
จากตุลา-ตุลา ถงึพฤษภา-พฤษภา (2516-2556) รัฐไทยกบัการใช้ความรุนแรง 

วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:57:22 น. 
 (ท่ีมา:มติชนรายวัน 21 ก.ย.2556) 

  

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ   

  

  

หมายเหตุ - บทความของอาจารย์
ชาญวทิย์ เกษตรศิริอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
นักวิชาการด้านประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย 
 

14 ตุลาคม 2516 ผา่นไปครบ 
40 ปี "ไวเหมือนโกหก" และไม่วา่เราจะเรียกเหตุการณ์นั้นวา่อะไรกต็าม กเ็ป็น
หน่ึงในเหตุการณ์ของการท่ี "ผูก้มุอ านาจรัฐ" กระท ากบัประชาชนของตน และก็
เกิดข้ึนกลางกรุงเทพมหานคร ท่ีมาจนถึง ณ วนัน้ีเกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก รวม 4 คร้ัง
ดว้ยกนั (น่ียงัไม่นบัรวมถึง เหตุการณ์ท านองเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนในต่างจงัหวดั 
หรือในดินแดนชายขอบ) 
 

เหตุการณ์เหล่าน้ีเรียกไดว้า่เป็น "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ท่ีผูก้มุ
อ านาจรัฐไดก้ระท าต่อประชาชนของตน เป็น "ความรุนแรง" (violence) ถึง
ขั้นใชอ้าวธุสงคราม ดงัน้ีคือ 
 

(1) วนัมหาปิต ิ14 ตุลา 2516 

(Student Uprising 14 October 1973) 
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(2) วนัมหาวิปโยค 6 ตุลา 2519 (Black October 1976) 

 

(3) วนัพฤษภาเลือด 2535 (Bloody May 1992 ในท่ีน้ีขอไม่ใชค้  า
วา่ "พฤษภาทมิฬ" เพราะชาวทมิฬ Tamil ชนชาติเก่าแก่ท่ีอยูอิ่นเดียใต ้ผูเ้ป็น
ตน้ก าเนิดของตวัอกัษร และการสร้างปราสาทอิฐหิน ไม่เก่ียวไม่ขอ้งกบัการนอง
เลือดในเมืองไทยแต่อยา่งใด) 
 

(4) วนัพฤษภาอ ามหิต 2553 (Cruel May 2010) 

  

(1) วนัมหาปิต ิ14 ตุลา 2516 

(Student Uprising 14 October 1973) 

 

- นกัเรียน/นกัศึกษา/ประชาชน ลุกฮือข้ึนประทว้งระบอบ "คณาธิปไตยถนอม-
ประภาส" 
 

- ผูค้นจ านวนเป็นแสน เขา้ร่วมประทว้งกลางถนนราชด าเนิน เรียกร้อง 
"ประชาธิปไตย" และ "รัฐธรรมนูญ" 
 

- คณาธิปไตยทหารกระท า "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ปราบปราม
หนกัดว้ยอาวธุสงคราม 

 

- ประชาชนขดัขืน สถาบนัฯเขา้ระงบัความรุนแรง คณาธิปไตยลม้ครืน 

 

- มีผูเ้สียชีวิต 77 ราย บาดเจบ็ 800 
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- ผูมี้ส่วนร่วม คือ เยาวชนคนหนุ่มสาว ชนชั้นกลางในเมือง กทม. และ
ต่างจงัหวดักบัส่ือมวลชน) 

(2) วนัมหาวปิโยค 6 ตุลา 2519 (Black October 1976) 

 

- 3 ปีต่อมา จอมพลถนอม กิตติขจร บวชเณรจากสิงคโปร์ กลบัเขา้มาประจ าวดั
บวรนิเวศ บางล าพ ูกทม. ซ่ึงมีสมเดจ็พระญาณสงัวร เป็นเจา้อาวาส 

 

- นกัศึกษาและประชาชนชุมนุมประทว้งท่ีธรรมศาสตร์ (เรียกร้องใหรั้ฐบาล
นายกรัฐมนตรีเสนีย ์ปราโมช ขบัไล่ถนอมออกจากประเทศ) 
 

