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จากงาน 44 ป 6 ตุลา วิทยากรไดแก เกษียร เตชะพีระ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต เข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง บัณฑิต 
จ ันทร โรจนก ิจ จ ัดโดยคณะรณรงค  เพ ื ่อร ัฐธรรมน ูญฉบ ับประชาชน (ครช.) ณ หอประช ุมศร ีบ ูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร วันอาทิตยท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ขอเนนไปที่อุดมการณทางการเมือง โดยตั้งโจทยงายๆ วา เอาเขาจริงความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชวง 14 ตุลา 2516 
ถึง 6 ตุลา 2519 นั้น คนสมัยนั้นเขาคิดอะไรกัน ความคิดเห็นของเขาตางกันตรงไหน 

อาจารยธํารงศักดิ์ เกริ่นถึง 2 เรื่องซ่ึงคลองกับท่ีเตรียมมาโดยบังเอิญ 

เรื่องแรก เพลงหนักแผนดิน มันทำใหผมนึกถึงเหตุการณตอนจอมพลประภาส (จารุเสถียร) กลับเขาไทย มันมีการ
กลับเขามา 2 รอบเพื่อชวยเขยาระบอบประชาธิปไตยตอนนั้น นั่นคือ การกลับมาของจอมพลประภาส ประมาณ
วันท่ี 1 สิงหาคม และเม่ือจอมพลถนอม (กิตติขจร) บวชเปนสามเณรเขามาชวงใกลเดือนตุลาคม 

ตอนประภาสกลับเขามา ผมปฏิบัติหนาที่การเปนนักศึกษาที่ดี คือ ไปรวมชุมนุมตอตานการเขามาของประภาส 
หลังจากชุมนุมแชอยูหลายวัน ตัวเหม็นเนาก็กลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผา เชาขึ้นขณะแตงตัวกำลังจะกลับเขา
มารวมชุมนุมที่ทาพระจันทร นองสาวซึ่งเรียนอยู มศ.3 ก็เดินเขามา ไมพูดอะไรสักคำ แตรองเพลงหนักแผนดินใส
หนา รองสดๆ  “คนใดใชชื่อไทยอยู กายก็ดูเหมือนไทยดวยกัน” มันเขาไปถึงในครอบครัว อินขนาดนั้น 

เรื่องที่สอง ขอสรุปของอาจารยธำรงศักดิ์ที่วา รัฐประหาร 6 ตุลาใชความขัดแยงทางอุดมการณเรื่องคอมมิวนิสต
ฝายซายมาเปนขออางปราบปราม แตผลชัดเจนเฉพาะหนาคือ ลมระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งถูกสรางขึ้น เปดชอง
ใหคนกลุมใหมเขาสูอำนาจจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะนักธุรกิจคนชั้นกลาง ผมอยากจะเดินตอจากประเด็นนั้น 

แตกอนจะไปถึงตรงนั้น เพื่อใหเขาใจบรรยากาศหรือปญหาเกี่ยวกับการจำเรื่องนี้ ขอยอนไปเมื่อประมาณสักเกือบ 
20 ปกอน ผมสอนท่ีแคมปสรังสิต ในวิชาการเมืองพ้ืนฐาน พอสอนเรื่องการเมืองไทยในระยะ 14-6 ตุลา 

https://prachatai.com/
https://prachatai.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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เกษียร เตชะพีระ (ภาพจาก PITVFANPAGE) 
ผมก็จะเอาสารคดีเกี่ยวกับวันที่ 14 และ 6 ตุลาไปเปด มีอยูคาบหนึ่งดูสารคดีจบแลวเวลาหมดพอดีก็เลิกชั้น ผม
เดินออกมาเพื่อจะกลับทาพระจันทร มีนักศึกษาหญิงสองคนวิ่งตามผมมาจนทัน คนที่ถามหนาตามีปญหาคาใจ
อยางมาก เขาถามผมวา 

"อาจารยคะ ทำไมประชาชนปรบมือหัวเราะดีใจท่ีพวกเราถูกฆา" 

ผมไมนึกวาจะเจอคำถามนี้ และเธอใชคำวา "ที่พวกเราถูกฆา" จริงๆ มันเกิดกอนหนาเธอตั้งหลายสิบป แตเธอ 
identify ตัวเองกับนักศึกษาท่ีถูกปราบปรามทารุณเขนฆาในสารคดี 

