
14 ตุลา : ประจักษ กองกีรติ มองการเกิดใหมของ “คณะราษฎร” 

กับภารกิจคืนศักดิ์ศรีใหเสื้อแดง คืนความจริงให 6 ตุลา 
BBC Thai 

 
10 ต.ค. 2563-21:29 น. 

14 ตุลา : ประจักษ กองกีรติ มองการเกิดใหมของ “คณะราษฎร” กับภารกิจคืนศักดิ์ศรีใหเสื้อแดง คืน

ความจริงให 6 ตุลา - BBCไทย 

การนัดหมายชุมนุมใหญของเครือขายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เรียกตัวเองวา "คณะราษฎร 

2563" ในวันที่ 14 ตุลา ทำใหเหตุการณเมื่อ 47 ปกอนถูกพูดถึงเปนครั้งแรก ๆ ในขบวนการเรียกรอง

ประชาธิปไตยรุนปจจุบัน ซ่ึงนักวิชาการฝายกาวหนาถอดรหัสวาเปนเพราะขบวนการนักศึกษา 2563 ไมพึง

ปรารถนา "ฉากจบ" แบบเดิม เพราะไมใช "ชัยชนะท่ีแทจริง" และ "ถูกชี้นำโดยอุดมการณท่ีผิดพลาด" 

หาก 14 ตุลา 2516 คือจุดสิ้นสุดการครองอำนาจท่ียาวนานกวาทศวรรษของ "ระบอบสฤษดิ์-ถนอม" 

14 ตุลา 2563 ก็เปนอีกหนึ่งวันที่ฝายตอตานรัฐบาลประกาศรื้อถอน "ระบอบประยุทธ" และองคาพยพ 

ทวาจะไมใชการชุมนุมครั้งสุดทายของ "คณะราษฎร" ตามขอวิเคราะหของ ผศ.ดร. ประจักษ กองกีรติ รอง

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai
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คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ที่มองวาความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา

ประชาชนรอบนี้จะเปนการตอสูท่ียืดเยื้อ เพราะเปนการสูในเชิงอุดมการณ 

 
ผศ.ดร. ประจักษ กองกีรติ ระบุวาวาทกรรม "ชังชาติ" ท่ีถูกใชลดทอนความชอบธรรมของฝายตอตานรัฐใน
ปจจุบ ัน เปนคำที ่ฟ  งแล วย ั ง ไม ร ู  ว  าหมายความว าอะไร จึ งไมม ีพล ั ง ในการสื ่ อสาร / WASAWAT 
LUKHARANG/BBC THAI 

ในฐานะเปนเจาของวิทยานิพนธดีเดน "กอนจะถึง 14 ตุลาฯ' : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของ

นักศึกษาและปญญาชนภายใตระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516)" ที่ไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ 

"และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ" ผศ.ดร. ประจักษเห็นทั้งความเหมือนและความตางของขบวนการ

นักศึกษา 2 ยุค ซ่ึงตั้งตนจากความตื่นตัวตอสภาพปญหาบานเมือง ตั้งกลุมเคลื่อนไหวอิสระ สรางเครือขาย

นักศึกษาแบบหลวม ๆ พัฒนาสู ขบวนการประชาชน และชูธงเรียกรองคือการมีร ัฐธรรมนูญที ่ เป น

ประชาธิปไตยเปนหนึ่งในขอเรียกรอง 

"การตอสูในโจทยเรื ่องรัฐธรรมนูญ... ในแงนี ้  พล.อ. ประยุทธ (จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหม) แกก็เลยอยูในระนาบเดียวกับจอมพลถนอม (กิตติขจร อดีตผูนำเผด็จการทหารยุค 14 ตุลา 

2516) พล.อ. ประยุทธ ก็คือจอมพลถนอม ใน พ.ศ. ปจจุบัน ขบวนการนักศึกษาเรียกรองรัฐธรรมนูญ แกก็



พยายามยื้อเวลาเอาไวใหนานที่สุดเทาที่เปนไปได ตอนนั้นก็เหมือนกัน รัฐบาลถนอมไมยอมใหแกเลย ไม

ยอมใหมีรัฐธรรมนูญ" ผศ.ดร. ประจักษกลาวกับบีบีซีไทย 

 
ผูชุมนุมแสดงความไมเชื่อมั่นวารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา จะผลักดันใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
2560 เพื ่อเปดทางไปสู การมี ส.ส.ร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม / WASAWAT LUKHARANG/BBC 
THAI 