- กลุ่มการเมืองจดัตั้งฝ่ายขวา นวพล กระทิงแดง และวิทยเุครือข่ายทหาร (อา้ง
และอิงชาติ-ศาสน-์กษตัริย)์ โจมตีและกล่าวหาวา่นกัศึกษา "หม่ินพระบรมเดชานุ
ภาพ" และเป็น "คอมมิวนิสต"์ 
 

- ผูก้มุอ านาจรัฐ-กลุ่มการเมืองจดัตั้ง-ต ารวจตระเวนชายแดน กระท า 
"อาชญากรรมรัฐ" ปราบปรามหนกัดว้ยอาวธุสงคราม 

 

- ทหารกระท า "รัฐประหาร" แลว้เสนอตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี 
 

- มีผูเ้สียชีวิต 40 (?) ราย, บาดเจบ็ 3,000 (?) คนหนุ่มสาวหนีเขา้ป่าไป
ร่วมกบั พคท. 
 

- ตวัแสดง-ผูมี้ส่วนร่วม คือ เยาวชนคนหนุ่มสาว ชนชั้นกลางในเมืองท่ีกลายเป็น
ปฏิปักษ ์รวมทั้งส่ือมวลชน "กระแสหลกั" ของทั้งรัฐและเอกชน วิทย/ุทีวี 
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(3) วนัพฤษภาเลอืด 2535 (Bloody May 1992 ในทีนี่ข้อไม่ใช้ค า
ว่า "พฤษภาทมิฬ" เพราะชาวทมิฬ ชนชาตเิก่าแก่ที่อยู่อนิเดยีใต้ ไม่เกีย่วไม่ข้อง
กบัการนองเลอืดในเมืองไทย) 
 

- 16 ปีต่อมา ประชาชน คนชั้นกลาง ชาวกรุง จ านวนหลายหม่ืน ชุมนุม
ประทว้งเป็นระยะๆ ณ บริเวณถนนราชด าเนินเรียกร้องใหรั้ฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยรู ลาออก 
 

- รัฐบาลประกอบ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) ปราบปรามหนกั
ดว้ยอาวธุสงคราม 

 

- ประชาชนขดัขืน สถาบนัฯเขา้ระงบัความรุนแรง คณาธิปไตย/รัฐบาลลม้ครืน 

 

- มีผูเ้สียชีวิต 44 (?) ราย, บาดเจบ็ 600 (?) 

 

- ตวัแสดง-ผูมี้ส่วนร่วม คือ ชนชั้นกลางในเมือง กบัชาวกรุง รวมทั้งส่ือมวลชน
เอกชน หนงัสือพิมพ ์แต่ไม่ค่อยมีเยาวชนคนหนุ่มสาวเขา้ร่วมมากนกั หากจะ
เทียบกบัเหตุการณ์ "ตุลา-ตุลา" 
 

(4) วนัพฤษภาอ ามหติ 2553 (Cruel May 2012) 

 

- 18 ปีต่อมา ประชาชนระดบัล่าง คนเส้ือแดง ชาวบา้นจากภาคอีสาน/
ภาคเหนือ กบัคนชั้นกลาง ชาวกรุง จ านวนหลายหม่ืน ชุมนุมประทว้งต่อเน่ือง
บนถนนราชด าเนิน และส่ีแยกราชประสงค ์เรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ ยบุสภา มีการเลือกตั้งใหม่ 
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- รัฐบาลใชก้ าลงัทหารประกอบ "อาชญากรรมรัฐ" (state crime) 

ปราบปรามหนกัดว้ยอาวธุสงคราม พร้อมขอ้กล่าวหา "ก่อการร้าย" และการอา้ง
และอิงสถาบนัฯ 
 

- มีผูเ้สียชีวิตเกือบ 100 (?) ราย, บาดเจบ็กวา่ 2,000 (?) 

