“ธงชัย-เกษียร” “คนรุน 6 ตุลา” ฝากอะไรถึง “คนรุนใหม”
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ผูเขียน

เอกภัทร เชิดธรรมธร

เผยแพร วันเสารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
สถานการณการเมืองในเดือนตุลาคมปนี้มีความพิเศษ เนื่องจากความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ “6 ตุลาคม 2519”
และ “14 ตุลาคม 2516” ไดหวนกลับมาครบรอบและถูกปลุกใหฟนคืนชีพใหมอยางสอดคลองกับการลุกขึ้นตอสู-
สงเสียงเรียกรองหาประชาธิปไตยของบรรดาคนรุนใหมในสังคมไทยพอดี
ในโอกาสดังกลาว ทีมขาวการเมืองมติชนทีวี ไดสัมภาษณพิเศษ “ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล” และ “ศ.ดร.เกษียร เตชะ
พีระ” สองนักวิชาการอาวุโสผูถือเปน “คนรุน 6 ตุลา”
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หนึ ่ ง ในคำถามที ่ เ ราตั ้ ง ขึ ้ น ก็ ค ื อ ในฐานะ “คนรุ  น ใหม ” เมื ่ อ ป 2519 อาจารย อ ยากแลกเปลี ่ ย นความคิ ด ประสบการณอะไรกับ “คนรุนใหม” ในป 2563 บาง?
คำตอบของธงชัยและเกษียรมีทั้งความสอดคลอง-ความแตกตาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
ธงชัยบอกวา สิ่งแรกที่เขารูสึกติดตาติดใจในปรากฏการณการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุนใหมคือ การลุกขึ้นมา
เรียกรอง-ตั้งคำถามตอระบบการศึกษาของกลุมนักเรียนมัธยม เพราะนี่ทำใหเขานึกถึงตนเองเมื่อครั้งยังเยาววัย
“ผมนึกถึงตัวเองครั้งเปนนักเรียนมัธยม ตอนนั้นศัพทแสงภาษาความคิดของผมออกไปทางซาย ไปทางสังคมนิยม
แตวาปญหาที่พูดถึงคือปญหาเรื่องระบบการศึกษา…
“สมัยนั้นเรา complain (ตำหนิ) วาโรงเรียนเปนแหลงปลูกฝงบมเพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม ความเชื่อความคิด
แบบศักดินาลาหลัง อบรมบมเพาะแตเด็กๆ เพราะฉะนั้น อยางแรกที่การเคลื่อนไหวของเด็กรุนนี้ทำใหผมคิดก็คือ
วา 40 กวาปแลว มันไมเปลี่ยนเลย
“เราอาจจะอธิบายความอยุติธรรมและปญหาสังคมอภิสิทธิ์ชนดวยภาษาและดวยความคิดแบบฝายซายวาเปน
นายทุน ขุนศึก ศักดินา ทุกวันนี้ยังสามารถใชคำเหลานี้ไดอยู โดยที่ไมจำเปนตองใชคำเหลานี้ในนัยยะแบบสังคม
นิยมเลย แปลวาปญหาความอยุติธรรมและปญหาอภิสิทธิ์ชนมันก็มีอยูเหมือนเดิม แมวาในรูปธรรมมันจะเปลี่ยนไป
ก็ตาม”
นอกจากนั้น ศาสตราจารยเกียรติคุณแหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ยังยอมรับวา สวนตัวประทับใจกับคำ
