพอขุนน้ันไมสามารถรองรับได (ใหนึก

ถึงทฤษฎีระบบ ซ่ึงระบบการเมืองน้ันพังทลายเมือ่ไมสามารถรักษาสมดุลยไว)  

 สําหรับเหตุการณ 2519 น้ัน ลิขิต อางองิแนวคิดของ Huntington ในเร่ืองการพัฒนาการทางการเมือง

อยางชัดเจน วาเปนเร่ืองของการผุกรอนทางการเมือง หรือความวุนวายทางกรเมือง เน่ืองจากระดับความต่ืนตัวทาง

การเมืองมีมาก แตระดับการพัฒนาการทางการเมืองซ่ึงหมายถึงการจัดต้ังสถาบันทางการเมอืงมาจัดระเบียบการมีสวนรวม

หรือความจําเริญทางการเมืองมีตํ่า และทั้งลิขิตและชัยอนันตน้ันเชื่อวาเหตุการณ 6 ตุลาน้ันหลีกเล่ียงไมได  

 ประเด็นที่นาสนใจก็คือ ในขณะที่ชัยอนันตน้ันใหความสนใจกับเหตุการณเดือนตุลาในลักษณะของผลจากความ

วุนงายทางเมอืงที่เกิดมาจากกระบวนการของการพัฒนาทางการเมืองที่คอยขางจะบิดเบี้ยวไปจากกระบวนการที่ริเร่ิมข้ึนโดย

ชั้นนําทางการเมืองของไทย ต้ังแตรัชกาลที่ 5 ลิขิตน้ันดูจะใหความสนใจในเร่ืองของสภาวะผูนําภายในระบบการเมือง

มากกวาการฟนธงถึงเจตนารมยที่แทจริงทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   

 นอกจากน้ี อยากใหสังเกตุลักษณะกรวิเคราะหการเมืองของนักรัฐศาสตรกระแสหลักผูมีชือ่เสียงทั้งสองคนในการ

อธิบายเหตุการณนองเลือดในเดือนตุลาคม 16 และ 19 ซ่ึงมีลักษณะของการแยกตัวเองของนักวิชาการในฐานะของการ

วิเคราะหเหตุการณ มากกวาการอธิบายในลักษณะของความสมัพันธในระดับความรูสึก/สวนตัวกับเหตุการณดังกลาว และ 

หลีกเล่ียงที่จะกลาวโทษถึงผูที่กอความรุนแรงข้ึนมาในคร้ังน้ัน (รัฐบาล) ทั้งน้ีเพราะเร่ืองใหญของนักเวิเคราะหทั้งสองน้ัน

เปนเร่ืองของปญหาในระดับโครงสราง มากกวาเร่ืองของเจตจํานงและอุดมการณของผูปกครอง  

 1.2 เหตุการณเดือนตุลาในฐานะการปฏิวัติ:  

 อาจกลาวไดวา งานของ เสนห จามริก (2517) ในวารสารธรรมศาสตร  ที่ชื่อวา "การเมืองไทยกับปฏิวัติ

ตุลาคม" สะทอนใหเห็นถึง "คําอธิบายอมตะ" ของประวัติศาสตร 14 ตุลา ที่อาจเรียกไดวาประวัติศาสตรของสํานัก

ธรรมศาสตร ที่เรารับรูกันโดยทั่วไปในนามของการเผชิญหนาระหวางเผด็จการทหารที่สืบอํานาจตอเน่ืองยาวนาน กับ 

ขบวนการมวลชน ที่เปนการรวมพลังของคนหนุมสาว ปราศจากสิ่งที่ตองสูญเสยี งานของเสนหทําใหเราเห็นภาพที่เลวราย

ของระบอบถนอม-ประภาส และในขณะเดียวกันก็ไมไดใหคาแกการเปล่ียนแปลงการปกครองในป 2475 มากไปกวา"

การปฏิวัติของขาราชหาร (และ) เปนการตอสูระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม" ที่แยงชิงอํานาจกันเอง (เสนหอางอิงถึง

งานเร่ือง อํามาตยาธิปไตยของริกส) อยางไรก็ดี เสนหเห็นวาการปฏิวัติเดือนตุลาน้ันยังไมมีผลที่นาพอใจ โดยเขาเปรียบ

ใหเห็นวารัฐบาลของสัญญาฯ หลังเหตุการณดังกลาวน้ันมีสภาพไมตางไปจากรัฐบาลของมโนปกรณฯ 

 ประเด็นที่นาสนใจของงานเสนหอีกจุดหน่ึงก็คือ เสนหไมไดตกอยูในกับดักคําอธิบายถึงการขาดแคลนสถาบันทาง

การเมืองดังที่นักรัฐศาสตรกระแสหลักไดอธิบายเอาไว แตเสนหชี้ใหเห็นวา ภายหลังเหตุการณเดือนตุลา 16 ไดอุบัติข้ึน
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น้ัน สถาบันกษตัริยไดเขามามีบทบาทสําคัญทางการเมืองทามกลางวิกฤติผูนําในยุคถนอม-ประภาส โดยที่สถาบันกษัตริย

น้ันจําตองมีการขัดแยงกับรัฐบาลโดยเปดเผยบอยคร้ังอยางไมอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงเปนผลใฝหสถาบันกษัตริยสามารถธํารง