ทวา "มิติที่แตกตางกันที่สุด" ตามความเห็นของนักวิชาการรายนี้คือการตีความประวัติศาสตรใหม และการ

ทะลุเพดานทางอุดมการณแบบ "ราชาชาตินิยม" 

ผศ.ดร. ประจักษระบุวา แมขบวนการนักศึกษา 2516 หันกลับไปขุดคนอดีต รื้อฟนงานเขียนเกา ๆ ขึ้นมา

อาน ทวาประวัติศาสตรที่พวกเขาไปรับเอามากลับเปนประวัติศาสตรแบบ "ราชาชาตินิยม" ที่ถูกสรางขึ้น

ในชวงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูนำเผด็จการทหาร นั่นทำใหสถานะทางประวัติศาสตรของเหตุการณ

ปฏิวัติสยาม 24 มิถุนา 2475 ถูกตีความอยาง "กลับหัวกลับหาง" รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเกิดจาก

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (ร. 7) สวนคณะราษฎรเปนเพียงพวกแยงชิงราชสมบัติ 

"เวลาขบวนการนักศึกษามองคณะราษฎร ก็มองเห็นพระยาพหลพลพยุหเสนา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน

ฐานะท่ีเปนคณะทหาร เอาคณะราษฎรมาเทียบอยูในระนาบ '3 ทรราช' เลย จอมพลถนอม กิตติขจร, จอม



พลประภาส จารุเสถียร, พ.อ. ณรงค กิตติขจร คือนายทหารที่เปนมรดกตกทอดมาจากคณะราษฎร ยึด

อำนาจแลวก็สืบทอดกันมา ตอนนั้นพูดไดวานักศึกษายุค 14 ตุลา 2516 ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 24 

มิถุนา 2475 เลย เปนความรูความเขาใจท่ีผิด" ผศ.ดร. ประจักษกลาว 

 
โฉมหนาคณะราษฎรสายทหารบก 33 คน โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหนาคณะราษฎร (คนที่ 
5 แถวกลางจากซายมือ) และ พ.ท. หลวงพิบูลสงคราม (คนที่ 3 แถวกลางจากซายมือ) รวมในภาพดวย / 
กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ สำนักเลขาธิการสภาฯ 

เสนชีวิตของ 24 มิถุนา 

ตลอด 88 ปท่ีผานมา เสนชีวิตของเหตุการณ 24 มิถุนา 2475 ไมเคยหยุดนิ่ง ผศ.ดร. ประจักษ อธิบายผาน

ฉากสำคัญของการเมืองไทย 

• 2475-2488 : ถูกอธิบายในเชิงบวกเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับระบอบใหม เชน เปนการ "พลิก

แผนดิน" เพราะขุนนางกับราษฎรเห็นวา "ระเบียบเกา" บกพรองจึงตองวาง "ระเบียบใหม" เปลี่ยน

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปน ระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ พรอม

ใหคุณคากับ 24 มิถุนา ดวยการกำหนดให เปนวันชาติ , บรรจุลงแบบเรียน , จัดงานเฉลิมฉลอง

รัฐธรรมนูญ 



• ทศวรรษ 2490-2510 : เริ ่มปรากฏความหมายเชิงลบเมื ่อคณะราษฎรสิ้นสุดอำนาจลงเพราะการ

รัฐประหารป 2490 โดย พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ กอนรื้อถอนความทรงจำไดอยางเบ็ดเสร็จในยุคจอม

พลสฤษดิ์ ท้ังการเปลี่ยนวันชาติ, ยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนูญ, ถอนหมุดคณะราษฎรชั่วคราว 

• กอน 14 ตุลา 2516 : คณะราษฎรกลายเปน "ผูราย" เหตุการณปฏิวัติสยามถูกทำใหเปนการ "ชิงสุก

กอนหาม"เพราะ ร. 7 เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญอยูแลว 

• กอน 6 ตุลา 2519 : ขบวนการนักศึกษารับอิทธิพลทางความคิดของมารกซิสม และโซเชียลลิสม จึง

มองวาเหตุการณ 24 มิถุนา ไมไดมีสถานะสำคัญมากในทางประวัติศาสตร เพราะเปนการเปลี่ยนกฎ

กติกาการเมือง ไมไดเปลี่ยนความสัมพันธทางชนชั้น วิธีการผลิต ปจจัยการผลิต 

ท่ีมา : บีบีซีไทยสรุปจากคำใหสัมภาษณ ผศ.ดร. ประจักษ กองกีรติ กับบีบีซีไทย 

พระราชหัตถเลขาสละราชย ร. 7 กับ ประกาศคณะราษฎร ในขบวนการ นศ. 

