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เผยแพรขอเขียนของเขาตอสาธารณะในประเด็นเกี่ยวของกับความเขาใจตอเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 โดยการ
เผยแพรเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักขาวแหงหนึ่งนำเสนอบทสัมภาษณนิธิโดยมีประเด็นคาดเคลื่อนบางประการ และ
สำหรับขอเขียนของนิธิท่ีมีการเผยแพรลาสุดมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

คำเตือนแบบหวังดีแกกลุมซึ่งกำลังเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ก็คือ ระวังจะนำไปสูการนองเลือดเชน
เหตุการณ ๖ ตุลา ท้ังนี้รวมท้ังสำนักขาวท่ีเพ่ิงสัมภาษณผมไปเม่ือเร็วๆ นี้ดวย คุณจะคิดหรือพูดอยางไรเก่ียวกับ ๖ 
ตุลาก็ได เพราะมีอะไรที่ไมชัดและคลุมเครืออยูในเรื่องนี้อีกมาก แมแตผูที่ลงมือทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงก็ยอมรับวา
ตอบไมไดหลายเรื่อง แตอยาเอาความคิดและคำพูดของคุณมายัดใสปากผมในพาดหัวขาว 

ไมวาจะหวังดีหรือหวังรายตอผูเคลื ่อนไหว แตในทัศนะของผม (ซึ่งอาจผิดหรือถูกก็ได) เปนความเขาใจตอ
เหตุการณ ๖ ตุลาอยางคลาดเคลื่อนมาก 

ภาพท่ีฝงใจคนจำนวนมากโดยไมทันไดไตรตรองใหดีวามันแยงกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเรารูเก่ียวกับ ๖ ตุลาก็คือ เหตุการณ
นี้เกิดข้ึนอยาง spontaneous หรืออยางฉับพลันโดยไมไดจัดการไวลวงหนา เพราะฝูงชนถูกกระตุนจากภาพ"แขวน
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คอ" ท่ีเชื่อกันวาตั้งใจหม่ินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้น (ไมวาภาพท่ีเผยแพรจะถูกแตงภาพหรือไมก็ตาม) 
ผูคนท่ีจงรักภักดีจึงโกรธแคนและพากันออกมาทำรายผูชุมนุมในธรรมศาสตร 

แตผูคนก็ยังจำไดดีวา มีเครือขายวิทยุยานเกราะที่กระจายขาวและความโกรธแคนนี้ มีลูกเสือชาวบานจากท่ัว
ประเทศท่ีมีผูจัดรถบัสขนเขากรุงเทพฯ อยางไมขาดสาย มี ตชด.และพลรมจากหัวหินท่ีถูกสั่งใหเดินทางจากหัวหิน
ใหถึงกรุงเทพฯ ใหทันเวลา ๕.๐๐ น.ของวันท่ี ๖ ต.ค. (อาจ)มีกระทิงแดงและนวพลแทรกอยูในแนวหนาของฝูงชน, 
ฯลฯ 

ท้ังหมดนี้เกิดข้ึนอยาง spontaneous ฉับพลันเปนปฏิกิริยาโตตอบเหตุการณ"แขวนคอ"ไมได ตองมีการจัดตั้ง, ตอง
ใชเวลาเปนหลายเดือนหรือเกินป, ตองมีการประสานงานของหนวยงานตางๆ, ตองใชเงินจำนวนมหาศาล 

และในบายแกๆ วันนั้น กองทัพก็ออกมายึดอำนาจ ซึ่งจะเตรียมการในเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงหลังจากเกิดการลอม
ปราบอยางปาเถื ่อนที ่ธรรมศาสตรแลว คิดและตัดสินใจยึดอำนาจ, หาทุน, ระดมกำลัง, วางแผนยุทธการ, 
เตรียมการเคลื่อนยายกำลัง, เตรียมการทางการเมืองหลังจากยึดอำนาจได, ฯลฯ ดวยเวลาเพียง ๑๐ ถึง ๑๑ ชั่วโมง 
โดยไมมีการวางแผนเตรียมการไวลวงหนาเลย เปนไปไดหรือ? รัฐประหารนะครับ ไมใชติ๊กตอก 

