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“ความแตกสลายของอดุมการณเดือนตุลาฯ” 

โดย เกษียร เตชะพีระ 

 

เชานี้ ผมเพิ่งไปไหววีรชน ๑๔ ตุลาฯ และ ๖ ตุลาฯ มา..... 

ปกติ สัปดาหหรือสองสัปดาหคร้ัง ผมจะซื้อพวงมาลัย ๒ พวง ไปไหวประติมากรรมอนุสรณ 

เหตุการณประชาชนลุกขึ้นสูเผด็จการ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และเหตกุารณลอมปราบฆาหมูนักศกึษา

ประชาชน ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทีห่นาหอประชุมใหญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

มาลัยพวงหนึ่ง ผมจะคลองมือรูปจําลองวีรชน ๑๔ ตุลาฯ แลวพนมมือไหวพลางนอมรําลึกถึง 

“สิทธิเสรีภาพ” 

 อีกพวงหนึ่ง ผมจะวางบนกลางแทนหินออนรําลึกวีรชน ๖ ตุลาฯ แลวพนมมือไหวพลางนอม

รําลึกถึง “ความเปนธรรมทางสังคม”  

แนนอน คําวา “ความเปนธรรมทางสังคม” เมื่อ ๓๐ ปกอนนั้นถูกตีความวาเทากับ “ลัทธิสังคม

นิยม” กอนที่วิกฤตทางการเมืองของขบวนการปฏิวัติไทยใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ

ไทยและวกิฤตอุดมการณสังคมนิยมสากลในสองทศวรรษตอมาจะทําใหการตีความนีค้อย ๆ เลือนหาย 

ไป แตกระนั้น ความใฝฝนถึง “ความเปนธรรมทางสังคม” ก็ยังดํารงคงอยู 

สําหรับ “คนเดือนตุลาฯ” รุนผม, แนวคดิอุดมการณทั้งสองที่แทนตนโดยเหตกุารณประวัต-ิ

ศาสตร ๑๔ ตุลาฯ ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙ มีความแตกตาง แตก็มคีวามตอเนื่องเกี่ยวพันกันอยู อาจ

กลาวไดวา ในแงหนึ่ง ถาไมมีสิทธิเสรีภาพ ก็ไมอาจตอสูแสวงหาความเปนธรรมทางสังคม, ในทาง

กลับกัน ถาไมมีความเปนธรรมทางสังคม สิทธิเสรีภาพที่ไดมาก็ไมมีความหมาย - อยางนอยกไ็มมี
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ความหมายตอสังคม ตอเพื่อนมนุษยรวมชาติรวมโลกและรวมทุกขรวมสุขคนอื่น ๆ แมวามันอาจจะมี

ความหมายตอปจเจกบุคคลกต็าม แตนั่นไมเพียงพอ  

การแสดงออกอยางเปนรูปธรรมของความแตกตางทวาตอเนื่องเกีย่วพนัของสองแนวคิดอุดม-

การณดังกลาวก็คือ [พันธมิตรสามประสาน: กรรมกร-ชาวนา-นักศึกษาปญญาชน] ที่เกิดขึ้นทามกลาง

การตอสูอยางสันติในเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบเปดชวง ๓ ปภายหลังเหตกุารณ ๑๔  ตุลาฯ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ แลวคล่ีคลายไปสูการตอสูดวยอาวุธในชนบทภายหลังรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ

เผด็จการคืนชพีตอมา 

ผมอยากเสนอวา อุดมการณ ๑๔ ตุลาคมและ ๖ ตุลาคม หรือนัยหนึ่งอดุมการณเดือนตลุาฯ อัน

ไดแก [สิทธิเสรีภาพ + ความเปนธรรมทางสังคม] ดังกลาวมานี้ได “แตกสลายลงแลว” ในปจจุบนั 

และเหตกุารณที่เปนหลักหมายแหงความแตกสลายที่วากค็ือการแบงแยกแตกขางของพลังประชาชนใน

สังคมไทยทามกลางความขดัแยงทางการเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลทักษิณในรอบปที่ผานมานัน่เอง 

มันใชเวลาถึง ๓๐ ปกวาที่อุดมการณเดือนตลุาฯจะออนลาลง ทวาในที่สุดก็ดูเหมือนวามันจะ

โรยราแลว 

ความขอนี้สะทอนออกใหเห็นไดงายผานความขัดแยงในหมูเพื่อนพองนองพี่ “คนเดือนตุลาฯ” 

ดวยกันเอง ซ่ึงตางแบงฝกแบงฝาย แตกขางแยกคาย ดาทอประณามกนัเองชุลมุนวุนวายจนเละเปนวุน

ไปหมดในระยะที่ผานมา 

ขางหนึ่งก็มหีมอพรหมินทร เลิศสุริยเดช, หมอสุรพงษ สืบวงศลี, ภูมธิรรม เวชยชัย, จาตุรนต 