ขวัญ “ใหมันจบที่รุนเรา” และใจจริงก็อยากใหเปนอยางนั้นเชนกัน ทวาในอีกดานหนึ่ง จากมุมมองของคนวัย
เกษียณ เขากลับมองเห็นอุปสรรคขวากหนามที่รอคอยคนรุนใหมในยุคปจจุบันอยูตรงหนทางขางหนา
“ผมก็อดเปนหวงไมไดวาการเปลี่ยนแปลงหลายอยางมันไมมีทางจบในรุนเรา…ประยุทธออกไป มีความเปนไปได
ปดสวิตช ส.ว. เปนไปได…แตการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมทั้งหลายที่ค้ำจุนระบอบอภิสิทธิ์
ระบอบอำนาจนิยม ยาก
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“การขจัดอภิสิทธิ์ที่หลายคนเรียกวาวัฒนธรรมลอยนวลพนผิด ผมเรียกวาเปนอภิสิทธิ์ปลอดพนความผิด อันนี้ยาก
เพราะมันเกี่ยวพันกับระบบกฎหมาย เกี่ยวพันกับความคิดปรัชญาทางนิติศาสตรของไทยรอยกวาปที่ผานมา ผมยัง
มีความฝนและความหวังวาแกไขได แตผมไมแนใจวามันมีทางลัด
“เอาเขาจริงผมเชื่อวาคนรุนใหมๆ ที่ฉลาด จำนวนมากเนี่ยฉลาด เขารูขอนี้ดี ผมคิดวาเขาเขาใจดีวาคำขวัญ “ใหมัน
จบที่รุนเรา” นั้นมันใชไดกับบางอยาง แตกับอีกหลายอยางซึ่งเปนปญหาที่มันฝงรากลึกในเชิงสถาบันในวัฒนธรรม
คงใชเวลาอีกนาน”
ทายสุด ธงชัยใหกำลังใจคนรุนหลังในการปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงโลก บนโลกที่อาจไมไดหมุนไปตามใจอยาก
“ผมตองการจะบอกวา เตรียมตัวสูตอไปนานๆ เถอะ เพราะหลายอยางมันจะไมจบในรุนเรา จำเปนอยางยิ่งที่เรา
จะตองมีความศรัทธาที่แข็งแกรง มีความเชื่อวาโลกมันเปลี่ยนได หลายอยางตองใชคนจำนวนมาก แตหลายอยาง
ตองกลาและตองเชื่อมั่นวาแมกระทั่งตัวเราหรือคนไมกี่คนก็สามารถคอยๆ ผลัก ใหเขยื้อนใหขยับทางวัฒนธรรม
ได…
“เพราะฉะนั้น เขาตองเตรียมที่จะมีความศรัทธาความเชื่อที่แข็งแกรงวาโลกเปลี่ยนได เราคนไมกี่คนหรือแมกระทั่ง
ตัวคนคนเดียวก็สามารถจะคอยๆ เปลี่ยนโลกได แตวามันใชเวลา โลกไมคอยเปลี่ยนไปอยางที่ใจเราอยากหรอก
เตรียมตัวเตรียมใจที่ตองอยูกับสิ่งที่ไมถูกใจเรา เตรียมตัวเตรียมใจวาโลกมันไมไดกาวไปขางหนาทีละกาวเสมอไป
มันถอยหลังดวย…
“เพราะฉะนั้น มีหลายเรื่องที่คงตองสูไปอีกนาน ทีละคืบ ทีละคืบ”
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ทางดานเกษียรไดฝาก “แงคิดสามขอ” ที่กลั่นกรองจากประสบการณของตนเอง ผูเคยมีปญหากับสังคมและ
พยายามตอสูกับระเบียบอำนาจดวยวิธีการตางๆ มากอน
“เรื่องที่หนึ่งก็คือ การเมืองเปนเรื่องการหาพวก หรือถาพูดภาษาการเมืองฝายซายก็อาจบอกวาการเมืองเปนเรื่อง
การหาแนวรวม
“การทำใหเงื่อนไขการตอสูสะดวกและงายที่สุดสำหรับคนที่จะมาเขารวม อยาไปเรียกรองเขาจากระดับที่สูงสุด