ผมไมทราบหรอกวา ใครบางในกลุมคนท่ีรวมอยูในแผนการกอภาวะจลาจลข้ึนกลางเมืองรูอยูแลววาเรื่องจะลงเอย
ที่การยึดอำนาจในตอนเย็น คุณสมัคร สุนทรเวชรูไหม, กลุมแมบานที่เดินขบวนประทวงการฟอรมรัฐบาลของ
ประชาธิปตยรูไหม, คุณอุทาร สนิทวงศรูไหม, คุณอุทิศ นาคสวัสดิ์รูไหม ม.ร.ว.เสนีย ปราโมชรูไหม แตผมคอนขาง
แนใจวาลูกเสือชาวบานที่ถูกขนมาจากทั่วประเทศไมรู, พลพรรคนวพลไมนาจะรู, และกระทิงแดงก็ไมแนวาจะรู
เหมือนกัน อยาวาอื่นไกลเลย สวนใหญของตชด.และพลรมที่เดินทางมาจากหัวหินก็ไมนาจะรูเหมือนกัน เขาสั่ง
อยางไรก็ทำอยางนั้น แตตำรวจและนักการเมืองท่ีเขาไปรายงานเท็จในท่ีประชุมค.ร.ม.นาจะรู 

แมกระนั้น การกอภาวะจลาจลขึ้นกลางเมือง ก็สัมพันธอยางแยกไมออกจากการยึดอำนาจในวันเดียวกัน เพราะ
การจลาจลถูกใชเปนเหตุผลของการยึดอำนาจ และท่ีจำเปนตองหาเหตุผลก็เพราะประเทศเพ่ิงผานการลมลางเผด็จ
การอันเลื่องลือมาไดยังไมถึง ๓ ปเต็ม จึงจะตองทำอะไรใหคนสวนใหญซ่ึงไมไดอยูฝายเดียวกับนักศึกษา และไมได
อยูฝายเดียวกับฝายขวาจัด ยอมรับการยึดอำนาจโดยดุษณี (คือรับอยาง"เฉยๆ" ไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
การรัฐประหารก็ตาม) 

นักวิจัยท่ีทำงานเก่ียวกับ ๖ ตุลาพบวา เหยื่อท่ีถูกนำไปทำทารุณกรรมทามกลางสายตาของฝูงชน (และนักขาว) นั้น 
เกือบทั้งหมดไดเสียชีวิตไปแลว กอนที่จะถูกนำไปแขวนคอแลวฟาดดวยเกาอ้ี, เผานั่งยาง, ตอกอก, ฯลฯ โดย
อนุมานจากคำใหการของผูอยูในเหตุการณ และผลการชันสูตรพลิกศพของร.พ.ตำรวจ คำถามคือฝูงชนเหลานั้นทำ
ไปเพื่ออะไร นักวิจัยตอบยังไมได แตผมคิดจากความสัมพันธระหวางการกอจลาจลและการยึดอำนาจวา นี่คือ
ปฏิบัติการที ่ทหารไทยเรียนรู จากสหรัฐ ไดแกการทำใหเกิด shock and awe หรือสรางความตระหนกและ
ประหวั่นพรั่นพรึงสุดขีด 
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ปญหาคือแกใคร? ไมนาจะเปนนักศึกษาซ่ึงถูกลอมปราบอยางปาเถ่ือนในธรรมศาสตรอยูแลว และไมมีทางหลุดรอด
ไปไหนได แตเพื่อสรางความกลัวและประหวั่นพรั่นพรึงสุดขีดแกคนตรงกลางๆ ซึ่งเปนคนสวนใหญของสังคมไทย 
ทำใหคนเหลานั้น "สตั๊นท" ไปหมด จนตองดุษณีเม่ือการยึดอำนาจในตอนเย็นมาถึง 

ความปาเถ่ือนในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงไม spontaneous หรือเปนธรรมชาติแน 

ยอนกลับมาสูการเตรียมการ บางสวนของทุนสนับสนุนมาจากงบประมาณลับของหนวยความม่ันคง โดยเฉพาะกอ.
รมน. แตเงินอยางเดียวไมพอ ยังตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐอื่นๆ เพื่อทำใหการเตรียมการ
สรางกองกำลังเหลานี้ดำเนินไปได ในขณะเดียวกัน ความสำเร็จก็ไมไดเกิดขึ้นจากการกระทำอยางลับๆ ของ
หนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว มีเหตุทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีประจวบเหมาะกับการดำเนินงานลับเหลานี้ดวย 

