
 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

 

เรื่อง กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) 

กับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวกมลชนก  สีลอม 

รหัสนักศึกษา 05610752 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต                            

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2564 

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 



ก 

 

ช่ือสารนิพนธ  กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ  

ขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) กับขบวนการฝาย

ขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

ผูเขียน        นางสาวกมลชนก  สีลอม 

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ      อาจารย ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ 

สาขาวิชา เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ปการศึกษา 2564 

 

บทคัดยอ  

สารนิพนธ “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง                       

(Red Guards) กับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519” มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวาง แนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม เหตุจูง

ใจในการใชความรุนแรง และผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการท่ีมีอุดมการณทาง

การเมืองแบบ “ซายจัด” นั่นคือ ขบวนการยุวชนแดง (Red Guards)  ในชวงเหตุการณการปฏิวัติทาง

วัฒนธรรมของประเทศจีนในระหวางป พ.ศ. 2509 – 2519 และกลุมประชาชนท่ีมีอุดมการณทาง

การเมืองแบบ “ขวาจัด” ของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อันประกอบดวย กลุม

กระทิงแดง กลุมนวพล ชมรมอาชีวะเสรี กลุมลูกเสือชาวบาน ชมรมแมบาน เปนตน โดยมีวิธี

การศึกษาผานบทความและเอกสารท่ีเก่ียวของโดยยึดแนวความคิดจากหนังสือ ขอมูลจากบทความ

วิชาการ และขอมูลจากสื่อออนไลนท่ีเก่ียวของเปนเอกสารประกอบการคนควา 

ผลการศึกษาพบวา แนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม และ

ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของขบวนการยุวชนแดงของจีนในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมในป

ชวงป พ.ศ. 2509 – 2519 และขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณการสังหารหมู              

6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีลักษณะรวมกันและลักษณะแตกตางกันบางประการ  ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเพราะ

บริบทการเมืองระหวางประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศ รวมถึงจุดประสงคของการ

เคลื่อนไหว แตท้ังสองขบวนการเคลื่อนไหวลวนสรางความสูญเสียท้ังในดานทรัพยสินและมีผูเสียชีวิต

จํานวนมาก รวมท้ังยังสงผลกระทบตอสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ

ระหวางประเทศอีกดวย ซ่ึงผลกระทบบางประการ ยังคงสงผลมาจนถึงปจจุบัน 

คําสําคัญ: ขบวนการยุวชนแดง, เรดการด, ปฏิวัติวัฒนธรรม, 6 ตุลา, ฝายขวาของไทย
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นพประเสริฐ อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนทําใหงานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ ขาพเจา

ขอขอบพระคุณอาจารยอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ และขอขอบคุณครอบครัว และเพ่ือน ๆ ท่ีคอยใหความ

ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ตลอดจนใหกําลังใจ ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี  

 ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ หากมีขอบกพรองหรือขอผิดพลาด

ประการใด ขาพเจาก็ขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 
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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

การศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) กับขบวนการฝายขวาของไทย ในชวงกอน

เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง แนวคิด พฤติกรรม เหตุจูงใจ และ

ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของกลุมประชาชนท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” นั่น

คือ ขบวนการยุวชนแดง หรือ กองกําลังพิทักษแดง (Red Guards)  ในชวงเหตุการณการปฏิวัติทางวัฒนธรรม

ของประเทศจีนในระหวางป พ.ศ. 2509 – 2519 และกลุมประชาชนท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวา

จัด” ของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อันประกอบดวย กลุมกระทิงแดง กลุมนวพล ชมรม

อาชีวะเสรี กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมแนวรวมรักชาติ ชมรมแมบาน เปนตน (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2563) ซ่ึง

ผูจัดทําเห็นถึงลักษณะรวมกันบางประการของพฤติกรรม และลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของผู

ท่ียึดถืออุดมการณทางการเมืองท้ังสองกลุม จึงใครศึกษาเก่ียวกับแนวคิดอุดมการณทางการเมืองท่ีเก่ียวของ 

บริบททางการเมือง สังคม รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม 

เหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหวของท้ังสองอุดมการณ  

คําวา “ขวา” หรือ “ซาย” ในมุมมองของการเมืองและเศรษฐกิจนั้นปรากฏครั้งแรกในยุคปฏิวัติ

ฝรั ่ง เศสป พ .ศ . 2332 เป นการแบ ง ที ่นั ่งของบ ุคคล ในสม ัชชาแห งชาต ิ (Assemblée Nationale)                    

(พชรพร พนมวันฯ, 2560) โดยฝายท่ีนั่งอยูทางดานขวามือของประธานท่ีประชุม สวนใหญเปนกลุมชนชั้นสูง 

