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รายงานคำใหสัมภาษณของ ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ อาจารยดานการเมืองไทยกับการเมืองเปรียบเทียบของคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูติดตามสังเกตคนควาการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งออนไลนและออฟไลน
ของนักเรียน-นักศึกษาปจจุบันมาตั้งแตเนิ่น โดยผูสื่อขาวบีบีซีไทยเมื่อ 10 ตุลาคมศกนี้ เรื่อง “14 ตุลา : ประจักษ
ก องกี ร ติ มองการเกิ ดใหม ข อง “คณะราษฎร” กับ ภารกิจ คืน ศั กดิ ์ศ รี ให เสื้ อ แดง คืน ความจริงให 6 ตุล า”
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https://www.bbc.com/thai/thailand-54491617?fbclid=IwAR3fE3yj9VkwXhlnKie6f6FdZoCD6qyOsCmXLugBUJRddRiX4nNjsU4fU4) ไดชี้ใหเห็นการนับญาติทางการเมืองกับอดีต ของ
การเคลื่อนไหวนักเรียน-นักศึกษารุนปจจุบันที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร 2563” อยางแหลมคมนาสนใจยิ่ง
การนับญาติทางการเมืองกับอดีต หรือนัยหนึ่งการเลือกผูกสัมพันธสำนึกสำเหนียกหมายการเคลื่อนไหวตอสูและ
เอกลักษณรวมหมูทางการเมืองของกลุมตนเองเขากับความทรงจำที่มีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตอสูและเอกลักษณ
รวมหมูทางการเมืองของขบวนการในอดีต เปนประเด็นที่อาจารยประจักษเคยกรุยทางทำมากอนในงานเรื่อง และ
แลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนกอน 14 ตุลา (พ.ศ.2548)
ในกรณี น ั ้ น ขบวนการนั ก ศึ ก ษาประชาชน 14 ตุ ล าฯ 2516 เลื อ กนั บ ญาติ ท างการเมื อ งกั บ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 โดยเฉพาะกับพระราชหัตถเลขาทรงประกาศสละราชสมบัติลงวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ.2477 ถึงแกอัญเชิญมาตีพิมพหนาปกจุลสารของกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนตนแบบบันดาลใจในการ
คัดคานเผด็จการทหารคณาธิปไตย
มาในครั้งนี้ อาจารยประจักษตั้งขอสังเกตแบบรวบยอดความคิดวาแฟลชม็อบของนักเรียน-นักศึกษาปจจุบันที่เรียก
ตนเองวา “คณะราษฎร 2563” ไดเลือกนับญาติทางการเมืองกับคณะราษฎร 2475, นักศึกษา-ประชาชนที่ถูก
ปราบปรามสังหารหมูเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 และการเคลื่อนไหวประทวงตอตานเผด็จการชนชั้นนำของคนเสื้อแดง/
นปช. เมื่อเมษายน-พฤษภาคม 2553
หากแต มิ ได สำนึ กสำเหนี ย กหมายการเคลื่ อนไหวตอสูและเอกลักษณร วมหมูของตนเองเขากับกระบวนการ
เคลื่อนไหวตอสูและผลลัพธของขบวนการนักศึกษาประชาชน 14 ตุลาคม 2516 และขบวนการประชาชนพฤษภา
ประชาธิปไตย 2535 ที่คัดคานเผด็จการทหารโดยเฉพาะเจาะจง
ผมอยากกลาวเสริมวา อันที่จริงการรื้อฟนจดจำการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 2475 ไดเปนกระแส
มาราวทศวรรษหนึ่งแลว โดยผานการเคลื่อนไหวทางวิชาการของคณะนิติราษฎร (เปดตัว 19 กันยายน 2553) และ
กลุมคนเสื้อแดง/นปช.