ผมขอยกตัวอยางกรณีเดียวคือขบวนการลูกเสือชาวบาน 

ผมไมเชื่อวา การอบรมของวิทยากรจาก ตชด.และ กอ.รมน.เพียงอยางเดียว จะเพียงพอสำหรับการสรางพลัง
มวลชนขนาดใหญเชนนั้นข้ึนไดท่ัวประเทศ แตมันมีปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคมบางอยางหนุนหลังความสำเร็จนั้นอยู
ดวยอยางสำคัญ 

ในชวงนั้น คนไทยไดเปลี่ยนไปอยางมากจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเริ่มมาจาก ๑๐-๑๕ ปแลว นอกจากมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้นแลว คนไทยก็ยังหลุดมาเปนปจเจกที่ไรความผูกพันกับกลุมทางสังคมดวย เพราะกลุมทางสังคม
แบบเดิมเชนเครือญาติ, ผูอุปถัมภวัดและศิษยหลวงพอ, เครือขายเหมืองฝาย, งานบุญประจำถิ่น, ฯลฯ คลายตัว
หรือสูญสลายไปจากชีวิตของผูคน การไปรับการฝกลูกเสือชาวบานทำใหเกิดกลุมทางสังคมในสภาวะใหม ซ้ำกลุมนี้
ยังเชื่อมโยงกับ"รัฐ"ผานการไดรับพระราชทานธงและผาพันคอ มีผลตอการปรับเปลี่ยนความสัมพันธของสมาชิก
กลุมกับ"รัฐทองถิ่น" (นับตั้งแตผูใหญบานขึ้นไปถึงเกษตรตำบล ปาไม จนถึงนายอำเภอ) อยางนอยก็ในสำนึก แม
ไมใชในความเปนจริงเสียทีเดียวก็ตาม 

การเปดอบรมลูกเสือชาวบานจึงไดรับการตอบรับอยางดีจากชาวบานท่ัวไป รวมท้ังชาวบานในเขตเมืองดวย เพราะ
พวกเขาหลุดออกจากเยื่อใยของกลุมทางสังคมแบบเกามากเสียกวาคนในชนบทดวยซ้ำ 

แตลูกเสือชาวบานไมไดมีแตชาวบาน ยังมีลูกหลานจากครอบครัวพอคาใน"ตลาด"สมัครเขารวมในแตละรุนดวย 
และมักไดรับเลือกใหเปนประธานรุน เพราะมีกำลังทรัพยจะชวยกิจการของรุนได หลังการพัฒนาเศรษฐกิจไปจาก 
๑๐-๑๕ ป ครอบครัวพอคาเหลานี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนอยางมาก แตเขาคือคนไรเกียรติยศอยางเดิม เปนไอลูก
เจกท่ีเหมาะแกการรีดไถของอำนาจรัฐ นับตั้งแตตำรวจจราจรไปถึงท่ีใหญกวานั้น ดังนั้นการอุปถัมภลูกเสือชาวบาน
ในรุนเดียวกัน จึงกลายเปนกำลังตอรองใหแกเขา ท่ีจะปกปองเกียรติยศของตนเองใหไดรับการปฏิบัติจากอำนาจรัฐ
ดวยความเคารพมากข้ึน อยางนอยนายอำเภอก็เกรงใจ ในชวงนั้นหนังสือพิมพทุกฉบับจะอุทิศหนากระดาษท้ังหนา
เพ่ือรายงานขาวสังคมของวงการลูกเสือชาวบาน แตคนท่ีถูกเรียงข้ึนมาเปนขาวนั้นลวนไมใช "ชาวบาน" ท้ังนั้น สวน
ใหญคือคนในกลุมนี ้
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หลายคนท่ีผมรู ใชฐานความสัมพันธนี้ไปสูการเปนนักการเมืองทองถ่ินในภายหลัง 

ไมนาแปลกใจอะไรที่มีรถบัสขนลูกเสือชาวบานเขากรุงมาตั้งแตวันที่ ๕ ตุลา อยางเดียวกับพิธีรับพระราชทานธงท่ี
สนามกีฬาในกรุงเทพฯ ก็เคยมีรถบัสขนลูกเสือชาวบานจำนวนมากเขารวมพิธีอยูแลว 

๖ ตุลาจึงเปนเหตุการณเฉพาะที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ ไมใชปฏิกิริยาธรรมชาติเหมือนคนถูกเตะแลวตองรองโอย
ไปทุกที 