นักรัฐศาสตรผูศึกษาวิจัยขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 2516 เห็นวา กรอบการตอสูในยุคนั้นขีดเสนที่เผด็จ

การทหารซึ ่งใชอำนาจตามอำเภอใจ กดขี่ประชาชน คอรรัปชัน บริหารประเทศลมเหลว และรูสึกวา

บานเมืองไมเปนประชาธิปไตยเพราะไมมีรัฐธรรมนูญ หลังจอมพลถนอม กิตติขจร กอรัฐประหารตัวเอง-ฉีก

รัฐธรรมนูญท่ีตัวเองรางท้ิงในป 2514 

รัฐธรรมนูญที่ดีในทัศนะของคนหนุมสาวยุคนั้นคือ "รัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจทหาร" ไมใชรัฐธรรมนูญใน

ความหมายของ 2475 เพื่อสถาปนาระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ จึงไมแปลกหากจุลสารของ "กลุม

เรียกรองรัฐธรรมนูญ" ท่ี ธีรยุทธ บุญมี กับเพ่ือนจัดทำข้ึนแลวนำออกแจกจายประชาชน กอนถูกจับกุมเมื่อ 

6 ต.ค. 2516 เกิดเปนเหตุการณที่เรียกวา "13 กบฎเรียกรองรัฐธรรมนูญ" ชนวนที่นำไปสูเหตุการณ 14 

ตุลา 2516 จะปรากฏขอความบางสวนของพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของ ร. 7 บนหนาปกจุลสาร 

นี่ถือเปนเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร และเปนหลักฐานยืนยันวาขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 2516 อยู

ภายใตเพดานทางอุดมการณแบบ "ราชาชาตินิยม" กอนกลายเปน "มิติที ่แตกตางที่สุด" กับขบวนการ

นักศึกษายุคปจจุบันตามความเห็นของ ผศ.ดร. ประจักษ โดยเฉพาะเมื่อขอความบางสวนของประกาศ

คณะราษฎรฉบับท่ี 1 ถูกสงเสียงอีกครั้งในการชุมนุมเม่ือ 19-20 กันยา 2563 



พิธีฝง "หมุดคณะราษฎร 2563" เกิดขึ้นที่ทองสนามหลวง ซึ่งผูชุมนุมเรียกดวยชื่อใหมวา "สนามราษฎร" 

เม่ือรุงเชาวันท่ี 20 ก.ย. กอนท่ีตำรวจจะถอนหมุดออกเนื่องจากผิดกฎหมายโบราณสถาน 

 
พิธีฝง "หมุดคณะราษฎร 2563" เกิดขึ้นที่ทองสนามหลวง ซึ่งผูชุมนุมเรียกดวยชื่อใหมวา "สนามราษฎร" 
เมื่อรุงเชาวันที่ 20 ก.ย. กอนที่ตำรวจจะถอนหมุดออกเนื่องจากผิดกฎหมายโบราณสถาน / WASAWAT 
LUKHARANG/BBC THAI 

"ตอน 14 ตุลา 2516 นักศึกษาสมัยนั้นไมรู จักหมุดคณะราษฎรดวยซ้ำ ไมรู จักแถลงการณคณะราษฎร 

ประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ไมมีเลยในเอกสารสิ่งพิมพนักศึกษา ไมมีการเอามาอางอิงเลย เพราะสวน

หนึ่งมันถูกทำใหหายไปหมด มันกลายเปนเอกสารตองหาม มันถูกกลบฝง... คณะราษฎรกลายเปนบุคคล

ลึกลับ ไมอยูในความรับรู ไมอยูในความทรงจำ" ผศ.ดร. ประจักษระบุ 

เขายังบอกเลาประสบการณในระหวางเก็บขอมูลทำวิทยานิพนธปริญญาโทวา ไดสัมภาษณผูนำนักศึกษา 

