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คนรุนสงครามเย็น VS คนรุนโบวขาว ความตางทางความคิดที่เปลี่ยนกันไมได แตตองอยูรวมกัน 
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กนกรัตน เลิศชูสกุล จากรัฐศาสตร จุฬาฯ เสนอในเวทีรำลึกครบรอบ 44 ป 6 ตุลาฯ วาความขัดแยงที่เกิดข้ึน
ในตอนนี้เปนความขัดแยงระหวางคนท่ีมีความคิดแบบยุคสงครามเย็นและคนรุนโบวขาวที่มีความคิดไมเหมือนกัน
และไมสามารถทำใหคนท้ังสองกลุมเปลี่ยนความคิดได แตความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได จึง
ตองคิดหาวิธีท่ีจะอยูรวมกันใหไดโดยท่ีทุกคนสามารถเขาไปแบงสรรอำนาจและสรางความสัมพันธทางอำนาจข้ึนมา
ใหมโดยกาวผานขอจำกัดไปใหได 

6 ต.ค.2563 กนกรัตน เลิศชูสกุล จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกลาว กลาวปาฐกถาในเวที PRIDI 
talks #6 "จากหน ักแผ นด ินส ู  โ รคช ั งชาต ิ :  ชาต ิ  ความเป น ไทย และประชาธ ิป ไตยท ี ่ แปรผ ัน "  ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานรำลึกครบรอบ 44 ปเหตุการณสังหารหมูเมื่อ 6 
ตุลาคม 2519 

กนกรัตน นำเสนอถึงกระแสการชุมนุมระลอกลาสุดนี้โดยเริ่มตนเลาวาในชวงสามเดือนท่ีผานมาเธอไดพูดคุยกับคน
หนุมสาวเปนรอยคนจากพื้นที่ตางๆ เพราะอยากรูวาคิดอะไรอยูและทำไมถึงมาชุมนุม โดยเธอเลายอนกลับไปวา
กอนหนานี้ก็เคยทำวิทยานิพนธปริญญาเอกเรื่องคนเดือนตุลาฯ โดยการสัมภาษณคนในยุคนั้นรอยกวาคนเพ่ือเขาใจ
วาทำไมคนเดือนตุลาฯ ที่เคยลุกขึ้นมาเรียกรองเสรีภาพ ความเทาเทียมกันและประชาธิปไตยกลับขัดแยงและตอสู
กันผานขบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดง และอยากเขาใจวาคนเดือนตุลาฯ หลายคนจึงสนับสนุนขบวนการท่ีถูกเรียกวา
ขบวนการตอตานประชาธิปไตย 
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กนกรัตนบอกวาหลังจากนั้นไมกี่ปก็ไดเห็นพลังใหมที่กำลังเติบโตขึ้นในชวงสามเดือนที่ผานมา และอธิบายถึง
ปรากฏการณของความขัดแยงระหวางผูชุมนุมกับคนที่บาน การชุมนุมที่กระทรวงศึกษาธิการวาไมใชเรื่องของ
ชองวางระหวางวัย แตเปนวิกฤตความขัดแยงทางความคิดของคนสองกลุม คือความคิดที่แตกตางกันผานชุด
ประสบการณ ความเชื่อ บรรยากาศแวดลอมที่ตางกัน และบอกวาความขัดแยงนี้เปนสงครามกลางเมืองระยะยาว
ตั้งแตกบฏบวรเดช พลังของท้ังสองฝายสองข้ัวนั้นตอสูกันมาแลว 88 ป 

กนกรัตนกลาววาทั้งสองขั้วพลังตางผลัดกันแพผลัดกันชนะมาตลอด แตสิ่งที่ทั้งสองฝายมีวิธีการที่ใชเหมือนกันอยู 
4 อยาง คือ การประณาม การลดทอนความชอบธรรมของอีกฝาย สรางความชอบธรรมใหกับตัวเอง การหาทาง
ขจัดและเอาอีกฝายออกจากสังคมนี ้

กนกรัตนอธิบายโดยเริ่มจากการเลาเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 วาเปนตัวอยางของการตอสูทางความคิดของท้ัง
สองฝายตอสูอยางเอาเปนเอาตายดวยวิธีการและกรอบคิดที่อาจจะไมตางกันมากนัก หลังการสังหารหมูในวันที่ 6 
ตุลาฯ ความขัดแยงถูกทำใหเงียบหายไป ผูท่ีคิดตางฝายหนึ่งสามารถเอาชนะอีกฝายได และทำใหอีกฝายเงียบแลว
ผลักพวกเขาออกไปจากประเทศนี้เขาปาเขา 