ดังนั้นผมจึงไมเชื่อวา การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้จะนำไปสู ๖ ตุลาภาคสอง เพราะเวลากระชั้นชิดเกินกวาท่ี
ฝายความม่ันคงจะสรางและจัดองคกรไดทัน 

เมื่อตอนที่ผมใหสัมภาษณสำนักขาวซึ่งยัดคำพูดของตนเองใสปากผมในพาดหัว ผมคิดวาคงตองใชเวลาอยางนอย
สัก ๖ เดือนกระมังจึงจะสามารถสรางและจัดองคกรเพื่อกอความรุนแรงหรือกอจลาจลขึ้นได แตหลังจากนั้นผม
กลับคิดวาคงตองใชเวลานานกวานั้นอีกมาก ซ้ำแมใหเวลาเปนปก็อาจทำไมสำเร็จ ผมขอชี้ใหดูอุปสรรคเพียงดาน
เดียว 

ราชการไทยนั้นไดชื่อวาไมเคยทำงานรวมกันไดจริง เพราะไมยอมประสานงานเขาหากัน กลัวจะเสียอำนาจที่ตัวมี
อยู แตในชวงป ๒๕๑๘-๙ มันมี direction และผลตอบแทนที่ชัดเจน จนทำใหองคกรที่จัดตั้งขึ ้นนั้นสามารถ
เชื่อมโยงประสานกันได (แมกระนั้นก็มีการทำนอกคำสั่งอยูมาก จากคำใหสัมภาษณของผูมีสวนรวมในภายหลัง) 
ผมคิดวาในปจจุบันยากหรือเปนไปไมไดที ่จะเกิด direction อยางนั้นอีก แมแตคุณประยุทธหรือประวิตรก็ไม
สามารถให direction อยางนั้นไดอีกแลว จึงดูจะเปนไปไมไดเอาเลยที่จะสรางม็อบซอมบี้ขึ้นมาอยางมีพลังพอจะ
หยุดความเคลื่อนไหวได 

แตนั่นไมไดหมายความวา จะไมมีวันเกิดความรุนแรงขึ้นเลย ตรงกันขาม ทางเลือกของฝายอนุรักษนิยมเหลือ
นอยลงจนไมมีอะไรใหเลือกนอกจากความรุนแรงดวยซ้ำ โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงจึงมีสูงมาก เพียงแตวาคราวนี้ 
ฝายอนุรักษนิยมตองรับผิดชอบโดยตรงอยางออกหนากับความรุนแรงนั้น เขาตองรับผิดชอบตอรายงานขาวใน 
The New York Times, The Washington Post, The Guardian, และ Le Monde, ฯลฯ เอาเอง ทามกลาง
เศรษฐกิจท่ียังไมโงหัว 
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ผมไมสนับสนุนความรุนแรงหรอกครับ แตก็ไมควรลืมวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีท้ังผูปกครองและผูใตปกครอง
ถนัดจะใชความรุนแรงมาอยางสืบเนื่อง จำเหตุการณที่กรือเซะและตากใบไดใชไหมครับ ในขณะเดียวกันก็ควรจำ
คนจำนวนมากท่ีถูกจับขังคุกเปนปๆ เพราะถูกกลาวหาวาทำความผิดในมาตรา ๑๑๒, ๑๑๖, เผาบานเผาเมือง, เปน
ภัยตอความมั่นคง, จนหนีไปตางประเทศก็ยังถูกตามลาสังหาร ยังไมพูดถึงความรุนแรงเชิงโครงสราง เชนความ
ยากลำบากของคนอีกมาก ที่ถูกทอดทิ้งใหอับจนคนแคนดวยปญหาเศรษฐกิจ ฉะนั้นการบอกวาเรื่องนี้อาจจบลง
ดวยความรุนแรง ก็ไมใชเรื่องผิดประหลาดอะไรในกรณีของไทยหรอกครับ 

นิธิ เอียวศรีวงศ 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ 

 

 
แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท.นิธิ เอียวศรีวงศ: เก่ียวกับความเขาใจตอการเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519. 

เผยแพรเม่ือ13 สิงหาคม 2563.เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/08/89027 

 


	นิธิ เอียวศรีวงศ์: เกี่ยวกับความเข้าใจต่อการเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