รักษาความเชื่อถือทางใจในหมูประชาชนสวนใหญ ทั้งน้ีเสนหอางงานของมรว. คึกฤทธ์ิและอธิบายระบบความสัมพันธ

ระหวางกษัตริยกับประชาชนวา "ราชประชาสมาศัย" ซ่ึงมามาแตโบราณสืบเน่ืองยาวนาน และทําใหขบวนการนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ปละประชาชนตางทุมความมุงหวังไปท่ีสถาบันสูงสุดน้ีโดยธรรมชาติ โดยเสนหเห็นวา การทีส่ถาบัน

พระมหากษัตริยเขามามีบทบาทกระทําการโดยตรงตอการเปล่ียนอํานาจและจัดต้ังรัฐบาล สัญญาฯ และสมัชชาแหงชาต ิ

และสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อราง รธน. 2517  (หนา 377-378 ในฉบับตีพิมพใหม 2519) พึงสังเกตวางานของ

เสนหเองน้ันอธิบายบทบาทของพระมหากษัตริยกับการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงในยุค 16 ในรายละเอียดมากกวางาน

ของชัยอนันตในยุคเดียวกัน (1981)  

 ทัศนะที่นาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ นักรัฐศาสตรในชวงหลังเดือนตุลาคม 2516 น้ันมีทัศนคติที่ไปในทิศทาง

เดียวกันอยูอีกประการหน่ึง ก็คือการใหความสาํคัญกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในชวงเดือนตุลา 16 วามีลักษณะที่มี

เน้ือหาของความเปนประชาธิปไตยมากกวาเหตุการณ 2475 ดังที่เห็นในงานของเสนห และงานในป 2517 ของชัย

อนันต 

 ในงานที่ชื่อวา "14 ตุลา: คณะราษฎรกับกบฎบวรเดช" (2517) ชัยอนันตเสนอประเด็นทีน่าสนใจที่แตกตาง

ไปจากความเขาใจในเร่ืองของเหตุการ 14 ตุลาที่เราเขาใจในเวลาตอมาในฉบับฉบบัของประวัติ 14 ตุลาฯท่ีมาจาก

สํานักประวัติศาสตรธรรมศาสตร กลาวคือ ชัยอนันตมองวาเหตุการณที่เทียบเคียงกับเหตุการณ 14 ตุลา ซ่ึงเขามองวาเปน

เหตุการณวันมหาวิปโยคคร้ังที่สอง กับเหตุการณการนองเลือดในวันมหาวิปโยคคร้ังแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2476 ของคณะกู

บานกูเมือง ซ่ึงเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา กบถบวรเดช กลาวคือ ชันอนันตน้ันใชเหตุการณ 14 ตุลา มาขอความเปน

ธรรม (หรือสรางความชอบธรรม?)ใหกับการเขียนประวัติศาสตรของกบถบวรเดช  โดยเทียบเคียงวา คณะราษฎรน้ัน

เปรียบเสมือนรัฐบาลถนอมที่ประณามนักศึกษาวาเปนคอมมิวนิสต กลาวคือ ชัยอนันตน้ันพยายามท่ีจะเสนอวา คณะราษฎร

และปรีดีน้ันไมใชวีรบุรุษประชาธิปไตย หากแตรัชกาลที่ 7 ทีท่รงเตรียมกรพระราชทานรัฐธรรมนูญ คณะกูบานกูเมือง(กบฏ

บวรเดช) และ การสละราชสมบัติของรัชกาลที ่7 ตางหากที่สมควรไดรับการจดจําในฐานะของกรมีเจตนารมณที่จะนําพา

ประเทศไปสูประชาธิปไตยสมบูรณ 

 แนวทางอีกแนวทางในการอธิบายในเร่ืองของเหตุการณ 14 ตุลา และ 6 ตุลา ทั้งในฐานะที่เปนการปฏิวัติ 

และเปนการปฏิวัติที่มีลักษณะทางชนชั้น ก็คืองานของ เบน แอนเดอรสัน (1977) ที่ใชมุมมองทางชนชั้นในการวิเคราะห

การเปล่ียนแปลงและการหวนกลับคือสูอํานาจเผด็จการทหารอีกคร้ังในกรณีของ 6 ตุลา โดยไมไดอยูในกรอบของการ

พัฒนาทางการเมือง และการไรซ่ึงสถาบันทางการเมือง ดังแนวคิดของฮันติงต้ัน เบน เห็นวาสิ่งที่สําคัญคือการทําความ

เขาใจกับลักษณะภายในของชนชั้นกฏมพีไทยซ่ึงกอนตัวข้ึนมาในยุคสฤษด์ิ ซ่ึงไมพอใจสิง่ที่เกิดข้ึนภายหลังการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองเมือ่ 14 ตุลา 2516 ทั้งกับชาวนา และกรรมกร ที่นัดหยุดงาน และ ลักษณะความรุนแรงของ

กลุมที่รัฐจัดต้ังซ่ึงมีรากฐานมาจากกฏมพีนอย หรือชนชั้นกลางระดับลาง ในกรณีของกระทิงแดง ที่ผิดหวังจากการ
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เปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึน กลาวอีกในหน่ึง ความขัดแยงทางชนชั้นของกลุมตางๆในสังคมเปนปมปญหาสําคัญของการ