 

- ตวัแสดง-ผูมี้ส่วนร่วม มีทั้งชาวบา้น จนชนบทอีสาน/เหนือ ร่วมกบัชาวกรุง 
คนชั้นกลาง พร้อมดว้ยส่ือมวลชนภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีบางส่วนแตกแยก 
ขดัแยง้ ผูห้ญิงวยักลางคน เขา้ร่วมจ านวนมาก แต่กไ็ม่ค่อยมีเยาวชนคนหนุ่มสาว
มากนกั 
 

น่าสงัเกตวา่ เหตุการณ์ทั้ง 4 น้ี ถา้เราจะจบัคู่เปรียบเทียบ กค็งมีทั้งความเหมือน 
และความต่าง คู่แรก คือ "วนัมหาปิติ 14 ตุลา 2516" กบั "วนัพฤษภาเลือด 
2535 (Bloody May 1992)" และคู่หลงั คือ "วนัมหาวิปโยค 6 ตุลา 
2519" กบั "วนัพฤษภาอ ามหิต 2553" 

 

คู่ทางประวติัศาสตร์ทั้งสองน้ี ถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของ การต่อสูบ้นเสน้ทาง 
จากระบอบเก่า "คณาธิปไตย" ไปสู่ระบอบใหม่ "ประชาธิปไตย" (Ancient 

regime versus new regime) ซ่ึงยาวนาน และสลบัซบัซอ้นยิง่ ถือ
ไดว้า่เป็น "บทเรียน" ส าคญัของสงัคมไทยของเรา ท่ีในปัจจุบนั มีความแตกแยก 
และขดัแยง้สูงอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ดงัจะเห็นไดจ้ากวิกฤตการณ์เมืองท่ีมี
มาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 ทศวรรษแลว้ 
 

ในแง่ของวิชาประวติัศาสตร์ ส่ิงท่ีเรียกวา่ "อดีต" คือ ส่ิงท่ีเราจกัตอ้งเรียนรู้ ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับ "ปัจจุบนั" และเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อ
เผชิญหนา้กบั "อนาคต" ประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีเราตอ้ง "จดจ า" โดยท่ีเราเกือบ
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ไม่รู้ตวัวา่ประวติัศาสตร์ กเ็ป็นส่ิงท่ีเรา "ลืม" หรือ "ถูกท าใหลื้ม" 
 

ดงันั้นใน 4 เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บางเหตุการณ์กไ็ดรั้บการ "จดจ า" 
ไดรั้บการ "ตอกย  ้า" เช่น "วนัมหาปิติ 14 ตุลา 2516" กบั "วนัพฤษภาเลือด 
2535" แต่บางเหตุการณ์ กถ็ูกท าให ้"ลืม" ทั้งโดย (รัฐ) ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ (เรา
เอง) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ "วนัมหาวิปโยค 6 ตุลา 2519" กบั "วนัพฤษภา
อ ามหิต 2553" ทั้งๆ ท่ีเหตุการณ์หลงัสุด เพ่ิงเกิดเม่ือไม่นานน้ีเอง 
 

ถา้หากประวติัศาสตร์ คือ ส่ิงท่ีถูกท าให ้"ลืม" กดู็เหมือนวา่ ประวติัศาสตร์นั้น 
ไม่เพียงแต่จะเป็น "เหรียญดา้นเดียว" (one side of the coin) เท่านั้น 
แต่ยงัเป็นประวติัศาสตร์ท่ีอาจจะไม่ยงัประโยชน์ใหก้บัสงัคมโดยรวมเท่าไรนกั 
ประจกัษพ์ยานท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั คือ ขอ้ถกเถียงวา่ดว้ยการ "นิรโทษกรรม" ท่ีเท่าท่ี
เป็นมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษ กคื็อ ระหวา่ง พ.ศ.2475 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
พ.ศ.2556 เป็นเวลา 81 ปี ไทยเรามีการรีบออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแลว้ 
22 ฉบบั ทั้งน้ี โดยปราศจากการช าระสะสางคดีความ หรือ ความกระจ่าง
ชดัเจนทางประวติัศาสตร์ 
 