นักบวช และ ผูมีอํานาจ ซ่ึงกลุมนี้มีแนวคิดสนับสนุนพระเจาหลุยสท่ี 16 (Louis XVI) ตอตานการปฏิวัติ และ

ตองการใหฝรั่งเศสปกครองแบบกษัตริย เรียกฝายนี้วา “ฝายขวา” (Right Wing) ซ่ึงมีแนวคิดโดยหลักคือ กลุม

คนท่ีมีแนวคิดแบบอนุรักษนิยม (Conservatism)  ไมตองการการเปลี่ยนแปลง ยึดม่ันในจารีตและประเพณี

ดั้งเดิม และตองการใหสังคมมีชนชั้น ประกอบดวย กษัตริยนิยม (Royalism), สมบูรณาญาสิทธิราชย 

(Absolute Monarchy), ชาตินิยม (Nationalism), เผด็จการทหาร (Dictator) เปนตน โดยแนวคิดแบบฝาย

ขวาจัด (Far Right) คือ แนวคิดแบบฟาสซิสต (Fascism) ซ่ึงเปนการปกครองแบบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ 

เชน นาซีเยอรมันของอดอลฟ ฮิตเลอร (Adolf Hitler) และฟาสซิสตอิตาลีของเบนิโต มุสโสลินี (Benito 

Mussolini) เปนตน (พชรพร พนมวัน, 2560) สวนอีกฝายหนึ่ง คือสมาชิกท่ีนั่งอยูดานซายมือของประธานท่ี

ประชุม สวนใหญเปนกลุมชนชั้นกลาง สามัญชน และนักคิด ซ่ึงกลุมนี้เปนกลุมหัวสมัยใหม  มีแนวคิดลมลาง

รูปแบบเกา ตองการการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการปฏิวัติ ตองการใหฝรั่งเศสปกครองแบบสาธารณรัฐ 

ตองการใหสังคมมีความเทาเทียมกันและปราศจากชนชั้น เรียกฝายนี้วา “ฝายซาย” (Left Wing) ประกอบดวย 

สังคมนิยม (Socialism), เสรีนิยม (Liberalism), อนาธิปไตย (Anarchism) และประชาธิปไตย (Democracy)  

โดยแนวคิดแบบฝายซายจัด (Far Left) คือแนวคิดแบบคอมมิวนิสต (Communism) (พชรพร พนมวัน, 2560) 

มีหลักการสําคัญคือ การกําจัดเสรีภาพสวนบุคคลและทําใหรัฐเขมแข็งในระเบียบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายความ

เทาเทียมกันของคนในสังคมคือ ทรัพยสิน (Property) ท้ังหมดในรัฐมีรัฐบาลเปนเจาของและผูกขาดอํานาจ

การตลาด ควบคุมการผลิต และตัดสินใจในการผลิตทางเศรษฐกิจท้ังหมด (พชรวัฒน เสนทอง, 2562) ซ่ึงแตละ

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ประเทศท่ีนําแนวคิดคอมมิวนิสตมาใชในการปกครองประเทศมีการตีความและนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชท่ี

แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของบริบทประเทศนั้น ๆ โดยพรรคคอมมิวนิสตจีน (The Chinese 

Communist Party) ภายใตการนําของเหมา เจอตง ใหความสําคัญกับการรณรงคทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมอยางตอเนื่อง รวมถึงพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมจีนแบบเกาอยางถอนรากถอนโคน ผานการควบคุม

องคกรศาสนา การหามขนบธรรมเนียม ความเชื่อ การปฏิบัติท่ีลาสมัย (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) และพยายาม

ปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือทําใหประเทศจีนเปนคอมมิวนิสตโดยสมบูรณแบบตามทัศนะของเหมา เจอตง กลาวคือ 

ผูคนจะไมมีทรัพยสินสวนตัว คอมมูน (Commune) ท่ีรัฐบาลจัดตั้งข้ึนจะเปนผูดูแลทุกอยาง ท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และความเปนอยู เชน โรงเรียน โรงเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล ประชาชนมีหนาท่ีในการทํางานตาม

ความสามารถเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไดสูงสุด (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) แตนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

ดังกลาวไมประสบความสําเร็จ มีผูคนเสียชีวิตจากความอดอยากเปนจํานวนมาก ทําใหความนาเชื่อถือในตัว 

เหมา เจอตง ลดลง และใน พ.ศ. 2509 เหมา เจอตง ไดรณรงคการปฏิวัติวัฒนธรรมเพ่ือสรางสังคมแบบ    