อยาไปเรียกรองการเสียสละและความเห็นดวยของผูคนทั้งหลายจากระดับสูงสุด แตเรียกรองการรวมมือ มาตรการ
ที่เขาจะเขารวมไดที่ต่ำสุด เพื่อเปดโอกาสใหคนเขารวมไดมากที่สุด อันนี้คือเรื่องของการเมือง หาพวก…
“ดังนั้น การหาพวกใหมาก การวางขอเรียกรองใหไมไกลจากผูคนสวนใหญของสังคมเกินไป ประเมินวาคนสวน
ใหญของสังคมอยูตรงไหน พาเขาเดินไปหนึ่งกาว ประเมินวาคนสวนใหญของสังคมเดินไปทางไหน ชวนเขาเดินไป
อีกหนึ่งกาว ไมไดแปลวาใหอยูคงที่หรืออยูในระดับเดียวกัน แตชวนเขาเดินไปอีกหนึ่งกาว
“ใจคุณอยากจะเดินไปสัก 10 กาว 20 กาว เรื่องของคุณ แตในกระบวนการที่คุณจะดึงคนมาเขารวม เพื่อผลักดัน
ใหความปรารถนาของคุณกลายเปนพลังทางการเมืองที่ทำงานได อยาไกลจากคนสวนใหญของสังคมเกินไป”
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“อันที่สองคืออยาใชความรุนแรงเพราะคุณอาจจะผิด แปลวาอะไร? แปลวาสิ่งที่เราคิดดวยสติปญญาเทาที่เรามี
ปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ซึ่งมันเปนเรื่องของคนสวนใหญ เราจะชวนเขาเปลี่ยนนูนเปลี่ยนนี่ มันอาจจะถูกก็ได
และมันอาจจะผิดก็ได
“วิธีการที่ผิดแลวไมเสียหายหรือเสียหายนอยคืออยาใชความรุนแรง ไมวาตอผูอื่น คือถาคุณใชไปแลวคุณปลุกให
เขาคืนชีพไมได ตายแลวตายเลย แลวคุณจะตองมานั่งสำนึกเสียใจทีหลัง
“หรือในแงตัวเองก็คือวาบางทีเราชวนพรรคพวกคนที่เชื่อเห็นดวยกับเราไปเสียสละ แลวเขาก็สูกับเราเต็มที่ สูเคียง
ขางเราเต็มที่ แลวเขาเสียชีวิตไป แลวหลังจากนั้นมา เราพบวาฉิบหาย แมงไมใชวะ มันตอบยากนะ เวลาเราคิดถึง
คนที่เขาแบบสูกับเรามา เคียงขางเรา แลวเขาเสียชีวิตไป
“ฉะนั้น ผมวาหลักประกันที่ดีที่สุดคือคุณสูอยางที่คุณเชื่อ สูเต็มที่ดวย แตอยาใชความรุนแรง เพื่อเปดโอกาสให
ตัวเองและคนอื่นผิดได และกลับมาแกความผิดทางการเมืองในอนาคตได อยาเอาชีวิตคนอื่น และถาเปนไปไดอยา
เอาชีวิตของพรรคพวกเราเขาไปเสี่ยง
“อันที่สามคืออยาตื่นเตนกับการตื่นรูของตัวเองมากเกินไป ก็คือมันดีนะที่เราตื่นรู คำถามคือเราจะชวยคนอื่นตื่นรู
ไดยังไงบาง? การที่เราพบวาคนอื่นไมตื่นรูเนี่ย อยาไปเริ่มตนจากวิธีคิดที่วาคนอื่นผิด ผมคิดวาถาคุณเริ่มตรงนั้น มัน
กลายเปนเรื่องการปรักปรำกลาวโทษซึ่งไมเปนประโยชน
“แตวาคิดหาทางที่จะทำใหเขา (ตื่นรู) มันไมใชความผิดของเขาที่เขาไมรูเทาคุณ หนาที่ของคุณ ถาคุณคิดวาสิ่งที่
คุณรูคุณถูก แลวคุณอยากจะใหเขารูหรือเห็นดวยกับคุณ ก็คือนึกหาทางที่จะทำใหเขาเขาใจได ซึ่งมันไมใชเริ่มตน