กฎหมายดงักล่าวแบ่งออกเป็น พ.ร.ก. 4 ฉบบั, พ.ร.บ 17 ฉบบั และ
รัฐธรรมนูญ 1 ฉบบั สาระส าคญัของ กม.นิรโทษกรรมทั้ง 22 ฉบบัคือ การนิร
โทษกรรมใหก้บัการกระท าผดิต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 

 

- ความผดิฐานเปลีย่นแปลงการปกครอง 1 ฉบับ 

 

- ความผดิฐานก่อกบฏ 6 ฉบับ 

 

- ความผดิจากการก่อรัฐประหาร 10 ฉบับ 
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- ความผดิจากการต่อต้านสงครามของญีปุ่่น 1 ฉบับ 

 

- ความผดิจากการชุมนุมทางการเมือง 3 ฉบับ 

 

- ความผดิจากการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ 1 ฉบับ 

 

ถา้นบักนัตามเวลาแลว้ ในระยะเวลา 81 ปี เฉล่ียแลว้ 3 ปีคร่ึง เรามีกฎหมายนิร
โทษกรรม 1 ฉบบั โดยเหตุท่ีมากเช่นนั้น กเ็พราะเป็นการรวมเอาการรัฐประหาร 
10 ฉบบั และความผดิฐานกบฏ 6 ฉบบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความขดัแยง้ของชน
ชั้นน าเขา้มาไว ้ซ่ึงคิดเป็น 72.7 เปอร์เซ็น ขณะท่ีการนิรโทษกรรมความผดิจาก
การชุมนุมทางการเมือง 3 ฉบบั ในเหตุการณ์ส าคญัคือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่นกัเรียนนิสิต นกัศึกษาและประชาชน ซ่ึงกระท า
ความผดิเก่ียวเน่ืองกบัการเดินขบวนเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2516 

 

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผูซ่ึ้งกระท าความผดิเน่ือง
ในการชุมนุมในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระหวา่งวนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2519 

 

เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 พ.ร.ก.นิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท าความผดิเน่ืองใน
การชุมนุมกนัระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ถึงวนัท่ี 21 

พฤษภาคม พ.ศ.2535 

 

และน่ีกก็ลายเป็นตลกร้ายในการเมืองไทย คือ กฎหมายท่ีมุ่งจะนิรโทษกรรม
ความผดิจากการชุมนุมทางการเมือง 3 ฉบบักลายเป็นวา่เป็นการนิรโทษกรรม
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีประกอบ "อาชญากรรม" ไปพร้อมกนัดว้ย กฎหมายนิรโทษกรรม
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กลายเป็น "ใบอนุญาตฆ่าประชาชน" ผูซ่ึ้งใชสิ้ทธิในทางการเมืองอยา่งสุจริตไป
โดยปริยาย 
 

นิธิ เอยีวศรีวงศ์ วิเคราะห์ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ "แมจ้ะถูกเรียกวา่อ ามาตย์
เหมือนกนั แต่อ ามาตยน์ั้น ประกอบดว้ยคนหลายกลุ่มมาก และดว้ยเหตุดงันั้น จึง
มีความขดัแยง้กนัเองเสมอ และแมว้า่บางคร้ัง พวกเขาแกปั้ญหาความขดัแยง้กนั
อยา่งรุนแรง แต่พ้ืนฐานท่ีแทจ้ริงของการแกปั้ญหาคือ ′รอมชอม′ หากในท่ีสุด 
ตอ้งจบัอาวธุข้ึนมาต่อสูก้นั ฝ่ายแพ ้กค็วรนอนหงายแต่โดยดี ฝ่ายชนะ จะไม่
กระทืบฝ่ายแพ ้หากจะพาไปส่งข้ึนเคร่ืองบินไปสวิตเซอร์แลนด ์หรือไตห้วนั 
หากท าไดก้อ็อกกฎหมายนิรโทษกรรม เพ่ือไม่ใหฝ่้ายใด ไม่วา่แพห้รือชนะ ตอ้ง
ล าบากในคุก 
 