สังคมนิยมตามอุดมการณคอมมิวนิสต โดยมีกลุมเยาวชนท่ีไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูอุดมการณคอมมิวนิสต

ตามทัศนะของเหมาเปนกําลังสําคัญ ซ่ึงกลุมเยาวชนดังกลาวมีชื่อวา เยาวชนพิทักษแดง (Red Guards) 

ขบวนการยุวชนแดง หรือ เยาวชนพิทักษแดง (Red Guards) เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ของประชาชนจีนในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงสวนใหญเปนเยาวชนท่ีไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูอุดมการณ

คอมมิวนิสต แนวคิดเหมา เจอตง แนวคิดปฏิวัติ การทําลายชนชั้น การทําลายและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ประเพณี (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) และเปนกําลังสําคัญในการปฏิวัติวัฒนธรรม จัดอยูในกลุมท่ีมีอุดมการณ

แบบ เรดิกัล (Radical) ซ่ึงจัดเปนอุดมการณซายสุด กลาวคือ เปนพวกหัวรุนแรงท่ีเชื่อวาระบบการเมือง

ปจจุบันตองเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ เพราะสภาพท่ีเปนอยูไมสามารถทําใหสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ดีข้ึนได หากจะใหระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติก็จะชาและไมทันการ 

จําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วดวยการปฏิวัติ เพ่ือเขาไปมีอํานาจในการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง

การเมืองใหมท้ังหมด อุดมการณกลุมนี้จึงจัดวาเปนพวกหัวรุนแรงท่ีตองการเปลี่ยนแปลงทุกอยางตามความ

ตองการของตน (พชรวัฒน เสนทอง, 2562) กลุมท่ีมีอุดมการณเรดิกัลบางกลุมจึงสามารถทําลายผูท่ีขัดขวาง

การเปลี่ยนแปลงหรือผูท่ีเห็นตางจากพวกเขา ดังเชน พฤติกรรมของกลุมยุวชนแดงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม

ของจีนในระหวางป พ.ศ. 2509 – 2519 ท่ีมีการเผาทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ โรงเรียน หองสมุด ตํารา

และวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสังคมนิยม (กิตติภณ กองพันธ, 2561) รวมถึงนําเอาตัวครู พอ

แม คนเฒาคนแกมาประจาน ดาทอไปจนถึงทุบตีดวยขอหาวาเปนนายทุน เปนพวกทุนนิยม เปนตน (vanat 

putnark, 2559) 

ในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกันกับปฏิบัติการท่ีรุนแรงของขบวนการยุวชนแดงในจีนนั้น ในประเทศไทยก็มี

กลุมท่ีปฏิบัติการท่ีใชความรุนแรงตอฝายตรงขามเชนเดียวกัน นั่นคือ ขบวนการฝายขวาของไทย ในชวงกอน

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีมีการปราบปรามกลุมผูชุมนุมอยางรุนแรงจนถึงแกชีวิตโดย

ตํารวจ กองกําลังก่ึงทหาร และขบวนการฝายขวาอันประกอบดวย กลุมกระทิงแดง กลุมนวพล ชมรมอาชีวะ

เสรี กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมแนวรวมรักชาติ ชมรมแมบาน ฯลฯ ท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                     

 
 

https://thematter.co/author/v-putnark
https://thematter.co/author/v-putnark
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ทาพระจันทร โดยกลุมขบวนการดังกลาวเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีจัดอยูในอุดมการณแบบขวา

สุดโตง (Far-right) แบบกลุมปฏิกิริยา (Reactionaries)  หรือกลุมคัดคานความกาวหนาท่ีมีหลักการบางอยาง

คลายกลุมอนุรักษนิยม (Conservative) แตกลุมปฏิกิริยา (Reactionaries) จะแสวงหาวิธีการรักษาสถาบัน

ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังสนับสนุนใหคงไวซ่ึงรูปแบบท่ีพวกเขาเชื่อวาเปนผูสนับสนุนระเบียบ

ท่ีเปนอยูในปจจุบันอยางท่ีสุด กลุมนี้มีบางสวนท่ีคลายกับกลุมเรดิกัล (Radical) ตรงท่ีนิยมใชความรุนแรง

เพ่ือใหพวกเขาสามารถคงอยูในรูปแบบเดิมหรือจารีตประเพณีเดิมได (พชรวัฒน เสนทอง, 2562) 

ขบวนการยุวชนแดงและขบวนการฝายขวาของไทยลวนจัดเปน “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง”

กลาวคือ เปนกลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบสุดโตง และมีการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางหรือฝายตรง

ขาม โดยในขบวนการเคลื่อนไหวของท้ังสอง นิยมใชความรุนแรงเพ่ือบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลง มีการทําลาย

