
ถอดบทเรียน "6 ตลุาฯ" 

 การเติบโตและถดถอยของประชาธิปไตย 

 
เม่ือ 5 ต.ค. 2563 โดย iLaw 1 

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 นับเปนโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่ดำมืดที่สุดเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตรการ
เมืองไทย ความดำมืดในท่ีนี้อาจหมายถึงความโหดรายทารุณท่ีเพ่ือนมนุษยกระทำตอเพ่ือนมนุษยในนามของ 'ความ
จงรักภักดี' แตอีกนัยหนึ่งความดำมืดนั้นคือภาพสะทอนของ "ความจริง" ที่ยังไมกระจางชัดทั้งจากฝงผูกระทำและ
ผูถูกกระทำ 
  
แมจะผานมาแลว 44 ป แตเหตุการณ 6 ตุลาฯ ก็ยังอีกหลายเรื่องที่ยังตองทำการศึกษาคนควาเพิ่มเติม แตอยาง
นอยที่สุด ขอคนพบเกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาฯ ในมุมมองของนักวิชาการที่มารวมงานเสวนาในหัวขอ "หา(ย) : 
อุดมการณ – ความทรงจำ – รัฐธรรมนูญ" คือ เหตุการณ 6 ตุลาฯ เปนความพยายามเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง 
หรืออีกนัยหนึ่งคือความพยายาม ตัดตอนระบอบประชาธิปไตยของกลุมศักดินาโดยเอาชีวิตของเหลานิสิตนักศึกษา
เปนเครื่องสังเวย 
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6 ตุลาฯ คือ อาชาญกรรมในนามของสถาบันหลักของชาติ   
  
ศาสตราจารย เกษียร เตชะพีระ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มองวา เหตุการณ 6 ตุ
ลาฯ เปนผลจากสงครามระหวางฝายซายกับฝายขวาที่เขมขนในชวงป 2518-2519 ซึ่งเปนความขัดแยงทาง
อุดมการณของฝายที ่เชื ่อมันในความเสมอภาค ประชาธิปไตย และประชานิยม ในขณะที่อีกฝายเชื ่อมั ่นใน
อุดมการณราชาชาตินิยม หรือการเชื่อมั่นในคนดีที่เนนชนชั้นนำ จึงนำไปสูการปะทะกัน โดยที่ฝายขวาเลือกใช 3 
เสาหลักของชาติไดแก  สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย มาปรักปรำตอตานขบวนการของ
นักศึกษา  
  
ศ.เกษียร อธิบายวา ฝายขวาไทยพยายามใชสถาบันหลักของชาติมาเปนเครื่องมือ ไลตั้งแตการพยายามนิยามความ
เปนคนของนักศึกษาใหหางจากความเปนไทย มีการเรียกขานแกนนำนักศึกษาเปนเชื้อชาติอื่นที่ไมใชไทย รวมถึง
การใชสถาบันศาสนามารองรับการใชความรุนแรง ดังท่ีเคยไดยินกันวา "ฆาคอมมิวนิสตไมบาป" อีกท้ัง ยังมีการดึง
สถาบันมาเปนชนวนสำคัญในการสังหารหมูนักศึกษาผานการใหขอมูลเท็จวา การจำลองเหตุการณแขวนคอชวง
ไฟฟาที่ออกมาติดโปสเตอรคัดคานจอมพลถนอม คือ การแสดงความอาฆาตมาดรายตอองครัชทายาท (ในขณะ
นั้น)  
  
อยางไรก็ดี ในทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร ไมไดมองแคเรื่องความขัดแยงทางอุดมการณเทานั้นท่ีเปนสาเหตุของ
ความรุนแรงในเหตุการณ 6 ตุลาฯ เพราะในขณะเดียวกัน เบื้องหลังของความรุนแรงคือ "ผลประโยชนทาง
อุดมการณ" ของฝายขวาท่ีพยายามจะหยุดกระแส การเปลี่ยนยายอำนาจจากกลุมชนชั้นนำขาราชการไปสูกลุมชน
ชั้นกลางในเมืองท่ีกำลังเบงบานหลังการปฏิบัติประชาชนในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516  
  