"ไพร่ข้างนอกไม่เก่ียว และหากเข้ามาเก่ียว อ ามาตย์กลุ่มต่างๆ เหล่านี ้กไ็ม่มีวิธี
จัดการอย่างไร นอกจากใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถ่ือนเท่าน้ัน อย่างท่ีได้ใช้มาแล้ว
ใน 14 ตลุา, 6 ตลุา, พฤษภามหาโหด 35, และพฤษภาอ ามหิต 53 ใน
ทรรศนะของอ ามาตย์ ชีวิตและสวัสดิภาพของไพร่ ไม่มีความหมายอย่างไร ไพร่
ตายพัน เหมือนแมลงวนัตายตัว (นึง)"จาก "เทปลบั และการเมืองของอ ามาตย"์ 
นิธิ เอียวศรีวงศ ์มติชน 16 กรกฎาคม 2556 

 

หลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 ตามมาดว้ยความขดัแยง้ทางการเมือง
ท่ียดืเยื้อมาเกือบ 7 ปี ท่ีมีการลม้ตายของประชาชนกลางเมืองหลวง และหวัเมือง
ต่างๆ ในเหตุการณ์ เมษา-พฤษภา 2535 จนกลายมาเป็นประวติัศาสตร์
บาดแผลท่ียากท่ีจะสมานไดใ้นเร็ววนั แต่ผลพวงจากเหตุการณ์ดงักล่าว ยงั
ปรากฏนกัโทษการเมือง ท่ีถูกจองจ ามาเป็นเวลานานนบัปี อยูห่ลายร้อยคน 

 

น่ีเป็นเหตุผลท่ีจะบอกเราวา่ นกัโทษการเมือง ควรจะตอ้งหมดไปจากประเทศ
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ไทย ถึงเวลาแลว้ ท่ีเราจะตอ้งใชว้ิถีทาง "ประชาธิปไตย" ท่ีมีกฎ มีเกณฑ ์เป็น
อารยะ ใชป้ระวติัศาสตร์เป็นบทเรียน ท่ีเราเรียนรู้จากอดีต ไม่ใช่ "ลืม" หรือ "ถูก
ท าใหลื้ม" ท าใหทุ้กอยา่ง "เจ๊า" หรือ "หยวนๆ" กนัไป แบบ "ไทยๆ" ดงัท่ีผา่นมา 
 

ทั้ง 4 เหตุการณ์ทั้งคู่แรกของ "14 ตุลา 2516 กบั พฤษภา 2535" กบัคู่
หลงั "6 ตุลา 2519 กบั พฤษภา 2553" น่าจะไดรั้บการรับรู้ ศึกษา
ไตร่ตรองในลกัษณะของการเปรียบเทียบ (comparative study) ใน
ขณะเดียวกนัการนิรโทษกรรมในปี 2556 (ต่อผูท่ี้ประสบเคราะห์กรรมทั้ง
ก่อนและหลงั พฤษภา 2553) ตอ้งไม่ใชก้ารนิรโทษกรรมเช่นในเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516, เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณ์ พฤษภาคม 
2535 ท่ีเป็นการนิรโทษกรรมแบบ "เหมาเข่ง" ท่ีผูก่้อความรุนแรงต่อผูชุ้มนุม
ทางการเมือง "อาชญากรรมรัฐ" ไดรั้บนิรโทษกรรมไปดว้ย 
 

ประวตัศิาสตร์บอกเราชัดเจนแล้วว่า ตราบใดที่ผู้กระท าผดิไม่ถูกลงโทษ กจ็ะมี
ความรุนแรงตามมา และ "อาชญากรรมรัฐ" กจ็ะด าเนินไป เช่นที่ได้ด าเนินมา
เป็นเวลานานเกอืบหน่ึงศตวรรษ อย่าให้ประวตัศิาสตร์บอกเราว่า เราไม่เคย
เรียนรู้อะไรจากประวตัศิาสตร์ต่อไปอกีเลย 
  

 

 