นําไปสูความรุนแรงเมื่อ 6 ตุลา 19 มากกวาการขาดแคลนสถาบันทางการเมืองในมมุมองของฮันติงต้ัน 

 นอกจากน้ีแลว เบน ยังชี้ใหเห็นในรายละเอยีดถึงการกอตัวของสถาบันกษัตริยในสถานะสถาบันทางการเมอืง 

ภายใตการรวมมือและประสานประโยชนกับเผด็จการทหารในชวงเวลาเดียวกัน กลาวอีกนัยหน่ึงอาจตีความไดวา แมวา

โครงสรางของเผด็จการอาจจะลมสลายลงเปนการชั่วคราว ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลา แตทวาสถาบันทางการเมืองที่

เปนแกนกลางของชมุชนทางการเมืองของไทยน้ันอาจไมใช “พรรคการเมือง” ตามท่ีฮันติงต้ันมอง หากแตเปนเร่ืองของ

สถาบันพระมหากษัตริย (และอดุมการณชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย) ก็อาจเปนได 

 

2. การเมืองของความทันสมัยกับเหตุการณเดือนตุลา: จากการเมืองของความทรงจํา สูปมปญหาของประชาธิปไตยในแบบ

ตุลาคม 

 2.1 การเมืองของความทรงจํากับเหตุการณเดือนตุลาฯ:  

 การยกเอาคําวา "16 ตุลา" ข้ึนมาจ่ัวหัวของหัวขอคําบรรยายในวันน้ี ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา เหตุการณเดือนตุลา

น้ันมิใชเหตุการณที่อยูในความทรงจําทางการเมืองอยางงายๆ ดวยวาความทรงจําที่มีตอเหตุการณทั้งสองเหตุการณน้ันเปน

เหตุการณที่มีความตอเน่ืองกัน หากเราไดศึกษาวรรณกรรมทางรัฐศาสตรอยางจริงจัง แตทวาในพ้ืนที่ความทรงจํา

สาธารณะน้ัน ความทรงจําในเร่ืองดังกลาวกลับกลายเปนประเด็นทางการเมือง เพราะรัฐเองน้ันไมไดยอมรับความจริงใน

ตัวเหตุการณที่เกิดข้ึน และในขณะเดียวกันในสวนของขบวนการเคล่ือนไหวเดือนตุลาน้ันเองก็มปีมปญหาในการสถาปนาซ่ึง

ความเปนประชาธิปไตยในแบบขบวนการเดือนตุลาดวยเชนกัน (ดังที่จะกลาวในหัวขอถัดไป)  

 ในยุคแรกๆน้ัน เราจะพบวาความทรงจําในเหตุการณ 14 ตุลา น้ันถูกบันทึกลงในลักษณะของบันทึกของผูที่เขา

รวมเหตุการณ อาทิ งานของเสกสรร ประเสริฐกุล (2531) ซ่ึงงานเหลาน้ีเปนงานที่ทําใหเห็นภาพอุดมคติของเหตุการณ 

14 ตุลา ที่เปนภาพของนักศึกษาที่มาจากชนบท และเห็นความทุกขยากและอยุติธรรมในสังคม ตอมา เราจะพบเห็นงาน

ของฝายขวาที่มลัีกษณะทางวรรณศิลปเขามาชี้ใหเห็นภาพอีกดานหน่ึง อาทิ งานคูกรรมสอง ของทมยันตี ที่นําเสนอภาพ

ของเหตุการณ 14 ตุลา ผานความสูญเสียของผูคนในเกมสอาํนาจ (ลองพิจารณาระยะหางของงานทมยันตี ซ่ึงเปนฝาย

ขวา กับงานประชาธิปไตยบนเสนขนาน ที่ไดอานไปแลวในสัปดาหกอนๆ)  

 อยางไรก็ตาม แมวาเหตุการณ 14 ตุลา 2516 จะไดกลายสภาพไปจาก "วันมหาวิปโยค" ในชวงแรกๆของ

ความทรงจําที่มตีอเหตุการณ แตในชวงไมก่ีปน้ีเอง เหตุการณ 14 ตุลา 2516 ไดกลายเปนเหตุการณวันประชาธิปไตย 

ที่เรียกวา วัน 14ตุลาประชาธิปไตย" หรือ "14 ตุลา วันประชาธิปไตย" ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อป 2546 (ดูงาน

เก่ียวกับความทรงจําทั้ง 14 ตุลา และ 6 ตุลาไดจาก บันทึกความทรงจําของผูมสีวนรวมทางการเมืองในยุคน้ัน เชน

งานปูมประวัติศาสตรของขบวนการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล งานของสุธรรม แสงประทุม งานของเสกสรร ประเสริฐกุล

เปนตน) และมกีารรณรงคจนนําไปสูการสรางอนุสรณสถาน 14 ตุลา แตทวาเหตุการณ 6 ตุลา 2519 น้ันยังไม

สามารถไดรับการยอมรับในฐานะสวนหน่ึงของความทรงจําสาธารณะที่รัฐเปนอาชญากรในการทํารายผูชุมนุมประทวงได 
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(อาจกลาวไดวา ในขณะที่เหตุการณ 14 ตุลาน้ัน สามารถลงเอยไดดวยการโยนบาปไปสู ถนอม-ประภาส-ณรงค แต