"ผมคิดวา 6 ตุลา คือ การฆาหมูกับการรัฐประหาร มันเกิดไลๆ กันในวันเดียวกัน เพียงตอนเชากับตอนเย็น  
  
ถามวาโดยใคร โดยรัฐราชการหรือทุกวันนี้จะใชวารัฐพันลึกก็ได 
  
ถามวาเพื่ออะไร เพื่อทวนกระแสการปฏิวัติกระมพี 14 ตุลาฯ ซึ่งมีผลเปลี่ยนระบอบอำนาจ มันพาคนกลุมใหม
ข้ึนมาสูอำนาจ ในบริทของการเปลี่ยนยายอำนาจครั้งท่ี 2 จากกลุมชนชั้นนำขาราชการไปสูกระมพีชาวเมือง 6 ตุ
ลาฯ เกิดข้ึนเพ่ือหยุดกระแสการยายอำนาจนั้นในชวง 3 ปกอนหนานั้น" ศ.เกษียร กลาว 
  



 
  
6 ตุลาฯ นักศึกษาคือเปาหลอก ประชาธิปไตยคือเปาจริง 
  
ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ธำรงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ
ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรการเมืองไทยคนหนึ่งแหงยุคสมัย ใหความเห็นตอเหตุการณ 6 ตุลาฯ วา เหตุการณ
ดังกลาวมีหลายเรื่องท่ีถูกทำใหเขาใจผิด อาทิ เหตุผลของการรัฐประหารในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 แทจริงแลว ไมใช
การรัฐประหารท่ีมีนักศึกษาเปนสาเหตุ แตเปนเจตนาของผูยึดอำนาจท่ีตองการจะตัดตอนประชาธิปไตย 
  
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ มองวา ความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไปจนถึง 6 ตุลาคม 2519 
ซ่ึงถูกคณะรัฐประหารอางวา เปนชนวนตนเหตุของการรัฐประหารนั้น แทจริงแลว ไมไดเปนเหตุผลหลัก เพราะการ
ชุมนุมเรียกรองของกลุมกรรมกร ชาวนา นักศึกษา ที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธกับความตื่นตัวทางประชาธิปไตย ซ่ึง
เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่ระเบิดออก เพราะมีการสั่งสมปญหาเอาไวตลอดชวงยุครัฐบาลเผด็จการทหาร แตทวา
สถานการณก็คอยๆ คลี่คลายลงเม่ือปญหาไดรับการแกไข 
  



ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ มองวา สาเหตุที่แทจริงของการรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลาฯ จึงอาจจะเปนเหตุผลอื่น และอาจจะ
เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ ป 2517 เพราะถาดูจากคณะรัฐมนตรีในชวงป 2516 ถึง 2519 จะพบวา คณะรัฐมนตรี
ในชวงเวลาดังกลาวเปนการเติบโตของพลังประชาธิปไตย คณะรัฐมนตรีลวนแลวแตเปนนักการเมือง เปนตัวแทน
พรรคการเมืองท่ีผานการลงสนามรับเลือกตั้ง  
  
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ มองวา ภายใตรัฐธรรมนูญ 2517 ผูท่ีเสียผลประโยชนคนสำคัญ คือ กลุมทหารท่ีสูญเสียอำนาจไป
หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และกลุมศักดินาใหมที่เพิ ่งไดรับการสถาปนาสมัยรัฐบาล 'สัญญา ธรรมศักดิ์' 
ดังนั้น จึงตองมีการรัฐประหารโดยใชชีวิตของนิสิตนักศึกษาเปนเครื่องสังเวยและปูทางไปสูการกุมอำนาจรัฐผานสิ่ง
ท่ีเรียกวา "การฟนฟูประเทศ" คลายกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตมีระยะเวลาเพียงแค 12 ป 
  