กนกรัตนกลาวตอวา จากนั้นในชวง 2530-2540 ความขัดแยงตางๆ ก็ถูกประคับประคองตอไปดวยรัฐบาลท่ี
ออนแอและไมเคยมีการแกไขปญหาในระดับโครงสรางและยังพยายามประนีประนอมใหฝายตางๆ อยูรวมกันแบบ
ท่ีฝายใดฝายหนึ่งตองยอมจำนน แตหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบบัป พ.ศ.2540  มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมีการสราง
รัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดยผลที่ออกมาคือรัฐบาลทักษิณ ไมวาจะเห็นดวยกับสิ่งที่รัฐบาลทักษิณทำหรือไม แตผลท่ี
ตามมาคือการสรางพลังใหกลุมคนรากหญา คนที่มีความคิดแตกตางเริ่มมีอำนาจตอรองมากขึ้น และนำมาสูความ
ขัดแยงระลอกตอไปของสงครามกลางเมือง 100 ป 

กนกรัตนอธิบายความขัดแยงระหวางเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนั้นไมวาจะเรียกวาเปนความขัดแยงระหวางชนชั้นนำ
กับคนรากหญา ความขัดแยงระหวางชนชั้นกลางระดับสูงกับชนชั้นกลางระดับลาง หรือจะเรียกวาเปนความขัดแยง
ระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคเพื่อไทยก็แลวแต แตเปนเรื่องความแตกตางของความคิดทางการเมือง โดย
จุดสิ้นสุดของความขัดแยงรอบนี้คือชัยชนะของชนชั้นนำและชนชั้นกลางระดับสูง จากความสำเร็จในการทำ
รัฐประหารในป 2557 

กนกรัตนกลาววาสิ่งท่ีคณะรัฐประหารทำหลังจากนั้นคือวิธีการแบบเดิม คือทำใหเงียบ การลดทอนความชอบธรรม
ของฝายตรงขาม การทำใหตัวเองมีความชอบธรรม การทำใหอีกฝายหนึ่งตองออกไปจากประเทศนี้และไมมีที่ยืน 
และคณะรัฐประหารก็ทำไดสำเร็จ คนเสื้อแดงถูกเยี่ยมบานทุกวันทุกสัปดาหและทุกเดือนทำใหพวกเขาเงียบ ไมมีท่ี
ยืนสำหรับคนคิดตาง นอกจากนั้นพวกเขายังเรียนรูมากกวาเดิมวาจะทำอยางไรใหชัยชนะชั่วคราวเปนชัยชนะถาวร
มากขึ้นดวยกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ การยุบพรรค และทำใหฝายตรงขามทางการเมืองหลังการเลือกตั้งไมมี
บทบาทและท่ียืน แตเรื่องก็ยังไมจบ 
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กนกรัตนอธิบายตอวาพลังใหมท่ีไมพอใจตอการสรางชัยชนะถาวรของชนชั้นนำกอตัวข้ึนมาตั้งแตตนเดือนมกราคม 
2563 แตหายไปในเดือนกุมภาพันธ แตพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งในชวงสามเดือนที่ผานมา เราไดเห็นความไมพอใจ
ของนักศึกษาตอการยุบพรรคอนาคตใหม ไดเห็นนักเรียนในชั้นมัธยมที่ไมพอใจปญหาทางเศรษฐกิจการเมือง 
โครงสรางสังคมและอำนาจที่อยูเหนือรัฐธรรมนูญ โดยรัฐไทยยังคงใชวิธีการ 4 อยางแบบเดิม และมีวิธีการเพ่ิม
ข้ึนมาหลัง 19 กันยายนท่ีผานมาอีกหนึ่งวิธีคือคือการเพิกเฉย 

กนกรัตนกลาววาตั้งแตการชุมนุมเมื่อ 19 กันยายนที่ผานมา มีการออกหมายจับนอยลง การขมขูคุกคามเห็น
นอยลง แตสิ่งท่ีเห็นเปนรูปธรรมคือการเพิกเฉย ไมมีเสียงตอบรับใดๆ จากกระทรวง รัฐบาลหรือผูมีอำนาจท้ังหมด
วาขอเรียกรองของคนหนุมสาวจะไปอยางไรตอ เปนการปรับตัวของชนชั้นนำที่จะจัดการกับแรงระเบิดของความ
โกรธความไมพอใจของพลังอีกปกหนึ่งที่เขาทำสำเร็จในการจัดการตั้งแตป 2557 แตก็มีคำถามวาเครื่องมือที่ของผู
ชนะท้ังหมดนี้ยังใชไดผลหรือไม 