คาบเรียนครั้งถัดมาผมจึงเริ่มตนดวยคำถามนี้ และตอบวา   

“เพราะพวกเขาเขาใจวาเราไปกระทบของท่ีเขารักมาก และเขาคิดวาเขาทำตามความประสงคของผูท่ีเขารักท่ีสุด” 

6 ตุลา 19 คืออะไร 
ผมคิดวา 6 ตุลา คือ การฆาหมูกับการรัฐประหาร มันเกิดไลๆ กันในวันเดียวกัน เพียงตอนเชากับตอนเย็น 

ถามวาโดยใคร โดยรัฐราชการหรือทุกวันนี้จะใชวา รัฐพันลึก ก็ได 

ถามวาเพื่ออะไร เพื่อทวนกระแสการปฏิวัติกระมพี 14 ตุลา ซึ่งมีผลเปลี่ยนระบอบอำนาจ มันพาคนกลุมใหม
ขึ้นมาสูอำนาจ ในบริทของการเปลี่ยนยายอำนาจครั้งที่ 2 จากกลุมชนชั้นนำขาราชการไปสูกระมพีชาวเมือง 6 
ตุลาเกิดข้ึนเพ่ือหยุดกระแสการยายอำนาจนั้นในชวง 3 ปกอนหนานั้น 

https://www.youtube.com/watch?v=irHx6M4QVdI&fbclid=IwAR1pLQgxyd05eI6ldK9AK7Iu5OonmS4lrr751zdddMGcYvs3Q40W43wWpUY
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เหตุการณ 6 ตุลา เกิดข้ึนในบริบท 3 ชั้น 

• ระดับโลก - มีสงครามเย็นระหวางคายสังคมนิยมคอมมิวนิสตกับคายทุนนิยมนำโดยอเมริกา 
• ระดับภูมิภาค - ในอินโดจีนมีสงครามรอน ในเขมร ลาว เวียดนาม ทั ้ง 3 ประเทศในอินโดจีนฝาย

คอมมิวนิสตชนะในปเดียวกัน เพียงแตคนละเดือน คือ ป 2518 
• ภายในประเทศ - มีสงครามประชาชนระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับรัฐบาล 

ฉะนั้น บริบทมันดุเดือดมากท่ีลอมเหตุการณอยู 

3 เรื่องท่ีสำคัญท่ีเกิดใหมเม่ือเราคิดยอนกลับไปมองเหตุการณ 6 ตุลา ก็คือ 

1.อเมริกาถอนทหาร แปลวา ความมั่นคงที่เกิดจากกำลังทหารอเมริกันประมาณ 50,000 คนที่มาตั้งฐานทัพ 10 
กวาแหงในเมืองไทย และยังรวมถึงเงินทุนมหาศาลท่ีอเมริกาสงมาชวย สงมาลงทุน รวมถึงญี่ปุนท่ีลงทุนในเมืองไทย
แลวทำใหคนชั้นกลางเติบใหญข้ึนมาในชวงการพัฒนาของสฤษดิ์และถนอม มันกำลังจะหมดไป กระมพีไทยจึงลง
แดง คำวา Withdrawal Symptom เขียนโดยเบนเนดิกต แอนเดอรสัน ระบุวาคนชั้นกลางในสังคมไทยในชวง 3 
ปนั้นเกิดความรูสึก insecure (ไมม่ันคง) อยางลึกซ้ึง เพราะสหรัฐอเมริกากำลังถอนตัวจากภูมิภาค เคยใชเมืองไทย
เปนปราการตานคอมมิวนิสต ไมเอาแลว แพในลาว แพในเวียดนาม แพในเขมร กำลังจะถอนตัวออก 

2.ฉะนั้น กระมพีไทยตกใจตื่นกลัวคอมมิวนิสตในอินโดจีน ขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริยก็มีความสำคัญ
ขึ้นอยางมาก เพราะกระมพีไทยไมเห็นอยางอื่นแลวจะกอดไวแนน เปนหลักยึดความมั่นคงทายสุด เคยกอด
อเมริกาไวแนนก็มากอดสถาบันพระมหากษัตริยไวแทน 