ฉายแสง,  สุธรรม แสงประทุม, พินิจ จารสุมบัติ, อดิศร เพียงเกษ, เกรียงกมล เลาหไพโรจน, พิชิต ลิขิต-

กิจสมบูรณ ฯลฯ  
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สวนอีกขางไดแกธีรยุทธ บุญมี, พิภพ ธงไชย, ประสาน มฤคพิทักษ, หมอเหวง โตจิราการ, เจิม

ศักดิ์ ปนทอง, แกวสรร อติโพธิ, ชัยวัฒน สุรวิชัย, คํานณู สิทธิสมาน, ชัชรินทร ไชยวัฒน, ยุค ศรีอาริยะ, 

สุวินัย ภรณวลัย  ฯลฯ  

ในประเด็นแหลมคมรอนแรงตาง ๆ ที่สืบเนื่องจากการตอตานรัฐบาลทักษิณ ไมวากรณีขอให

ทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เพื่อพระราชทานนายกรัฐมนตรี, กรณี

ตุลาการภิวัตน, และกรณีรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน, หรือในหมูอดีตนักเคลื่อนไหวปญญาชนรุนถัด ๆ มา 

เชน รุนพฤษภาประชาธรรม ๒๕๓๕, รุนปฏิรูปการเมืองและการเมืองภาคประชาชน ๒๕๔๐ ก็ตาม 

ความขัดแยงแบงฝายก็ดุเดือดไมแพกัน 

ความรุนแรงของความขัดแยงเหลานี้ถึงขั้นเว็บไซตบางแหงของเพื่อนพองนองพี่ “คนเดือน     

ตุลาฯ” และอดีตสหายจากปา “เซ็นเซอร” ขอเขียนของธงชัย วินจิจะกลูที่โพสตมาจากมหาวิทยาลัย

วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการสโมสร’ ๑๙ ของอดีตสหายภาคอีสานใตก็ถูกเพื่อน

สมาชิกวิพากษวิจารณเร่ืองการแสดงทาททีางการเมืองที่คอนขางใกลชิดรัฐบาลทักษณิอยางหนักจนตอง

ประกาศลาออกทั้งชุดกลางคนัเพื่อเปดทางใหเลือกตั้งกันใหม 

อยางไรก็ตาม หลักฐานแหงความแตกสลายของอุดมการณเดือนตุลาฯที่แทจริงคือการที่พลัง

ประชาสงัคมคนชั้นกลางท่ีเรียกรองสิทธิเสรีภาพทางการเมือง-เศรษฐกิจ แตกหกัแยกทางกับ พลัง

เครือขายมวลชนรากหญาในเมืองและชนบทที่เรียกรองความเปนธรรมทางเศรษฐกิจสังคม อยาง

เด็ดขาดชดัเจนตั้งแตตนปนีเ้ปนตนมา โดยฝายแรกตอตานรัฐบาลทักษิณที่เปนตัวแทนอํานาจการเมือง

ของชนชั้นนายทุนใหญในประเทศ แลวหนัไปรวมกับชนชั้นนําตามประเพณีขับโคนรัฐบาลทักษณิ 

ในขณะที่ฝายหลังสนับสนุนปกปองรัฐบาลทักษิณ  
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นับเปนตลกรายทางประวัติศาสตร ที่คนชั้นกลางพากันหนัไปหวังพึ่งชนช้ันนําทหาร-

ขาราชการ-เทคโนแครต หรือหากจะเรียกในภาษาคนเดือนตุลาฯแตเดิมก็คือชนช้ันนํา “ขุนศึกขุนนาง

ศักดินา” วาจะนํามาซึ่งสิทธิเสรีภาพแกตน ในทางกลับกนั มวลชนรากหญาชั้นลางกก็ลับหวังพึ่งชนช้ัน

นายทุนใหญผูกขาดวาจะอํานวยความเปนธรรมแกตนเชนกัน  

นอยนกัที่เราจะไดเห็นจิตสํานึกหลงผิดที่กลับหัวกลับหางทับซอนกันสองชั้น (double false 

consciousness) อยางนี้ในสังคมการเมืองเดียว!  

และถาหากนโยบายเศรษฐกจิเสรีนิยมใหม (neo-liberalism) อยางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปน

ของเอกชน, การเปดเสรีกิจการสาธารณูปโภค, การทําขอตกลง FTAs, รวมทั้งกรณีผลประโยชนทบั

ซอนและคอรรัปชั่นทางนโยบายตาง ๆ อาทิ การขายหุนชินคอรปใหเทมาเส็กสิงคโปร ฯลฯ ของรัฐบาล

ทักษิณ เปนหลักฐานความหลงผิดของฝายหลังแลว.....  

บรรดาประกาศคําสั่งของ คปค. โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็คือ

หลักฐานความหลงผิดที่ชัดแจงที่สุดของฝายแรกนั่นเอง! 