เหตุการณเมื่อ 6 ตุลาน้ันมีความสลับซับซอนในเร่ืองของความรุนแรงมากกวา เพราะฝายทหาร/ตํารวจที่สญูเสียอํานาจน้ัน

มีการไดรับการสนับสนุนจากสถาบันกษัตริย ดังกรณีของเพลงพระราชนิพนธ เราสู (ดูงานของ สมศักด์ิ เจียมธีระสกุล ชิ้น

ที่ชื่อวา “เราสู”) และ การกอต้ังขบวนการประชาชน อาท ิลูกเสือชาวบาน ในขณะเดียวกัน ขบวนการนักศึกษาน้ันเองก็

มีความเก่ียวของกับขบวนการคอมมิวนิสตเชนกัน) นอกจากน้ีในทางปฏิบัติน้ัน จะพบวา แมวา เหตุการณ 6 ตุลา จะ

เกิดทีหลัง คือในป 19 ขณะที่เหตุการณ 14 ตุลา น้ันเกิดกอน แตในความเปนจริงแลว เมือ่จะตองระลึก/เฉลิมฉลองใน

แตละป การจัดงานวันที่ 6 ตุลา จะตองจัดกอน วันที่ 14 และเม่ือสงัคมยังไมสามารถจัดการกับความทรงจําของวันที่ 

6 (19) ได จึงสรางความอหิลักอิเหล่ือกับการพูดถึงเหตุการณวันที่ 14 (16)ในแตละป 

 งานเขียนของคณะกรรมการรับขอมูลและสืบพยานเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ที่นําโดย ใจ อึ้งภากรณ และ 

สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ (2544) เปนตัวอยางทีดี่ในการพยายามรวบรวมและชาํระประวัติศาสตรเหตุการณเพื่อชีใ้หเห็นความ

รุนแรงจากการปราบปรามของรัฐ และพลังการเคล่ือนไหวทางอุดมการณของฝายขวา ในขณะที่งานของ Katherine 

A Bowie (1997) น้ันชี้ใหเห็นวา การกอต้ังของขบวนการลูกเสือชาวบานน้ันเก่ียวพันกับการปฏิบัติการณทาง

อุดมการณของตํารวจตระเวณชายแดน และสถาบันพระมหากษัตริย (ซ่ึงเขาไปเก่ียวของในชวงหลัง เมือ่ขบวนการเร่ิมลง

หลักปกฐานแลว) และชี้ใหเห็นวาชาวนาในระดับรวยและกลางของหมูบานจะมีบทบาทสําคัญในการทําใหขบวนการ

ดังกลาวเติบโตข้ึน 

 ในอีกดานหน่ึง งานเขียนในเร่ืองของ 6 ตุลา จํานวนไมนอย เร่ิมต้ังคําถามวาทําไมความทรงจําของ

เหตุการณ 6 ตุลา จึงเกิดข้ึนไมได และไมนาจะเปนเพราะแคเร่ืองของการที่รัฐไมยอมรับผิดหรือปกปดขอมูล งานในแนว

ดังกลาวน้ีเสนอวา ความทรงจําในเหตุการณ 6 ตุลา น้ันเปนเร่ืองของการ "จําไมได ลืมไมลง" ในฐานะของ 

“ประวัติศาสตรบาดแผล” ที่หมายถึง อดีตที่กอความทุกขฺระทมเจ็บปวดตอรางกาย อารมณ และจิตใจ แตกลับไมไดรับการ

ชําระสะสาง หรือไมกระจางลงตัวในจิตใจของผูที่ไดรับผลกระทบ  ธงชัยเหน็วาบาดแผลเชนน้ีตอการคําอธิบาย การทํา

ความเขาใจอยางมีเหตุผลโดยกระจาง จนกวาจะรูสึกลงตัว จึงจะสามารถสมานแผลและทําใหอดีตไมคาราคาซัง รบกวน

จิตใจอีกตอไป ธงชัยเห็นวา อดีตเชนน้ีมักกอใหเกิดความทรงจําและคําอธิบายท่ีขัดแยงสับสน หรือกอใหเกิดผลทาง

การเมืองงที่ไมพึงประสงค จึงยากที่จะทําใหอดีตลงตัวไปในทางใดทางหน่ึง  ธงชัยชี้วาความอิลักอิเหล่ือในความทรงจํา

น้ันเกิดทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายที่กระทํา และฝายที่ถูกกระทํา (ดู ธงชัย วินิจจะกูล 2539) 

 งานเขียนของเกษียร เตชะพีระ (2539) ไดใหภาพสรุปที่นาสนใจกับประเด็นปญหาของความทรงจําใน

เหตุการณ 6 ตุลา จากการอภิปราย งานของธงชัย วินิจจะกูล และ สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล (พูดงายๆก็คือ เหตุการณ

ดังกลาวไมใชเร่ืองของ "การชําระประวัติศาสตร" ในฐานะความถูกตองของเหตุการณเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการ "ให

ความหมาย" กับการกระทําในอดีตวาเราจะจดจํามันอยางไร)  เกษียรเห็นวางานของธงชัยทีต่องการใหรําลึกถึง

เหตุการณ 6 ตุลา ในลักษณะของการจดจําคนเหลาน้ัน (ผูทีเ่สียชีวิต) ในฐานะของนักอุดมคติ มากกวาจดจําเน้ือหา