กนกรัตนเลาวาในชวงสามเดือนที่ผานมาจากการไดเดินทางพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาพบวาวิธีการดังที่กลาวใชไม
ไดผลแลวกับคนรุนนี้ ไมวาจะเปนการขมขูคุกคาม ลดทอนความชอบธรรม ประณามหรือการเพิกเฉย ลวนไมไดผล 

“เด็กเกิน 50% บอกวากลัว แตเด็กเกิน 80% ที่บอกวากลัว เขาบอกวาเขาไมเลิกที่จะมาชุมนุม ดิฉันถามตอวา
ทำไมถึงไมกลัว พวกเขาบอกวท้ังหมดนี้เปนเดิมพันชีวิตใน 60 ปขางหนาของพวกเขา พวกเขาถามดิฉันอยางสงบวา
เขาไมเขาใจวาคนรุนกอนหนานี้ทนอยูในระบบแบบนี้ไดอยางไร”  กนกรัตนเลาถึงเหตุผลท่ีคนหนุมสาวยังคงไมรวม
ชุมนุมแมวาจะถูกคุกคามหรือตองเจอแรงกดดันตางๆ จากท่ีบาน 

กนกรตันตั้งขอสังเกตวาประเทศไทยไดมาถึงทางแพรงของความขัดแยงโดยสมบูรณ เปนความขัดแยงท่ีคนทุกกลุม
ในสังคมตื่นตัวทางการเมือง ไมใชแบบ 14 ตุลาฯ หรือ  6 ตุลาฯ ที่มีคนจำนวนไมมากที่เชื่อมโยงตัวเองกับบทบาท
ทางการเมือง ตอนนี้คนสวนใหญตั้งแตเสื้อเหลืองเสื้อแดง คนรากหญา คนในหัวเมืองและลาสุดคือขบวนการนิสิต
นักศึกษาตื่นตัวข้ึนมาแลว 
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กนกรัตนบอกวาความขัดแยงครั้งนี้เปนความขัดแยงของคนสองกลุมที่ไมใชเรื่องของชองวางระหวางวัย ไมใชเรื่อง
สถานภาพทางการเมืองและสังคม แตเปนความขัดแยงของคนที่มีชุดความคิดสองแบบ แบบแรกคือ กลุมคนที่มี
ความคิดแบบยุคสงครามเย็นในทั้งฝายซายหรือฝายขวา กับกลุมคนรุนโบวขาว โดยเธอเริ่มอธิบายวากลุมคนที่มี
ความคิดแบบยุคสงครามเย็นมีความเชื่ออยู 5 ประการ 

ประการแรก ความเชื่อเรื่องบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่จะเขามาแทรกแซงวามีอิทธิพลเหนือการเมืองไทย
และกำหนดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย กนกรัตนอธิบายวาคนที่มีความคิดแบบยุคสงครามเย็นตองเผชิญปญหา
และไดรับความเจ็บปวดจริงๆ จากการเขามาของจักรวรรดินิยมอเมริกา และถูกทำใหกลัวจากภัยคอมมิวนิสตที่มา
จากจีน พวกเขาโตมากับสิ่งนี้มากวา 20-30 ปในการมีชีวิตและการตอสูทางการเมืองของพวกเขา 

ประการที่สอง พวกเขาใชชาตินิยมในการตอสู ไมวาจะเปนชาตินิยมแบบ ชาติ ศาสน กษัตริย หรือ ชาตินิยมแบบ
ตอตานอเมริกาและโจมตีทหารในยุค 14 ตุลาฯ และ 6 ตุลาฯ ความคิดเรื่องนี้อยูในทั้งฝายซายและขวาในยุคนั้น
และถูกใชเปนเครื่องมือในการตอสูห้ำหั่นกันมาตลอด และเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการทำลายลางฝายตรง
ขามและสรางความชอบธรรมกับตัวเองดวย 

ประการที่สาม คนยุคสงครามเย็นเชื่อเรื่องการจัดตั้งองคกรแบบผูนำที่มีบารมี กนกรัตนเลาในประเด็นนี้วาขอมูล
จากการสัมภาษณในชวงสามเดือนนี้ หลายคนบอกวาทำไมขบวนการนักศึกษาตอนนี้ถึงไมมีผูนำท่ีมีบารมี ไมมีผูนำ
เกงๆ หรือปราศรัยเกง และทำไมถึงไมมีการจัดรูปองคกรที่เปนเอกภาพที่เขมแข็งและยิ่งใหญ และเห็นวาเปน
จุดออน ทำใหเห็นวาคนยุคกอนเชื่อจริงๆ เรื่องการจัดตั้งองคกรท่ีมีผูนำเขมแข็ง 
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ประการที่สี่ พวกเขาใชเครื่องมือทั้ง 4 อยางที่กลาวถึงขางตนทั้งในเหตุการณเดือนตุลาฯ พฤษภาทมิฬ สมัชชาคน
จน และเสื้อเหลืองเสื้อแดง ในการโจมตีฝงตรงขามและสรางความชอบธรรมใหกับตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพมา
โดยตลอด 