โดยการไปดาวาปรักปรำ”
เกษียรยังประเมินคำขวัญ “ใหมันจบที่รุนเรา” คลายคลึงกับธงชัย ทวาดวยรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจผิด แผก
ออกไป
“บางอยางผมหวังวาคงสามารถจบไดในรุนปจจุบัน แตมันไมจบทั้งหมดหรอกนะครับ มันไมมีหนังมวนเดียวจบ คือ
นึกวาจะจบตอน 14 ตุลา ไมจบ นึกวาจบหลัง 6 ตุลา เขาปา ไมจบ นึกวาจบพฤษภา 35 ไมจบ มันไมเคยจบ การ
ตอสูเกี่ยวกับปญหาของสังคมการเมือง มันมีปญหาใหมเกิดขึ้นมาผลิดอกออกผลขึ้นมาตลอดเวลา
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“สิ่งที่เราคาดหวังไดคือทำใหปญหาเกาที่มันรายแรงที่มันรังแกขมเหงความเปนมนุษยของผูคนเกินไป มันลดนอยลง
ไป มันบรรเทาลงไป ใหคนมาเห็นดวยถึงความสำคัญของคุณคาความเปนมนุษย ของการใหเกียรติใหศักดิ์ศรีใหชีวิต
ที่ดีแกกันและกันมากขึ้น
“คือถาผลักไปในทิศทางนั้นไดกาวหนึ่ง ผมวานาพอใจแลว ถาสวนนั้นสวนไหนที่มันเปนปญหาที่รายแรง แลว
พอที่จะทำใหจบในรุนเราได ซึ่งมันไมไดขึ้นกับเจตจำนงของคุณ มันขึ้นกับปจจัยหลายอยาง ซึ่งหลายอยางในนั้น
คุณคุมไมได ขึ้นกับพลังของคุณ ความสามารถในการแปรเจตจำนงของคนที่เปนพลัง ขึ้นกับฝายตรงขามที่เขาแบบ
ไดรับผลประโยชนจากสิ่งที่ดำรงอยู
“คือในสิ่งที่คุณเห็นวาคือปญหาที่สำคัญมาก เปนปญหาที่เลวรายฉอฉล คนอื่นเขาอาจจะไมไดเห็นแบบนั้น คนอื่น
เขาอาจจะเห็นมันเปนระเบียบ ระเบียบการแบงปนทรัพยากร ระเบียบการแบงปนเกียรติยศ ระเบียบการใหรางวัล
ศักดิ์ศรีในสังคม ซึ่งเขาคุนกับมัน
“ดังนั้น คุณคิดวาที่คุณทำ คุณแกปญหาหนึ่งปญหา ในสายตาของคนทั้งหลายที่เขาไมเห็นดวยกับคุณ เขาอาจจะ
รูสึกวาคุณกำลังทำลายระเบียบ ซึ่งเขาอยูและคุน แลวเขารูวาทำแบบเนี้ย เขาจะไดทรัพยากรมากขึ้น เขาจะมั่งมี
ขึ้น มีชื่อเสียงขึ้น เขากลัวความไมมีระเบียบ เขากลัววาระเบียบใหมเนี่ย เขาจะมีที่ทางของเขาอยูตรงไหน
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“ผมก็เลยเขาใจไดวาทำไมคนมีความคิดมวนเดียวจบ แตผมไมคิดวามวนเดียวจบ ผมคิดวาขอดีที่สุดคือใหคนรุน
ถัดไปสูไปในสิ่งที่คุณคิดวาสำคัญและเห็นดวยตอไปเรื่อยๆ มันจบเมื่อไหรก็จบเมื่อนั้น”
แหลงที่มา
เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.“ธงชัย-เกษียร” “คนรุน 6 ตุลา” ฝากอะไรถึง “คนรุนใหม” เผยแพรเมื่อ 17 ตุลาคม 2563.
เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_358357
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