"6 ตุลาคม ถูกอธิบายวาเพื่อปราบปรามฝายซาย ซึ่งนักศึกษามักไปขางซาย เปนการปราบปรามฝายซาย โดยมี
นักศึกษาเปนเครื่องบูชายัญ แตเปาหมายที่แทจริงคือการยิงไปที่ประชาธิปไตยที่กำลังเฟองฟู"  ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ 
กลาว 
  

 
  



6 ตุลาฯ คือ การยับย้ังความกาวหนาของประชาธิปไตย 
  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จันทรโรจนกิจ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวนมอง
ประวัติศาสตรการเมืองในชวงป 2516 ถึง 2519 วา เปนประวัติศาสตรที่เริ่มตนจากชัยชนะของประชาชนจาก
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีเริ่มมีสำนึกรูตัววาประชาชนนั้นเปนเจาของอำนาจอธิปไตย และทำใหรัฐธรรมนูญ ป 
2517 ท่ีเกิดข้ึนหลัง 14 ตุลาฯ เปนรัฐธรรมนูญท่ีมีความกาวหนา 
  
ผศ.ดร.บัณฑิต กลาววา ความกาวหนาประการหนึ ่งของรัฐธรรมนูญ ป 2517 คือ การกระจายอำนาจ โดย
รัฐธรรมนูญกำหนดใหการปกครองทองถ่ินทุกระดับใหมีสภาทองถ่ินและมีหัวหนาคณะผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของทองถ่ินและตองมีการเลือกตั้งตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย ซ่ึงในป 2519 คือ ปท่ีครบรอบการ
เตรียมพรอมใหมีการเลือกตั้งทองถ่ิน แตทวาความกาวหนาดังกลาวก็มีเหตุตองสิ้นสุดลงหลังเกิดเหตุการณ 6 ตุลาฯ 
ท่ีตามมาดวยการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ 
  
"ถาเรามีการเลือกตั ้งทองถิ ่นตั ้งแต 7 ตุลาคม 2519 จนถึงวันนี ้ ผานมา 40 ป การเมืองทองถิ ่นของเราจะ
เปลี่ยนแปลงไปถึงไหน นี่ลำพังแคเรามีโอกาสในการเลือกตั้งหนวยบริหารทองถิ่น ผูนำทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ ป 
2540 นับเนื่องวันนี้ก็ราว 20 ป แตถานับยอนไปถึง 6 ตุลาฯ 2519 เราจะมีสภาทองถิ่น เราจะมีการเมืองทองถ่ิน
กาวหนาในระดับใด"   ผศ.ดร.บัณฑิต กลาว   
  
อยางไรก็ดี ผศ.ดร.บัณฑิต มองวาบทเรียนจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน คือ การตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางมีเหตุผลไมใชการใชความรุนแรง ถายอนกลับไปตั้งแตกอนสมัย 14 ตุลาฯ ก็มีความพยายามเหนี่ยวรั้งการ
เปลี่ยนแปลงจนเกิดวิกฤติและปะทุขึ้น และเหตุการณ 6 ตุลาฯ ก็เชนเดียวกัน ยิ่งในปจจุบัน ก็มีความพยายาม
เหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการไมยอมใหมีการแกรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตจะเปนเงื่อนไขให
เกิดความตึงเครียด 
  
"สังคมอารยะทุกสังคมตองใชเหตุผล ตองใชหลักวิชาการ ตองใชหลักคิดที่มีเหตุผลสนับสนุนรองรับ ไมใชใช
กระบวนการคิดตามอำเภอใจ หรือมโนเอาวาสังคมจะเปนอยางนั้นเปนอยางนี้" ผศ.ดร.บัณฑิต กลาว   

 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต ilaw. ถอดบทเรียน "6 ตุลาฯ" การเติบโตและถดถอยของประชาธิปไตย.  

เผยแพรเม่ือ 5 ตุลาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://www.ilaw.or.th/taxonomy/term/3346 
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