สาระของอุดมการณของการตอสู ซ่ึงเกษียรเหน็วาเปนการนําเสนอแบบ "คูณรวมนอย" ทีแ่มวาดานหน่ึงจะดูเหมือนจะมี
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ลักษณะของการเหมารวมไปหมด แตในอีกดานก็มีพลังทางการเมืองเปนอยางย่ิง ดวยวา เปนการลมเลิกแนวคิดความทรง

จําในเร่ืองเหตุการณเดือนตุลาวาเปนการตอสูระหวางฝายซายและขวา ในขณะที่เกษียรเห็นวาแมวาแนวคิดของธงชัยจะมี

ลักษณะที่มีพลัง แตก็กวางเกินไปจนหาความเฉพาะเจาะจงใหกับเหตุการณ 6 ตุลา ไมได เกษียรจึงเสนอใหจําเหตุการณ

ดังกลาวในลักษณะของชาตินิยมทางเลือก หรือชาตินิยมที่ไมใชรัฐแทน 

 ในอีกดานหน่ึง เกษียรเสนอวา งานของ สมศักด์ิ น้ันมีลักษณะที่เรียกวา "หารรวมมาก" คือมองวาควรจดจํา

เหตุการณ 6 ตุลาเปนเร่ืองของคนที่ยอมตายอยางสงางามเพื่ออุดมการณสังคมนิยม ตามความเปนจริงที่เกิดข้ึนในชวง

เหตุการณดังกลาว ซ่ึงในทัศนะของเกษียรน้ัน แนวคิดเชนน้ีก็แข็งทื่อเกินไป ดวยไมเขาใจถึงสิ่งที่เปนการประกอบสราง/

ผสมผสาน (หรืออาจเรียกวาเปน local statement) สงัคมนิยมในแบบที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ท่ีมาจากแนวคิด

หลายสาย ต้ังแตแนวคิดของฝายคานในเมือง พรรคคอมฯ และมารกซิสมรุนแรกหลังป 2490 และมีการผสมผสานระหวาง

เร่ืองของประชาธิปไตยและชาตินิยม ในนามของการตอสูเพื่อเอกราชทางการเมืองและเศรษฐกิจ และความเปนธรรมทาง

สังคมในรูปลักษณะหน่ึงที่แตตางไปจากเดิม (ประเด็นเร่ืองความเปนชาตินิยมและประชาธิปไตยเดือนตุลา จะนําเสนอใน

หัวขอถัดไป) 

 ในชวงของการตอสูเร่ืองของความทรงจําตอเหตุการณ 14 และ 6 ตุลา น้ัน โดยเฉพาะเหตุการณ 6 ตุลา 

น้ันมี งานของนักวิชาการอีกสองทานที่นําเสนอประเด็นที่นาสนใจในเร่ืองน้ีในฐานะผูรวมสนทนา (rejoinders) 

ไดแกงานของ ยุกติ มุกดาวิจิตร (2539) ในเร่ืองของบทบาทของแนวคิดเร่ืองความรุนแรงในการสรางความทรงจําของ

เหตุการณเดือนตุลา และ ชัยวัฒน สถาอานันท (2543) ในเร่ืองของอภัยวิถี  

 ยุกติ เสนอวา ความรุนแรงของท้ังสองเหตุการณ คือทั้ง 14 ตุลา 16 และ  6 ตุลา 19 น้ันกลายเปน

สัญลักษณสําคัญที่ทําใหเกิดการสรางปรากฏการณที่เรียกวา 16 ตุลาคม ซ่ึงเปนเหตุการณรวมกันที่พูดถึงการที่นักศึกษาถูก

กระทําดวยความรุนแรง (ยุกติมองวาสิง่น้ีคือ “ประวัติศาสตรนิพนธของนักศึกษา” ที่ถูกครอบงําดวยแนวคิดเร่ืองสงคราม 

การนองเลือด และความเสียสละ ซ่ึงกลายตัวเปน ลัทธิ (cult) หรือพิธีกรรมในการหลอมรวมผูคนเขาดวยกัน ซ่ึงใน

กรณีน้ี 16 ตุลา เปนพิธีกรรมความตายแบบหนึ่ง ซ่ึงนอกเหนือจากจะรอยรวมผูคนเขาดวยกันแลว ประวัติศาสตรนิพนธ

ของนักศึกษายังทําหนาที่ครอบงาํผูชม/ผูฟงดวย  

 งานเขียนเร่ืองอภัยวิถี ของชัยวัฒนน้ัน ชัยวัฒนเสนอทางออกในเร่ืองของประวัติศาสตรบาดแผลที่สําคัญ คือการ

ใหอภัย แตทัง้น้ี การใหอภัยน้ันจะตองมีเงือ่นไขสําคัญอยูหลายประการ ในประการแรก จะตองมีการปรับความสัมพันธ

เชิงอํานาจใหมาอยูในระนาบเดียวกันกอนผานการตอสูในแนวสันติวิธี กลาวคือ การใหอภัยเกิดข้ึนไมไดหากผูใหอภัยยัง

อยูในสถานะเหย่ือซ่ึงยังมอีํานาจดอยกวา ประการที่สอง การใหอภัยน้ันจะตองเปฯการใหอภัยในแบบที่จําแลวใหอภัย 