14 ตุลา 2516 ขนาดนักศึกษา มธ. ยังไมรูเลยวา ปรีดี พนมยงค คือใคร บางคนไปเขาใจวาพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองคเจาระพี) เปนผูประศาสนการมหาวิทยาลัย 



 
ภาพจำอนุสาวรียประชาธิปไตยในฉากสำคัญทางประวัติศาสตร 14 ต.ค. 2516 เม่ือขบวนการนักศึกษาและ
ประชาชนลุกฮือเรียกรองรัฐธรรมนูญ / AFP/GETTY IMAGES 

การเกิดใหมของคณะราษฎร 

อยางไรก็ตามคณะราษฎรได "กลับมาเกิดใหม" ในขบวนการนักศึกษา 2563 ซ่ึงอาจารยประจักษอธิบายวา 

นักศึกษายุคปจจุบันไดเชื่อมโยงตัวเองกับคณะราษฎรอยางใกลชิด นับตัวเองเปนลูกหลานคณะราษฎร และ

กลับไปรื้อฟนทุกอยางเกี่ยวกับคณะราษฎรข้ึนมาทั้งหมุด มีม รวมถึงประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ก็ถูกเอา

มาอาน-เขียนใหมในแบบฉบับของนักศึกษารุนปจจุบัน 

"มันทำใหคณะราษฎรกลับมามีที่ยืนอีกครั้งในสังคมไทย อาจจะเรียกไดวาคณะราษฎร และการปฏิวัติ 24 

มิถุนา 2475 มีภาพจำในเชิงบวกมากที่สุดแลวในประวัติศาสตรไทย เผลอ ๆ อาจจะมากกวายุคสมัยของ

คณะราษฎรดวยซ้ำ" ผศ.ดร. ประจักษใหความเห็น 

ไมวา "1 ความฝน" ในการมีระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญอยางแทจริง ของ

กลุมที่เรียกตัวเองวา "ประชาชนปลดแอก" หรือ "10 ขอเรียกรองในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย" 

ของกลุม "แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม นักวิชาการรายนี้เห็นวา "ไมไดไปไกลกวาคณะราษฎร และ

ยังอยูภายใตหลักการของคณะราษฎร" ท้ังหมดนี้เพ่ือสานตอภารกิจของคณะราษฎรใหเกิดข้ึนอยางแทจริง 



คืนศักดิ์ศรีใหเส้ือแดง คืนความจริงให 6 ตุลา 

นอกจาก "คืนสถานะทางประวัติศาสตร" ใหแกคณะราษฎร ขบวนการนักศึกษา 2563 ยัง "คืนศักดิ์ศรี" ให

คนเสื้อแดงในเหตุการณพฤษภา 2553 และ "คืนความจริง" ใหเหตุการณ 6 ตุลา 2519 สะทอนผานคำ

ปราศรัยบนเวทีและการเลือกใชสื่อสัญลักษณตาง ๆ 

ในฐานะผูสังเกตการณความเคลื่อนไหวของนักเรียกรองประชาธิปไตยรุนใหม ผศ.ดร. ประจักษมองวา 

ขบวนการนักศึกษาไดยกใหคน 3 กลุมเปน "วีรชนประชาธิปไตย" ประกอบดวย คณะราษฎร, แกนนำ

นักศึกษาป 2519 และขบวนการเสื้อแดง 

"จริง ๆ แลวทั้ง 3 ขบวนการเปนขบวนการที่พายแพทางการเมืองนะ และถูกวาดภาพในเชิงลบทั้งสิ ้น 

คณะราษฎรถูกวาดภาพใหเปนผูรายในเวลาอันยาวนาน 6 ตุลาไมตองพูดถึง ขบวนการเสื้อแดงก็ถูกมองวา

เผาบานเผาเมือง กลายเปนวานักศึกษาไปตีความใหมหมด แลวยกยองคนเหลานี้เปนวีรชนประชาธิปไตย 

ตอใหแพ แตไดกอรางเปนผูวางอิฐกอนแรกใหกับการสรางประชาธิปไตยในสังคมนี้" ผศ.ดร. ประจักษกลาว 

 
แนวรวม นปช. รวมชุมนุมเรียกรองรัฐธรรมนูญกับขบวนการนักศึกษาและประชาชน ท่ีหนารัฐสภา เม่ือ 24 
ก.ย. / WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI 