3.ผลจาก 14 ตุลาคือ มันกลายเปนยุคของการเมืองมวลชน ไมใชของชนชั้นนำเทานั้นแลว มวลชนเขาไปมีสวนใน
การตอสู ทั ้งบนถนนและหีบบัตรเลือกตั ้ง ผลของการเมืองมวลชนในชวง 3 ปนั ้นทำใหเกิดการแยกพวกของ
อุดมการณทางการเมืองเปนซายกับขวา แลวตามดวยการกอการรายทางการเมือง มีการลอบสังหาร ขวางระเบิด 
ผูนำของประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตไป โดยรัฐพันลึกกำกับชักใย มีเหตุผลมีหลักฐานมากมายท่ีจะยืนยันเรื่องนี้ได 

6 ตุลา เปนสงครามซายกับขวา เขมขนในชวงป 2518-2519 พลังการเมืองฝายขวาระดม 3 เสาหลักของชาติมา
ปรักปรำตอตานขบวนการของนักศึกษาฝายซายอยางครบถวน แปลวาใช สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย แลวเขาใชอยางไร 

การใชสถาบันชาต ิ> ฝายซายไมไทย ฝายขวานิยามชาติดวยเชื้อชาติและชีวิทัศนการเมือง ความคิดบางแบบถือวา
ไมไทยดังนั้น คุณเกรียงกมล เลาหไพโรจน เลขาศูนยกลางนิสิตนักศึกษาเมื่อป 2518 จึงถูกตั้งสมญานามวา เคี้ยง 
แซเลา ไมไทยเปนเจก คุณสุธรรม แสงประทุม เลขาศูนยนิสิตฯ ป 2519 ฉายาที่ไดคือเปนแขกไมใชไทย สวน
เสกสรรค ประเสริฐกุล ผูนำนักศึกษาถูกหาวาเปนญวณ 

คุณสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรีหลัง 6 ตุลา ในสมัยรัฐบาลธานินทร กรัยวิเชียร อาสาไปอธิบายเหตุการณนี้ให
โลกฟง เขาบอกวา 
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"การเผาคนตายกันกลางถนนนั้น ไมใชลักษณะของคนไทย 

"เหตุที่วิกฤตการณเกิดขึ้นแปลกมาก มีการทุบตีคนใหตายแลวเอามาแขวนคอ ชักชวนใหเอาไมไปตี เอาเกาอี้ไปตี 
แลวเอาคนที่ถูกแขวนคอจนตายนั้นเองมาวาง มีการเอายางรถยนตวางแลวเอาศพวาง แลวเอายางรถยนตวางทับ 
เอาน้ำมันราดแลวจุดไฟเผาท้ัง 4 ศพ 

"ทุกอยางนั้นเปนเรื่องจริงเกิดข้ึนกลางถนน กลางสนามหลวง กลางถนนราชดำเนิน ไมมีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได แตผล
การสอบสวนในภายหลังนั้น ก็สามารถจะปะติดปะตอได 

"ที่มีการเผาคนตายไป 4 ศพนั้นเปนการเผาคนซึ่งตองการทำลายหลักฐาน ไมใหรูวาเปนคนชาติใด เพราะเหตุวา
หลักฐานในกองท่ีไหมนั้น มีรูปโฮจิมินหเล็กๆ ซ่ึงเผาไปไมหมด 

"เราสอบไปในภายหลังในธรรมศาสตรซึ่งไมได... หนักหนานั้น มีหมาซึ่งถูกฆาตายแลวยาง หมาตุน หมาสตูว เอา
อางมีตะแกรงหมากรอบท้ังตัวมีมีดเสียบอยูหลายตัว 

"ผมเองซ่ึงในขณะนั้นไมไดมีตำแหนงอะไรอยู แตไดเขาไปดูเองและไปดูหลักฐานท่ีโรงพักชนะสงคราม 

"เราวิเคราะหไดในเวลาตอมาวามีชาติอื่นคือ ชาติเวียดนามนั้นจำนวนไมทราบไดแนนอนเขาไปเกี่ยวของกับกรณี
ธรรมศาสตร แลวเขาใจวาเปนคนเวียดนามที่ถูกฆาตายเพื่อปองกันไมใหมีการชันสูตรและกลายเปนคนชาติอื่น ซ่ึง
จะกระทบกระเทือนถึงทางนั้น คนท่ีเก่ียวของไดจัดการเผาคนท้ัง 4 เสีย" 

ขอสรุปของแกคือ มันเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ แตไมใชวิสัยของคนไทยทำกัน แปลวา 6 ตุลาคือ ญวณเผาญวณ ไม
เก่ียวกับไทย 