ประการที่หา กนกรัตนบอกวาพวกเขาผานการตอสูมาหลายระลอกโดยผลัดกันแพผลัดกันชนะมาโดยตลอด พวก
เขาไมมุงหวังถึงการเปลี่ยนแปลง พวกเขายอมอยูในระบบแบบนี้ การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยากเหลือเกิน 
จินตนาการของทั้งฝายขวาและฝายซายที่เปนคนเดือนตุลาฯ และเขาฝากความหวังไวกับคนรุนนี้หรือไมเชื่อวาจะ
เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกแลวในรุนของพวกเขา ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมานี้จะตรงกันขามกับคนรุนโบวขาว 

กนกรัตนอธิบายความแตกตางนี้วา คนรุนโบวขาวไมไดสนใจและไมมีความเชื่อเรื่องอิทธิพลและพรรคการเมืองท่ี
ไดรับเงินสนับสนุนมาจากประเทศตางๆ จะเขามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาได เพราะการพัฒนาความ
เปนปจเจกและความเปนตัวตนของพวกเขา โดยพวกเขาเชื่อจริงๆ วาตัวเองเปนเครื่องยนตที่ขับเคลื่อนในการ
เปลี่ยนแปลงและเชื่อจริงๆ วาเปนพลังท่ีเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองพ่ึงโครงสรางขนาดใหญ 

นอกจากนั้น กนกรัตนยังบอกวาความแตกตางกับคนรุนสงครามเย็นอยางสุดทายคือ คนรุนนี้ยังเชื่อเรื ่องการ
เปลี่ยนแปลงจริงๆ วาจะตองเกิดข้ึนและเขาจะเปนผูเปลี่ยนแปลง เด็กเกือบทุกคนบอกกับเธอวาพวกเขาจะไมยอม
อยูในประเทศท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกแลว 

กนกรัตนจึงตั้งคำถามวาในเมื่อเครื่องมือแบบเดิมใชไมไดผลแลว เราจะทำอยางไรที่จะไปไกลกวาวิธีการแบบเดิม 
และจะอยูรวมกันอยางไร 

กนกรัตนกลาวสรุปวา จากการศึกษาคนทั้งสองกลุมพบวา พวกเขาทั้งสองฝายจะไมเปลี่ยน และไมสามารถทำให
พวกเขาเปลี่ยนไดดวยวิธีการขมขูคุกคามบังคับหรือแมแตไลพวกออกไปนอกประเทศไปท้ังสองฝาย และคนท้ังสอง
กลุ มนี ้มีบทบาทในการสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคมเทาๆ กัน ในขณะที่คนรุ นใหมเปนเจาของอนาคตมี
จินตนาการวาระบบจะเปลี่ยนอยางไร สวนคนรุนสงครามเย็นที่คุมอำนาจอยูในสภา วุฒิสภา ในคณะรัฐมนตรีและ
กองทัพแตอยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงก็ตองเกิดข้ึนกับพวกเขาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

กนกรัตนบอกวาไมมีขบวนการนักศึกษาไหนท่ีไปทุกสถาบันเหลานี้แลวเปลี่ยนแปลงจากดานบนมันเปนไปไมได แต
จะทำอยางไรใหมันเกิดสิ่งที่จะสรางความสัมพันธทางอำนาจแบบใหม สรางสถาบันที่มีการแบงสรรอำนาจกัน มี
ระบบใหมท่ีใหมีการสับเปลี่ยนกันเขาไปมีอำนาจ 

กนกรัตนบอกวาตองกาวผานกำแพงที่บอกวาเรามีทรัพยากรที่จำกัดและการเขาไปมีสวนรวมของทุกคน การทำให
ทุกคนพอใจมันเปนไปไมได แตมันเปนไปไดมีนวัตกรรมมากมายหลากหลายท่ีจะทำใหเกิดข้ึนได ถาคนท้ังสองกลุม
ยอมรับจริงๆ วานี่คือทางแพรงท่ีแมวาจะเปนเรื่องยากแตเราก็หลีกเลี่ยงไมได 
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