ขณะเดียวกัน "วีรชน" ในเหตุการณ 14 ตุลา 2516 กับพฤษภา 2553 ท่ีถูกเชิดชูตามเรื่องเลาประวัติศาสตร

ประชาธิปไตยกระแสหลัก ดูเลือนลางในความเคลื่อนไหวของนักศึกษายุคปจจุบัน สะทอนผานการไมถูก

หยิบยกมาพูดถึงบนเวทีปราศรัย 

"สองเหตุการณที่ถูกยกยองจากกระแสหลักวาเปนหมุดหมายสำคัญของประชาธิปไตย นักศึกษากลับมองวา

เปนชัยชนะที่ไมแทจริง สองเหตุการณที่ถูกมองวาเปนชัยชนะของนักศึกษาประชาชน เมื่อเขากลับไป

ทบทวนแลวเห็นวามันไมยั ่งยืน และเปนการตอสู ที ่ถูกชี ้นำโดยอุดมการณที ่ผิดพลาดดวยซ้ำ" ผศ.ดร. 

ประจักษกลาว 

 

ฉากจบแบบ 14 ตุลา และพฤษภา 2535 ไมใชรูปแบบท่ีพึงปรารถนา 

เม่ือการตั้งโจทยปญหาการเมืองไทยของนักศึกษาเปลี่ยนไป ประวัติศาสตรหนาเดิมจึงถูกตีความใหม 

"ประชาธิปไตยของเขา เปนประชาธิปไตยแบบที่อำนาจตองเปนของปวงชนจริง ๆ พอเปนแบบนี้ เขาเลย

มองวา 14 ตุลา 2516 กับพฤษภา 2535 มันเปนประชาธิปไตยแบบชนชั ้นนำ ไมยั ่งยืน เพราะทั ้ งสอง

เหตุการณไมไดชนะดวยชัยชนะของประชาชนจริง ๆ คุณไปหวังพึ่งชนชั้นนำกลุมหนึ่ง เอาชนชั้นนำจารีตมา

สูกับชนชั้นนำเผด็จการทหาร แลวทั้งสองเหตุการณยุติลงไมใชเพราะเผด็จการทหารพายแพตอคลื่นมวล

มหามวลชนจริง ๆ แตเพราะมีความขัดแยงระหวางชนชั้นนำจารีตกับชนชั้นนำทหาร ในท่ีสุดชนชั้นนำทหาร

ถูกเข่ียออกไป แตโครงสรางอำนาจไมไดเปลี่ยน" อาจารยผูสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยกลาว 



 
สถานีโทรทัศนแพรภาพ ร. 9 โปรดเกลาฯ ให พล.อ. สุจินดา คราประยูร และ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง เขา
เฝาฯ รับพระราชทานกระแสพระราชดำรัสเพื่อเตือนสติ เม่ือวันท่ี 20 พ.ค. 2535 / AFP/GETTY IMAGES 

หากเปรียบสังคมการเมืองไทยเปนบาน 1 หลัง ผศ.ดร. ประจักษเทียบตอไปวาการกำจัด "3 ทรราช" 

ถนอม-ประภาส-ณรงค ในเหตุการณ 14 ตุลา 2516 จึงเหมือนกับ "กระเบื้องมุงหลังคาบาน 3 แผนหลุด

ออกไป" ไมตางจากเหตุการณพฤษภา 2535 "กระเบื้องหลุดไปแคแผนเดียว" คือ พล.อ. สุจินดา คราประยูร 

แกนนำคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ขณะที่โครงสรางบานทั้งหลังที่เปนเผด็จการอำนาจ

นิยมยังอยู 

"นักศึกษาปจจุบันเห็นโครงสรางที่ เปนปญหา มากกวากำจัดผูนำทหาร เขาจึงพูดเสมอวาลำพัง พล.อ. 