การใชสถาบันศาสนา> พระกิตติวุฑโฒ ภิกขุ ใหสัมภาษณลงนิตยสารจตุรัส คนสัมภาษณคือคุณคำนูณ สิทธิสมาน 
ซ่ึงทุกวันนี้เปนวุฒิสมาชิก ระบุวา 

"การฆาฝายซายหรือคอมมิวนิสตบาปไหม อันนั้นอาตมาเห็นวาควรจะทำ คนไทยแมนับถือพุทธก็ควรจะทำ แตก็
ไมใชถือวาเปนการฆาคน เพราะใครก็ตามท่ีทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มันไมใชคนสมบูรณ คือตองตั้งใจ 
เราไมไดฆาคนแตฆามาร ซ่ึงเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน” 

เปนการยืนยันวา ฆาคอมมิวนิสตไมบาป 

การใชสถาบันกษัตริย > ชัดเจนในกรณีฆาแขวนคอสองชางไฟฟา คือ คุณชุมพร ทุมไมย และ วิชัย เกษศรีพงศ แก
จบจากวิทยาลัยอาชีวะและมีความตื่นตัวทางการเมือง พอถนอมกลับมา แกก็ไปติดโปสเตอรคัดคานท่ีนครปฐม ถูก
จับทุบตีทารุณจนตายเอาไปแขวนคอประจานไว ผูตองสงสัยคือสายตรวจตำรวจนครปฐม 
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มันเปนเหตุการณสะเทือนขวัญ และไมใชเหตุการณแรกแตมีตอเนื่องมา ตอมานักศึกษาก็ทำละครฆาแขวนคอโดย
ชุมนุมนาฏศิลปและการละคอนจัดแสดงกรณีนี้ โดยให นศ.มาเลียนแบบผลัดกันทำผาผูกแขวนคอกับตนโพธิ์ในชุด
ทหาร ทำไมตองชุดทหาร ก็เพราะมันพลางเชือกที่รัดเอวไวได ผลก็คือ นสพ.ดาวสยามฉบับบาย 5 ตุลา รายงาน
ขาววาการแสดงละครนี้วา แขวนคอเจาฟาชาย แผนดินเดือด ศูนยฯเหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ มันนำไปสูความโกรธ
แคนของคนจำนวนมากซ่ึงนำไปสูเหตุการณ 6 ตุลาท่ีมีคนตายบาดเจ็บนับรอย 

สรุปคือสถาบันหลักทั้งสามของชาติถูกนำมาใชกลาวหานักศึกษาโดยฝายขวาวา เปนญวณไมไทย เปนมารไมพุทธ 
และหม่ินรชัทายาท ไมจงรักภักดี แลวเกิดการลอมปราบโดยม็อบฝายขวาและเจาหนาท่ีตชด. เม่ือ 6 ตุลาคม 2519 

ขอสรุปของผมคือ ชาติเปนฆาตกรได 

 

อุดมการณซาย-ขวา คืออะไร 
ดังนั้นตัวอุดมการณท่ีขัดแยงกันหากสรุปจากเหตุการณนั้นจึงเปน 
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ราชาชาตินิยมฝายขวา VS. ประชาชาตินิยมฝายซาย 
ท้ัง 2 กลุมมีวิธีคิด วิธีมองปญหาอยางไร โดยสมมติใหแตละฝายมองแกนแกนหรือเสาหลักหรือหัวใจของความเปน
ชาติของฝายตรงขามดู แปลวา ใหฝายซายลองมองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยดูวาเห็นอะไร แลวใหฝายขวามอง 
เอกราช ประชาธิปไตย ความเปนธรรมทางสังคม ซ่ึงเปนคำขวัญของฝายซายดูวาเห็นอะไร 

ฝายซายเห็นชาติอยางไร 
มองชาติโดยปฏิเสธการนิยามชาติ ไมยึดเชื ้อชาติเปนเกณฑ ทุกคนลวนเปนคนไทยที่มีความเสมอภาค มีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกัน แตเนนเสนแบงชนชั้น ใหความสำคัญกับประชาชนผูใชแรงงาน ชนชั้นลาง กรรมกร ชาวนา 
ไมวาชนชาติใด ยึดถือหลักความสมานฉันทขามชาติในหมูคนชั้นลาง แตถือวาคนชั้นสูงผูมั่งมีทรัพยสินและกดขี่ขูด
รีดคนชั้นลางชาติเดียวกันนั้นเปนชนชั้นปกครอง ไมนับเปนประชาชน และไมนึกรวมอยูในประชาชาติ 