แตส่ิงเหลานี้ตางก็มีที่มาของมัน การที่คนชัน้กลางฝากความหวังเรื่องสทิธิเสรีภาพของตนไว

กับชนชั้นนําขนุศึกขุนนางศกัดินาแทนที่จะเปนชนชัน้นายทุนใหญ ก็มใิชเพราะลักษณะอํานาจนยิม-        

อาญาสิทธิ์-อัตตาธิปไตยของรัฐบาลนายทนุใหญที่ละเมดิลิดรอนหลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญและสิทธิ

เสรีภาพในชวีติ รางกายและทรัพยสินของผูคนพลเมืองใตการปกครองอยางกวางขวางโจงแจงตลอด ๕ 

ปที่ผานมาดอกหรอื? จนในที่สุด รัฐบาลนายทุนใหญก็ผลักไสคนชั้นกลางกลุมตาง ๆ ที่ควรเปนฐาน

การเมืองของตนไดใหไปเปนพันธมิตรของชนชั้นนําขุนศึกขุนนางศกัดินาเสีย   

พูดใหถึงที่สุด การนําท่ีผดิพลาดของทักษณิในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคไทยรัก

ไทยนี่แหละที่ผลักการปฏิวัติกระฎมพีของไทยใหถอยหลังไปนับสิบป! 
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ในทางกลับกนั การที่มวลชนรากหญาฝากความหวังเรื่องความเปนธรรมทางเศรษฐกจิสังคม

ของตนไวกับชนชั้นนายทุนใหญผูกขาด กเ็พราะทางเลือกเศรษฐกจิชุมชน-พอเพียงนัน้ลําบากยากเข็ญ 

เนิ่นชายาวนาน เรียกรองความปกใจมัน่เสยีสละอดทนอดกลั้นอดเปรีย้วไวกินหวานมองการณไกลสูง, 

ไมใกลมือและไมจูงใจเทาทางเลือกประชานิยมเพื่อทนุนยิม + บริโภคนิยม (capitalist & 

consumerist populism) ของรัฐบาลนายทุนใหญ มใิชหรือ? จนในทีสุ่ด มวลชนรากหญาที่เคยเปน

ฐานใหชนชั้นนําขุนศึกขุนนางศักดินาเอาชนะการทาทายที่ใหญโตที่สุดที่รัฐของพวกเขาเคยเผชิญมาใน

สงครามประชาชนกับคอมมวินิสตเมื่อ ๒๐ ปกอน ก็กลับกลายเปนฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งและฐาน

มวลชนในการเคลื่อนไหวชุมนุมที่กวางใหญและเหนียวแนนยิ่งของพรรคชนชั้นนายทนุใหญแทน   

พูดใหถึงที่สุดการที่มวลชนรากหญาสวนมากหันไปนิยมนโยบายประชานิยมเพื่อทนุนิยม +

บริโภคนิยมทีรั่ฐบาลนายทนุใหญหวานโปรยมาก็สะทอนขีดจํากัดแหงพลังฝนขนืทวนกระแสหลักของ

แนวทางเศรษฐกิจชุมชน-พอเพียงนั่นเอง 

การแสวงหาสิทธิเสรีภาพจากขุนศึกขุนนางศักดินา และการแสวงหาความเปนธรรมจาก

นายทุนใหญผูกขาด รังแตจะนําไปสูทางตนัเหมือนกัน   

การหลงทางและปาวประณามซึ่งกันและกนัระหวางอดีตสหายรวมขบวนการหรือรวม

อุดมการณสามารถผลิตซ้ําตัวมันเองไปไดไมมีที่ส้ินสุดบนพื้นฐานซีกสวนตาง ๆ ของอุดมการณเดือน

ตุลาฯเดียวกนันั้นเอง   

ไมมีคําดาประณามของฝายไหนผิดหมด แตก็ไมมีฝายที่รองดาประณามผูอ่ืนคนใดจะถูกถวน

เชนกัน (แนนอน คงรวมทั้งผูเขียนดวย) เพราะขีดจํากัดที่ยิ่งใหญเบื้องหนาเราเปนขดีจํากดัแหงความ

เปนจริงของพลังการเมืองและทางเลือกในประวัติศาสตรของสังคมไทยเองโดยรวม, เปนขีดจํากดัของ
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ทั้งชนชั้นนําตามประเพณแีละของชนชั้นนายทุนใหญผูกขาดที่ขึ้นมาใหม, และเปนขดีจํากดัของทั้งพลัง

ประชาสังคมของคนชั้นกลางและของพลังเครือขายมวลชนรากหญาชั้นลางดวย 

ที่สําคัญ มันเปนขีดจํากดัที่แยกสลายอุดมการณเดือนตุลาฯใหแตกแยกออกเปนเสี่ยง ๆ อยางถึง

รากถึงโคนจนยากจะมองเหน็วามันจะกลับมาฟนฟูเชื่อมประสานเปนปกแผนเดียวกนัอยางไรตอไปใน

อนาคต 
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