น่ันหมายความวาจะตองจําเหตุการณที่เกิดข้ึนไว แตตองไมปลอยใหใหความทรงจําดังกลาวเปนปราการสกัดมิใหมีชีวิต

ปรกติในปจจุบันไปได และในประการสุดทาย การใหอภัยน้ันจะตองข้ึนไดในกรอบคิดในเร่ืองความยุติธรรมในแนวใหม 

ที่หมายถึง ความยุติธรรมที่มีผลใรทางเปล่ียนแปลง (transformative justice) ซ่ึงหมายความวาจะตองไมมอง

เร่ืองของความยติุธรรมในแงของการเผชิญหนาระหวางมิตรกับศัตรู ไมมองเร่ืองการแกแคน หรือ ชดใช แตตองเปนความ
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ยุติธรรมระหวางผูใหอภัย และผูรับการใหอภัย ซ่ึงเกิดข้ึนจากการพูดคุยกันของทั้งสองฝายที่มีความเทาเทียมกัน และมุงที่จะ

อยูรวมกันตอไปในวันขางหนารวมกัน  

 2.2. ปมปญหาของประชาธิปไตยในแบบ เดือนตุลา (ประชาธิปไตยแบบ 14 ตุลา): 

 ตอเน่ืองจากงานของเบน ที่กลาวไวในป ค.ศ. 1977 (2520) เราจะพบวา แนวคิดที่เร่ิมต้ังคําถามถึง 

“เน้ือหา” ของประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนและเรียกรองกันมาในชวงเหตุการณ 14 ตุลา 16 น้ันมีมากข้ึน ในระดับของการวิ

เคราหองคประกอบ การประกอบสราง (articulation) และ การทํางานของอุดมการณประชาธิปไตยในแบบ 14 

ตุลา กลาวคือ ในขณะที่ประวัติศาสตรนิพนธนักศึกษาวาดวยเหตุการณเดือนตุลาน้ันมักจะเนนเร่ือง “รูปแบบ” ของ

ประชาธิปไตยเดือนตุลาวาเปฯเร่ืองของการเรียกรองประชาธิปไตยท่ีเปฯสิ่งตรงขามกับการปกครองภายใตการรัฐประหารของ

จอมพลถนอม แนวคิดประวัติศาสตรนิพนธนักศึกษา และประวัติศาสตรการเมืองไทยของนักวิชาการมักไมไดอธิบาย

ประเด็นปญหาของเน้ือหาประชาธิปไตยในแบบ 14 ตุลา มากเทาไหรนัก 

 งานเขียนรุนใหมที่ใหความสําคัญกับการทําความเขาใจในเร่ือง ประชาธิปไตยในแบบ 14 ตุลาน้ันเร่ิมข้ึนอยาง

จริงจังจากงานของ นิธิ เอียวศรีวงศ ที่ชื่อ “ชาตินิยมในขบวนการประชาธิปไตย” (2535) ที่นําเสนอวาแกนแกนสําคัญ

ของการเคล่ือนไหวของขบวนการประชาธิปไตย 14 ตุลาน้ันเปนเร่ืองของชาตินิยม2ทั้งน้ีนิธิเร่ิมตนบทความของเขาโดย

การชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางเหตุการณ 14 ตุลา 2516 และ พฤษภาทมิฬ 2535 ตรงท่ีวา เหตุการณแรกน้ันมี

เร่ืองของอุดมการณชาตินิยมเขามามสวนรวมในการตอสูกับเผด็จการ (แมวาทั้งสองเหตุการณเปนการตอสูเผด็จการทั้งคู) 

นิธิอธิบายวา ชาตินิยมของไทยน้ันคือแนวคิดในเร่ือง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริยที ่พระมหากษัตริยริเร่ิมข้ึน

นับต้ังแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย และเน้ือหาลัทธิน้ีไมไดเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเหตุการณ 2475 แตอยางใด 

นอกเหนือจากการเพิ่มเอาคําวารัฐธรรมนูญมาตอทาย และตอมาเม่ือกองทัพเขาครองงําทางการเมือง คําวารัฐธรรมนูญก็ถูก

ตัดออก และกองทัพก็เขาคุมอุดมการณดังกลาว  

 เมื่อชาตินิยมมีความสําคัญในการเรียกรองประชาธิปไตย พระมหากษํตริยก็อยูในฐานะแกนกลางของอุดมการณ

ชาตินิยม และอดุมการณในการสรางความเปนไทยน้ัน โดยสวนมากแลวก็เปนการผสมผสานระหวางแนวคิดเร่ืองเชือ้ชาติ 

และ ความจงรักภักดีตอกษัตริย และในขณะเดียวกันก็จะตองสราง “ศัตรูรวม” ของชาติข้ึนมา  

 นิธิชี้ใหเห็นวา นอกเหนือจากการเรียกรองรัฐธรรมนูญแลว การตอสูในลักษณะของชาตินิยม อาทิ การตอตาน

สินคาญ่ีปุน และ อเมริกา น้ันก็มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดเหตุการณ 14 ตุลา เพราะวาการจะตอสูกับศัตรูของชาติ 

ซ่ึงหมายถึงระบบทุนนิยมโลกทีป่ระสานตัวกับนายทุนขุนศกไดน้ัน ก็จําตองมปีระชาธิปไตย และในขณะเดียวกัน เหตุการณ