ฝายซายมองศาสนาอยางไร 
ดวยอิทธิพลของลัทธิมารกซ เขาถือวาความคิดจิตสำนึกของมนุษยยอมพัฒนาผานข้ันตางๆ ในประวัติศาสตร เดิมที
นับถือผี สิ่งเรนลับ มาเปนตำนานปกรณัม มาเปนศาสนา มาเปนปรัชญา มาเปนวิทยาศาสตร ดังนั้น ศาสนาเปน
เพียงขั ้นตอนหนึ่งของการพัฒนาความคิดความเขาใจของมนุษย และถือวาลัทธิมารกซ-คอมมิวนิสตก็เปน
วิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง คือ วิทยาศาสตรเก่ียวกับสังคมมนุษยท่ีพัฒนาถึงข้ันสูงสุดในปจจุบัน และจึงวิพากษศาสนา
วาเปน "ฝนของประชาชน" ซ่ึงมีความหมาย 2 ดาน 

ดานหนึ่ง ฝนเปนยา ศาสนามีสรรพคุณชวยบรรเทาความปวดทางใจ พอใหคนเราทนอยูในโลกที่ปรวนแปร ไร
เหตุผลและพลการนี้ได  ดานหนึ่งก็มีโทษที่มอมเมา ไมเจาะลึกถึงเหตุผลและความจริงแบบวิทยาศาสตร ฝายซาย
มองวาศาสนาจะพนยุคหมดสมัยในอนาคต ผูคนจะเลิกเชื่อไปเองเม่ือถึงสังคมอุดมคต ิ
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ฝายซายมองพระมหากษัตริยอยางไร 
พวกเขาใชคำวา "ศักดินา" เปนคำทั่วไปหรือสามานยนามเรียกการปกครองระบอบราชาธิปไทยที่มีสถาบันกษัตรยิ
ทั่วไป ศัพทคำนี้มาจากชื่อเรียกสังคมขั้นที่ 3 ในทฤษฎีมารกซิสต-คอมมิวนิสตวาดวยพัฒนาการของสังคมมนุษย 5 
ขั้นตอน โดยเชื่อวา มันเริ ่มจากสังคมคอมมูนบุพกาล ไปสูการครองทาส ไปสูศักดินา ไปสูทุนนิยม และไปสู
คอมมิวนิสต การเลือกใชศัพทคำวา "ศักดินา" เรียกระบอบราชาธิปไตยไทยจึงเทากับจับการปกครอง สถาบัน และ
ประเพณีแหงระบอบนั้นใสเขาไปในวิถีขั้นตอนพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสังคมมนุษยทั่วไปในกรอบทฤษฎี
ดังกลาว ซ่ึงยอมตองมีอันคลี่คลายไปตามตรรกะแหงทฤษฎ ี

ฝายซายมักวิพากษศักดินาในอดีตโดยอิงงานเรื่อง โฉมหนาศักดินาไทยในปจจุบัน ของจิตร ภูมิศักดิ์ แตฝายซาย
สมัยนั้นเงียบตอปจจุบัน (ขณะนั้น) เพราะตระหนักถึงพื้นภูมิอันแนนหนาของวัฒนธรรมการเมืองอนุรักษนิยม-
กษัตริยนิยม ในหมูคนไทยรวมสมัย ซึ่งนั่นก็คือ ไมพูด เมื่อสำรวจดูสังคมอุดมคติของฝายซายก็จะพบวาไมมีที่ทาง
ชัดเจนเก่ียวกับสถาบันกษัตริยแตอยางใด 

 

ฝายขวามองเอกราชอยางไร 
(ฝายซายมองวาเอกราชตองมีทุกดาน ไมใชแตในนามตามกฎหมาย แตรวมถึงการตอตานจักรวรรดินิยม ทุนนิยม 
กอนอ่ืนคืออเมริกา, ญี่ปุน) 