ประยุทธ จันทรโอชา ลาออกหรือหมดอำนาจไป การตอสูยังไมจบ เพราะเขาตองการเปลี่ยนโครงสราง

อำนาจ เปลี่ยนกติกาในการเลน ไมใชแคเปลี่ยนผูเลน อันนี้ทำให 14 ตุลา และพฤษภาทมิฬ ท่ีจบดวยการมี

ชนชั้นนำมาแทรกแซงแลวยุติความขัดแยง ไมใชรูปแบบที่พึงปรารถนาแลวสำหรับขบวนการนักศึกษาใน

ปจจุบัน" อาจารยประจักษวิเคราะห 



 
"คณะประชาชนปลดแอก" ประกาศ 3 ขอเรียกรอง 2 จุดยืน 1 ความฝน ระหวางการชุมนุมที่อนุสาวรีย
ประชาธิปไตย เม่ือ 16 ส.ค./ WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI 

ภารกิจท่ียากของ นศ. กับเครื่องมือท่ีจำกัดของชนช้ันนำ 

โจทยการเมืองใหมท่ีขบวนการนักศึกษา 2563 ตั้งข้ึน ทำใหจุดชี้ขาดชัยชนะในการตอสูเปนเรื่องยากจะคาด

เดา แมแตป ญญาชนฝายกาวหนาก็ย ั งยอมรับว  า " เปนภารกิจที ่ยาก" เพราะนักศึกษาตอง เข ี ยน

ประวัติศาสตรหนาใหม 

"เขาไมตองการตอสูแลวไปจบแบบ 14 ตุลา หรือพฤษภาทมิฬ จริง ๆ ทั้งสองเหตุการณจบที่การมีนายกฯ 

คนนอกนะ 14 ตุลา เปนนายกฯ พระราชทาน (สัญญา ธรรมศักดิ์) สวน อานันท ปนยารชุน ท่ีก็กลับมารอบ

สองก็แบบรัฐบาลแบบพิเศษ นักศึกษาปจุบันเขาปฏิเสธการจบแบบนั้นแลวที่ทหารออกไป แตไดนายกฯ 

พระราชทาน หรือรัฐบาลแหงชาติ หรือรัฐบาลพิเศษมาแทนที่" ผศ.ดร. ประจักษกลาว 



 
ตำรวจ ประจันหนากับ รุง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำ "คณะราษฎร 2563" และการดอาสาของเธอ 
ในระหวางพยายามฝาเขาไปยื ่นจดหมายเปดผนึกถึงประธานองคมนตรี เมื ่อ 20 ก.ย. / WASAWAT 
LUKHARANG/BBC THAI 

เมื่อหันไปดูแผนรับมือ-รุกกลับของฝายชนชั้นนำ ผศ.ดร. ประจักษพบ "เครื่องมือที่จำกัดในการจัดการกับ

ม็อบ" เพราะการปราบปรามดวยความรุนแรงเปนไปไมไดใน พ.ศ. นี้ หรือถึงปราบไดก็ปกครองไมได สวน

หนึ่งเปนเพราะสังคมตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น และเหมือนมีฉันทามติกลาย ๆ ตอตานการใชความรุนแรง

ของรัฐตอประชาชน ขณะท่ีอีกสวนหนึ่งเปนเพราะโครงสรางชนชั้นนำไทยเปลี่ยนแปลงไปแลว 

"อยาลืมวาชนชั้นในปจจุบันไมเหมือนเดิมแลว เพราะไมมีอำนาจนำที่จะใหทุกฝายมาศรัทธา ยอมรับ และ

อยูภายใตอำนาจตัวเอง ดังนั้นยิ่งใชความรุนแรงหนักข้ึน ก็จะยิ่งปกครองไมได" 

"ผมมองดูแลววาเราจะไมเห็นฉากจบทั้งแบบ 14 ตุลา 2516 และพฤษภา 2535 และในขณะเดียวกันเราก็

จะไมเห็นฉากจบแบบ 6 ตุลา 2519 และพฤษภา 2553 ท่ีปราบดวยความรุนแรง นองเลือด ฆาคนเปนรอย

แบบทารุณขนาดนั้น ไมเกิดข้ึนงาย ๆ แลวในปจจุบัน" นักวิชาการสำนักธรรมศาสตรพยากรณ 

14 ตุลา 2563 จึงไมใชวันสุดทายของ "คณะราษฎร 2563" ในทัศนะของอาจารยประจักษ นี่ไมใชการตอสู

แบบมวนเดียวจบ แตเปนการตอสูที ่ยืดเยื ้อ เพราะเปนการตอสู  เชิงอุดมการณ และเปนสงครามของ



ความชอบธรรม หากฝายไหนสูญเสียความชอบธรรม เคลื ่อนไหวผิดพลาด สูญเสียแนวรวมและการ

สนับสนุนจากสังคมกอน ฝายนั้นก็มีโอกาสพายแพ 

"ฝายอนุรักษนิยมไมมีปญญาชนของตัวเองในปจจุบัน" 

ในขณะท่ีขบวนการนักศึกษายกระดับเพดานทางอุดมการณ ชนชั้นนำฝายอนุรักษนิยมกลับเผชิญปญหาขาด

นักคิดและปญญาชนผูเลนบท "ปูพื้นฐานทางปญญาเพื่อไปรอบรับอำนาจแบบจารีต" ตางจากยุคกอน 14 

ตุลา และ 6 ตุลา ท่ี ผศ.ดร. ประจักษ สามารถไลเลียงรายชื่อไดหลายคน อาทิ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.