ความขัดแยงหลัง 14 ตุลา ก็เปนเร่ืองของการเผชิญหนาระหวาง ชาตินิยมสองกระแส คือชาตินิยมกระแสใหม (นักศึกษา

ที่ไปรวมกับพรรคคอมฯ) และชาตินยมรูปแบบเกา ขณะที่เหตุการณ พฤษภาทมิฬน้ัน ประเด็นเร่ืองชาตินิยมไมไดเปน

ประเด็นสําคัญในการตอสูกับเผด็จการ 

                                                 
2 พึงสังเกตุวา เบน จบบทความของเขาในป 1977 วา “ทั้งนี้เพราะประวัติศาสตรสมัยใหม ยกเวนในกรณีของพรรคบอลเชวิคของเลนิน 

ไดแสดงเดนชัดวาไมมีขบวนการปฏวิัติใดจะประสบชัยชนะได หากมิไดพิชิตหรือไดรับพรประทานของความเปนนักชาตินิยม”  



 97

 ทัศนะดังกลาวของนิธิ น้ันไดรับการขยายผลในงานของเกษียร เตชะพีระ (2539) ที่ไดกลาวไปแลวในสวนที่

แลว โดยเกษียร อธิบายถึง “การกอตัวของชาตินิยมตุลาคม” ซ่ึงหมายถึง การมีองคประกอบ สามประการไดแก 

ประชาธิปไตย,  อิงสามัญชน, และ  เสมอภาคนิยม  (DEMOCRACY,  POPULISM,  

EQUALITARIANISM) โดยที่ “ประชาธิปไตย” ในความหมาย   ปกครองตนเอง อันเปนการเสนอทางเลือกแบบ

ใหมที่นอกเหนอืไปจากการเปนชาติภายใตอํานาจปกครองรวมศูนยของรัฐราชการ “องิสามญัชน”   ในความหมาย   

เอาประชาสามญัชนชั้นลางสวนขางมากโดยเฉพาะในชนบทเปนตัวต้ังเปนหลัก   เปนแกนแกน  เปนหัวใจของความเปน

ชาติ   อันเปนการเสนอทางเลือกใหมแทนชาติที่เปนของหรือไดแกตัวชนชั้นนําน้ันเอง และ “เสมอภาคนิยม”  ใน

ความหมาย   ตองการความเสมอภาคในระดับที่ใกลเคียงกันหรือไมเกิดชองวางทิ้งหางไกลกันจนเกินไปนัก   ทั้ง

ในทางสิทธิเสรีภาพ อํานาจและทรัพยสินระหวางคนในชาติเดียวกัน  อันเปนการเสนอทางเลือกใหมแทนชาติที่คนสวน

นอยรํ่ารวยเรืองอาํนาจขณะที่คนสวนใหญยากจนไรอํานาจ  

 ทั้งน้ี ชาตินิยมเดือนตุลา จะตองเผชิญกับ กระแสคิดอื่นๆ สามกระแสไดแก “ชาตินิยมของรัฐราชการ” ซ่ึง

ชาตินิยมตุลาคม น้ันเปนการปฏิเสธชาตินิยมของรัฐราชการโดยตรง  จึงถูกปราบปรามบดขย้ีทั้งทางการเมืองและกายภาพ

ในเขตเมือง   เมื่อ  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519   จนตองแตกพายเขาปาไป และ “แนวคิดสังคมนิยมของพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  (พคท.)” ในความหมายของการตองกําหนดระยะหางกับแนวคิดของ พคท. เมื่อพวกเขา

ตองออกจากปา และ “อุดมการณโลกาภิวัตน” ในความหมายของการตองเผชิญกับแนวคิดของยุคพฤษภาทมฬิ ที่ไมไดมี

ศูนยกลางความคิดในเร่ืองชาตินิยมทางเศรษฐกิจ แตเอาความเปนไทยไวเปนจุดขาย และนิยมการบริโภค  

 งานของธงชัย  วินิจจะกูล ที่ชือ่วา "ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอําพรางสูราชา

ชาตินิยมใหมหรือลัทธิเสด็จพอของกระฎมพีไทยในปจจุบัน" (2544) นําเสนอประเด็นที่นาสนใจวา แมบทของ

ประวัติศาสตรไทยนั้นเปนแบบประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยม ในความหมายที่วาพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ

สามารถกอบกูเอกราชจากการคุกคามของตางชาติเอาไวได และมีสันติสุข รุงเรืองเหมอืนแตกอน โดยมีจุดสูงสุดอยูที่พระ

ราชกรณียกิจของรัชกาลที่หา  

 ธงชัยเห็นวา แทจริงแลวประวัติศาสตรไทยที่เขียนน้ันสะทอนการไปดวยกันไดดี ระหวางประวัติศาสตรแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย กับบรรดากฎมพี โดยเฉพาะการเสนอให "ชาติ" เปนจุดหมายของประวัติศาสตรซ่ึงกษัตริยในอดีต

ทรงเชิดชูรับใช มากกวาผลักเอาบทบาทของกษัตริย (เจาอาณานิคมกรุงเทพฯ) ออกไปจากความทรงจํา ดังในกรณี

ประวัติศาสตร หลัง 2475.  