ฝายขวาเห็นวา ตอตานจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต ไดแก จีน เวียดนาม โซเวียต 
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ฝายขวามองประชาธิปไตยอยางไร   
(ฝายซายมองวา เนนเนื้อหา อำนาจคนชั้นลาง กรรมกร ชาวนา ไมเนนรูปแบบสถาบันรัฐสภา การเลือกตั้ง พรรค
การเมือง ฯลฯ เพิ่งคุยกับอ.เข็มทองกอนขึ้นเวที พูดจริงๆ ตอนที่ผมทำกิจกรรมป 18-19 เราไมเคยคุยกันเรื ่อง
รัฐธรรมนูญเลย คำวาประชาธิปไตยเนนไปท่ีอำนาจตรงของคนชั้นลาง กรรมกร ชาวนา) 

ฝายขวามองวา ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขในขณะนั้นออนแอเกินไป เปดชองใหเกิด
คอมมิวนิสตแทรกแซง ปองกันคอมมิวนิสตไมได จำตองธำรงรักษาระบอบอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแมจะ
ยังไมเปนประชาธิปไตย แลวคอยมีแผนสรางประชาธิปไตย 12 ป 

ความเปนธรรมทางสังคม 
(ฝายซายมองวา เนนความเสมอภาคทางเศรษฐกิจตามวิถีทางสังคมนิยม คือโอนปจจัยการผลิตหลัก ที ่ดิน 
อุตสาหกรรมขนานใหญมาเปนของชาติ สรางระบอบประชาธิปไตยแผนใหมมุงสูสังคมนิยมแบบจีน) 

ฝายขวามองวา ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจสังคมเปนธรรมดา เปนธรรมชาติของมนุษย ขจัดอยางไรก็ไมหมด 
ความเปนธรรมเกิดไดแมคนเราจะไมเสมอภาค โดยผูม่ังมีเจือจานเก้ือกูลอุปถัมภผูยากไรขาดแคลน 

สรุป 
มันมีชาติ 2 แบบ ท่ีฝายซายฝนถึงเนนความเสมอภาค ประชาธิปไตย ประชานิยมกับชาติท่ีฝายขวาจินตนากรรมถึง
เนนราชาชาตินิยม เปนชาติที่แตกตางเหลื่อมล้ำแตอุปถัมภเกื้อกูลกัน ในแงประชาธิปไตย ประชาชนอาจไมเปน
ใหญในแผนดิน แตคนดีตองมีอำนาจ ยิ่งคนดีมีอำนาจเด็ดขาดก็ยิ่งดี จะไดปองกันคนไมดีไมใหมีอำนาจ ไมใหกอ
ความเดือดรอนวุนวายได ในแงประชานิยมก็ตรงขามกัน ฝายขวาเนนชนชั้นนำ 

2 คุณคานี้จึงชนกัน จินตนากรรมของ 2 ฝายแตกตางกันเปนคนละชาติ เปนจินตนาการตรงขามกันราวคนละชุมชน 
เขาปะทะชนกันในพื้นที่รัฐชาติเดียวระหวาง 14 ตุลา 2516 - 6 ตุลา 2519 เพื่อแยงชิงรัฐอันเปนเดิมพันยอด
ปรารถนา รางวัลสูงสุด และเครื่องมืออันขาดเสียไมไดในการสถาปนาชาติแบบท่ีตนนิยมใหปรากฏเปนจริง 

  

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท.คำตอคำ เกษียร เตชะพีระ: ทำความเขาใจ 6 ตุลา อุดมการณซาย-ขวายุคนั้น  

เปนอยางไร.เผยแพรเม่ือ 4 ตุลาคม 2563.เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89812 


	คำต่อคำ เกษียร เตชะพีระ: ทำความเข้าใจ 6 ตุลา อุดมการณ์ซ้าย-ขวายุคนั้น   เป็นอย่างไร
	คำต่อคำ เกษียร เตชะพีระ: ทำความเข้าใจ 6 ตุลา อุดมการณ์ซ้าย-ขวายุคนั้น   เป็นอย่างไร
	6 ตุลา 19 คืออะไร
	อุดมการณ์ซ้าย-ขวา คืออะไร
	ราชาชาตินิยมฝ่ายขวา VS. ประชาชาตินิยมฝ่ายซ้าย
	ฝ่ายซ้ายเห็นชาติอย่างไร
	ฝ่ายซ้ายมองศาสนาอย่างไร
	ฝ่ายซ้ายมองพระมหากษัตริย์อย่างไร
	ฝ่ายขวามองเอกราชอย่างไร
	ฝ่ายขวามองประชาธิปไตยอย่างไร
	ความเป็นธรรมทางสังคม
	สรุป