ดังที่มีผูตั้งขอสังเกตไว เชน อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ (“คณะราษฎรกับรัฐประหาร 19 กันยายน”, 2556)
และคุณธนาพล อิ๋วสกุล (“การเกิดครั้งที่ 3 ของคณะราษฎร?”, 2560) เปนตน
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จึงอาจกลาวไดวา “คณะราษฎร 2563” นับญาติทางการเมืองกับคณะราษฎร 2475 และคนเสื้อแดง (ซึ่งนับญาติ
ทางการเมืองกับคณะราษฎร 2475 มากอน) แลวตอยอดในทายที่สุดดวยนักศึกษา-ประชาชนผูตกเปนเหยื่อการฆา
หมูและรัฐประหารของชนชั้นนำเมื่อ 6 ตุลาคม 2519

ความทรงจำและการเลือกจำของคนเราเปลี่ยน เมื่อการเมืองเรื่องเวลา (chronopolitics ศัพทใหมที่ผมไดมาจาก
หนังสือเลมลาสุดของอาจารยธงชัย วินิจจะกูล Moments of Silence : The Unforgetting of the October 6,
1976, Massacre in Bangkok, ค.ศ.2020) เปลี่ยน มันเปลี่ยนเมื่อคนปจจุบันตั้งคำถามใหมใหกับอดีตดวยโจทย
ใหมที่ตนกำลังเผชิญในสภาพการณจริงของปจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะของปญหาแตกตางจากอดีตที่ผานมา แวน
หรือเลนสใหมที่คนเราสวมมองอดีตจึงทำใหเนน เห็นบางแงมุมถนัดชัดเด นและใหความสำคัญกับ มันมากขึ้ น
ขณะเดียวกันก็ลดละเลยบางแงมุมที่กลายเปนพรามัวและสำคัญดอยลงไป กระทั่งตีวงเปนกรอบกีดกันจนไมเห็น
บางอยางเอาเลย
และความทรงจำและการเลือกจำดังกลาวก็ทำใหเรารูจักเขาใจตัวตนเอกลักษณของคนจำปจจุบันดีขึ้นวาเขาเปน
โคร เขาเลือกสังกัดชุมชนความทรงจำใด
ดังที่อาจารยชัยวัฒน สถาอานันท เคยอธิบายวา Remember = Reconstitute oneself as a member of a
community of memory
(การจำ = การประกอบสรางตัวตนขึ้นมาใหมในฐานะสมาชิกของชุมชนแหงความทรงจำหนึ่งๆ)
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เอ็ดเวิรด ทอมปสัน นักประวัติศาสตรสังคมนิยมชาวอังกฤษลือชื่อ (ค.ศ.1924-1993) เคยอธิบายการเมืองเรื่อง
ความทรงจำที่เชื่อมโยงปจจุบันของคนจำเขากับอดีตที่ถูกจำไววา :
“มีแตเราผูยังมีชีวิตอยูเทานั้นที่สามารถให “ความหมาย” แกอดีตได แตอดีตที่วานั้นนอกจากเปนอะไรตอมิอะไร
อื่นหลายอยางแลว แตไหนแตไรมามันก็เปนผลลัพธของการถกเถียงกันเกี่ยวกับคานิยมดวย ในการขุดคนรื้อฟน
กระบวนการนั้น ในการแสดงใหเห็นวาเอาเขาจริงแลวสิ่งที่เกิดขึ้นเปนเหตุเปนผลสืบเนื่องกันมาจนลงเอยอยางไร
นั้น เราจะตองเก็บคานิยมของเราเองไวในวงเล็บกอนใหมากที่สุดเทาที่วิชาการแขนงนั้นๆ จะสามารถบังคับควบคุม
ได แตทวาเมื่อประวัติศาสตรที่วานี้ถูกคนพบรื้อฟนขึ้นมาแลว เราก็มีเสรีภาพที่จะเสนอคำตัดสินของเราเกี่ยวกับมัน
“ตัวคำตัดสินที่วานั้นเองก็ตองอยูภายใตการควบคุมทางประวัติศาสตรดวย คำตัดสินจะตองพอเหมาะพอสมกับ
หลักฐานขอมูล มันเปนเรื่องเหลวไหลที่จะมาบนดาพวกกระมพีที่ไมกลายเปนนักประชาคมนิยม หรือบนดาพวก
เลอเวลเลอรที่ไมนำเสนอสังคมอนาธิปไตยที่คนงานคุมอุตสาหกรรม ทวาสิ่งที่เราอาจจะทำไดก็คือเลือกอัตลักษณ