คึกฤทธิ ปราโมช, สัญญา ธรรมศักดิ์, พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร (พระองคเจาธานีนิวัติ) 

"ชนชั ้นนำแบบนี้ก็คอย ๆ ลมหายตายจากไป แลวมันไมมีรุ นใหมมาทดแทน... ฝายอนุรักษนิยมไมมี

ปญญาชนของตัวเองในปจจุบัน รูปแบบการใชอำนาจ เลยใชกำลังเยอะ ใชอำนาจกดบังคับเสียเยอะ แต

ไมไดสามารถครองใจคนจริง ๆ ท่ีทำใหคนเห็นวาอุดมการณนี้มีความชอบธรรม" เขาตั้งขอสังเกต 

เม่ือการลอมปราบไมใชเครื่องมือท่ีทรงประสิทธิภาพอีกตอไป โจทกของชนชั้นนำ ณ วันนี้จึงอยูท่ีจะปรับตัว

และและปรับอุดมการณอยางไรใหสอดรับกับยุคสมัย 

 



ผศ.ดร. ประจักษ กองกีรติ ระบุวาวาทกรรม "ชังชาติ" ท่ีถูกใชลดทอนความชอบธรรมของฝายตอตานรัฐใน
ปจจุบ ัน เปนคำที ่ฟ  งแล วย ั ง ไม ร ู  ว  าหมายความว าอะไร จึ งไมม ีพล ั ง ในการสื ่ อสาร / WASAWAT 
LUKHARANG/BBC THAI 

"นักศึกษาเขาเปดมาแลว ไมมีอะไรปดบังซอนเรน เปนขบวนการที่มีความโปรงใสมากโดยเฉพาะในแงขอ

เรียกรอง ความคิด ความเชื่อ มันอยูบนโตะหมดแลว ตอน 6 ตุลา 2619 ขนาดเปนขบวนการฝายซายนะ 

เวลาพูดถึงปญหาสังคมไทยตาง ๆ ก็ยังตองใสรหัส 'นายทุน-ขุนศึก-ศักดินา' เวลาพูดถึงประวัติศาสตรไทยก็

บอกวา 'โฉมหนาศักดินาไทย' แตปจจุบันขบวนการนักศึกษาประชาชนนำเสนออุดมการณโดยไมใสรหัสแลว 

พูดตรงไปตรงมาวามีขอเรียกรองอะไร พอเปนแบบนี้ก็ขึ้นอยูกับชนชั้นนำวาจะตอบสนองอยางไร ถาไมยอม

ปรับตัวเลย แนนอนวาก็นาเปนหวง ก็จะนำไปสูการปะทะจากประวัติศาสตรท่ัวโลก" 

นักรัฐศาสตร-ประวัติศาสตรเห็นวา ขณะนี้มีทั้งวิกฤตการเมืองซอนกับวิกฤตเศรษฐกิจ และยังมีวิกฤตทาง

วัฒนธรรมซึ่งไมเคยเปนมากอน จากชองวางทางความคิดความเชื่อที่แตกตางกันมาก ทำใหพอแมทะเลาะ

กับลูก ครูทะเลาะกับนักเรียน 

"ขณะนี้เปนทางแพรงของสังคมไทย หากเลี้ยวผิดก็อาจลงเหว เกิดวิกฤตหนักกวาเดิม" คือบทสรุปสงทาย

จาก ผศ.ดร. ประจักษ 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต BBC Thai. 14 ตุลา : ประจักษ กองกีรติ มองการเกิดใหมของ “คณะราษฎร” 

กับภารกิจคืนศักดิ์ศรีใหเสื้อแดง คืนความจริงให 6 ตุลา. เผยแพรเม่ือ 10 ตุลาคม 2563.  

เขาถึงไดจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54491617 
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