 ประวัติศาสตรแบบราชาชาตินิยมน้ันกลับมายิ่งใหญอีกคร้ังในนามของราชาชาตินิยมใหมหลัง 14 ตุลา ซ่ึงธงชัย

เห็นวาย่ิงใหญกวา สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยเสียอีก ในความหมายของราชาชาตินิยมที่เปนประชาธิปไตยและรับใช

ประชาชน แนวคิดดังกลาวน้ีไดรับการบุกเบิกโดยกฏมพีนักวิชาการที่ตอตานระบอบเผด็จการทหาร โดยมองวาคระราษฎร

น้ันเปนตนกําเนิดของเผด็จการทหาร และมองวา รัชกาลที่เจ็ดเปนพระราชบิดาของประชาธิปไตย และจุดเปล่ียนสําคัญคือ

บทบาทของรัชกาลที่ 9 ที่ทําใหราชาชาตินิยมองคปจจุบันผูกพนักับประชาธิปไตย ผานเหตุการณ 14 ตุลา โดยธงชัย
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ขยายความงานของเขาใน ปาฐกถาเมื่อ 2548 ที่ชื่อวา "ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา" ที่เขาอภิปราย

บทบาทของพระมหากษัตริยตอแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยในสังคมไทย ซ่ึงมักจะเชื่อวากษัตริยจะตองอยูเหนือการเมือง ซ่ึง

แทจริงแลว เก่ียวพันกับแนวคิดเร่ือง "กษัตริยนิยมประชาธิปไตย" ที่กอตัวข้ึนมาต้ังแตชวง ปลาย ทศวรรษที่ 2480 ใน

แนวคิดที่เรียกวา "เอนกนิกรสโมสรสมมุติ" เพราะทรงไดรับเลือกจากปวงชน และอยูภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ และกรอบ

ทางศีลธรรมอื่นๆ อาทิ ทศพิศราชธรรม 

 ดังน้ันการร้ือฟนบทบาทของกษัตริยน้ันจึงทําข้ึนกอนหนาการข้ึนครองอํานาจของสฤษด์ิ ต้ังแตทีพ่ระองคยังไมได

กลับมาสูเมอืงไทย  

   งานเขียนที่สมบรูณในการขยายความแนวคิดนับต้ังแต เบน นิธิ เกษียร สมศักด์ิ และ ธงชัยก็คืองาน

วิทยานิพนธของประจักษ กองกีรติ ที่ตอมาไดกลายเปนหนังสอืที่ชือ่  "และแลวความเคล่ือนไหวก็ปรากฎ: การเมือง

วัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนกอน 14 ตุลาฯ" (2548)  โดยเฉพาะบทที่ 5 ในสวนของ การร้ือฟนวาทกรรม

จากอดีต ทั้งในสวนของความคิดสังคมนิยม และ วาทกรรมกษัตริยประชาธิปไตย และ บทที ่6 ซ่ึงเปนบทสรุป 

โดยเฉพาะการนําเอาพระราชดํารัสของรั๙กาลที่ 7 ซ่ึงเปฯวรรคทองในเร่ืองของการสละราชอํานาจ มาใชเปนปกในการ

ตอสูเรียกรองรัฐธรรมนูญในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2516 ซ่ึงมีการดึงออกมาใชคร้ังแรกจากงานของทองตอกลวยไม ใน

สังคมศาสตรปริทัศน เมื่อป 2511 (ดังที่นิสิตไดอานในสัปดาหน้ี) นอกจากน้ียังเกิดแนวคิดการผสมผสานระหวาง แนวคิด

ราชาชาตินิยม กับ กษัตริยประชาธิปไตย ในหมูปญญาชนจนกลายเปน "ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย" ภายหลังจาก

เหตุการณ 14 ตุลา ที่พระมหากษัตริยทรงเปนทั้งผูปกปองเอกราชของชาติจากการรุกรานของตางชาติ และเปนผูคุมครอง

ประชาชนชาวไทยจากเผด็จการ โดยประจักษเห็นวา แนวคิดดังกลาวน้ีในทายที่สุดกลายเปน เพดานทางภูมิปญญาของ

ประวัติศาสตรการเมืองไทย ในปจจุบัน (อาทิ แนวคิดเร่ืองพระราชอํานาจ มาตรา 7 กษตัริยทรงอยูเหนือการเมือง การ

ถวายฎีกา เปนตน - พิชญ) 

 กลาวโดยสรุป การบรรยายในสัปดาหน้ี ไดชีใ้หเห็นถึงคําอธิบายการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในชวงเดือนตุลา

ที่แตกตางหลากหลาย ในกรอบของความตึงเครียดระหวาง ความทันสมัยทางกรเมือง และ การเมืองของความทันสมัย ซ่ึง

สงผลกระทบมาถึงแนวคิดทางการเมืองในยุคหลังเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวคิดในเร่ืองของความทันสมัยทางกร

เมืองของนักรัฐศาสตรกระแสหลักน้ันมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการใหการสนับสนุนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยคร่ึง

ใบในสมัยเปรม ขณะที่แนวคิดในเร่ืองการเมืองของความทันสมัยน้ันเร่ิมจะมีอทิธิพลตอการวิพากษวิจารณการเมืองไทย 

โดยเฉพาะการเมืองขอชนชั้นกลางก็เมื่อยางเขาสูยุคของชาติชาย และพฤษภาทมิฬ เขาไปแลว  