เขาขางคานิยมบางอยางซึ่งผูกระทำการในอดีตเชิดชู และปฏิเสธคานิยมอยางอื่น เราอาจโหวตใหกับวินสแตนลีย
และสวิฟต และเราก็อาจโหวตคัดคานวอลโพลกับเซอร เอ็ดวิน ชากวิก
“คะแนนโหวตของเรายอมไมเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น แตกระนั้นก็ตามในอีกความหมายหนึ่ง มันก็อาจเปลี่ยนทุกสิ่งทุก
อยาง เพราะเรากำลังบอกวาคานิยมเหลานี้ – หาใชคานิยมเหลานั้นไม – เปนตัวทำใหประวัติศาสตรดังกลาวมี
ความหมายตอเรา และนี่เปนคานิยมซึ่งเราตั้งใจจะแพรขยายและผดุงไวในยุคปจจุบันของเราเอง ถาเราทำไดสำเร็จ
นั่นก็หมายความวาเราเอื้อมยอนกลับเขาไปในประวัติศาสตรและมอบหมายความหมายของเราเองใหกับมัน เราจับ
มือทักทายกับสวิฟต เรารับรองคานิยมของวินสแตนลียในยุคปจจุบันของเรา และประกันวาลัทธิฉวยโอกาสอันต่ำ
ชาไรมโนสำนึกซึ่งเปนยี่หอการเมืองของวอลโพลนั้นเปนที่ทุเรศรังเกียจของผูคน
“ในที่สุดตัวเรายอมจะตายดวย และชีวิตของเราเองก็จะนอนแนนิ่งอยูในกระบวนการอันสำเร็จเสร็จสิ้นแลว
เจตนารมณของเราจะถูกผนวกกลืนเขากับเหตุการณในอดีตซึ่งเราไมเคยตั้งใจใหเกิดขึ้นเลย สิ่งที่เราพอจะหวังไดก็
คือชายหญิงในอนาคตจะเอื้อมยอนกลับเขามาหาเรา จะยืนยันและฟนฟูความหมายของเราขึ้นมาใหม และทำให
ประวัติศาสตรของเราเปนที่เขาใจไดในปจจุบันกาลของพวกเขาเอง มีแตลำพังพวกเขาเทานั้นจะมีพลังอำนาจ
เลือกสรรเอาจากบรรดาความหมายตางๆ มากมายซึ่งยุคปจจุบันอันแกถกเถียงวิวาทะของเรามีเสนอให และ
แปรเปลี่ยนบางสวนของกระบวนการของเราใหกลายเปนความกาวหนา
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“ทั้งนี้ก็เพราะ “ความกาวหนา” เปนแนวคิดที่ปราศจากความหมายหรือกระทั่งย่ำแยยิ่งไปกวานั้นอีกหากโยนมันให
เปนคุณสมบัติของอดีต ดวยวาอดีตจะมีความหมายอยางหนึ่งไดก็แตโดยผานจุดยืนเฉพาะเจาะจงหนึ่งในปจจุบัน
เทานั้น อันเปนจุดยืนของคานิยมที่กำลังแสวงหาโคตรเหงาเหลากอของมันเอง โคตรเหงาเหลากอที่วาดำรงอยู
ภายในตัวหลักฐาน กลาวคือ มันเคยมีชาย-หญิงผูกอปรไปดวยเกียรติศักดิ์ ความกลาหาญและ “เล็งการณไกล”
และมันก็เคยมีขบวนการในประวัติศาสตรที่กอปรไปดวยคุณสมบัติเหลานี้ …เราจะตองโตแยงวาใชวา “ความเปน
จริงทางประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัยตามการดัดแปลงแกไขลำดับความสำคัญของคานิยม
ตางๆ” ก็หาไม แตเปนวา “ความหมาย” ซึ่งเราถายโอนใหกับความเปนจริงนั้นตางหากที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะนี้”
Edward Palmer Thompson, The Poverty of Theory (1978), pp. 42-43
แหลงที่มา
เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.เกษียร เตชะพีระ | เหลียวมาขางหลัง : คณะราษฎร, 6 ตุลาฯ และคนเสื้อแดง เผยแพร
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_363607
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