ทรัพยสิน ทํารายรางกายผูเห็นตาง และมีผูเสียชีวิตจากขบวนการเคลื่อนไหวจํานวนมาก ผูวิจัยจึงใครศึกษา

เรื่อง “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดงกับขบวนการฝายขวาของไทย 

ในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519” เพ่ือศึกษาแนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรง

ขามของกลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” และ กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวาจัด” 

รวมถึงเหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบของการเคลื่อนไหวของท้ังสองกลุมอุดมการณ 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับขบวนการหัวรุนแรงทาง

การเมือง 

1.2.2 เพ่ือศึกษาบริบททางการเมืองและสังคมท้ังในประเทศไทยและจีนในชวงท่ีขบวนการหัวรุนแรงทาง

การเมืองมีบทบาท 

1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม และลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของกลุมท่ีมี 

อุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” และ กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวาจัด” 

1.2.4 เพ่ือศึกษาถึงเหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหว

ของท้ังสองขบวนการท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทยและประเทศจีนในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.3.1 ทําใหเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 

1.3.2 ทําใหเขาใจบริบททางการเมืองและสังคมท้ังในประเทศไทยและจีนในชวงท่ีกลุมขบวนการทาง

การเมืองมีบทบาท 

1.3.3 ทําใหเขาใจแนวคิด พฤติกรรม รวมถึงลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของกลุมท่ีมี 

อุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” และ กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวาจัด” 

1.3.4 ทําใหเขาใจถึงเหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบของการเคลื่อนไหวของท้ัง

สองขบวนการ 

1.3.5 ทําใหไดฝกทักษะการคนควาขอมูล การรวบรวมและสังเคราะห ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล 
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1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของกลุมอนุรักษนิยมในการเมืองไทยในชวงระหวางเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 จนถึงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และบทบาทของขบวนการยุวชนแดง (red guard) ในชวงการปฏิวัติ

วัฒนธรรมระหวาง พ.ศ. 2509 – 2519 โดยเนนศึกษาแนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝาย

ตรงขาม เหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบของการเคลื่อนไหวของท้ังสองอุดมการณ 

รวมถึงศึกษาบริบทการเมืองระหวางประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวง พ.ศ. 2490 – 2519  

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

1.5.1 ศึกษาปรากฏการณทางการเมืองในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และ การปฏิวัติวัฒนธรรม

ของจีน 

1.5.2 ศึกษาบทบาทของกลุมอนุรักษนิยมไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และกลุมยุวชนแดง 

ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน 

1.5.3 ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด พฤติกรรม รวมถึงลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม รวมถึงเหตุ

จูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางและผลกระทบของการเคลื่อนไหวของท้ังสองกลุมอุดมการณ 

1.5.4 วิเคราะหและเรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัย 

1.6 นิยามศัพท  

งานวิจัยนี้มีนิยามศัพท ดังตอไปนี้ 

1.6.1 อุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา

ของกลุมคนในสังคมท่ีมีตอระบบการเมืองการปกครอง ซ่ึงสงผลตอคานิยม และวิถีชีวิตความเปนอยู

ของคน (ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา และอุดมการณทางการเมือง, ม.ป.ป.) 

1.6.2 กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง หมายถึง กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบสุดโตง และมีการใช

ความรุนแรงตอผูเห็นตางหรือฝายตรงขาม 

1.6.3 อุดมการณแบบเรดิกัล (Radical) หมายถึง กลุมอุดมการณท่ีเปนกลุมหัวรุนแรง เชื่อวาระบบ

การเมืองในปจจุบันตองเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ สามารถแบงไดเปนกลุมท่ีสามารถทําลายลางผูท่ี

ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของตน และกลุมท่ียอมใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางสันติ (พชรวัฒน 

เสนทอง, 2562) 

1.6.4 อุดมการณแบบขวาสุดโตง สุดกู (Far-right) หมายถึง กลุมทัศนคติทางการเมืองท่ียึดถือธรรม

เนียมเกา ๆ  และมีการใชความรุนแรงตอผูท่ีเห็นตอฝายตรงขาม ซ่ึงอุดมการณทางการเมืองแบบขวา

สุดโตงสามารถนําไปสูการใชความรุนแรง การกวาดลางชาติพันธุและการฆาลางเผาพันธุ (พชรวัฒน 

เสนทอง, 2562) 
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1.6.5 กลุมอนุรักษนิยม (Conservative) หมายถึง กลุมทัศนคติทางการเมืองท่ีชอบในสภาวะแบบเดิม

และยึดถือธรรมเนียมเกา ๆ อยางม่ันคง (พชรวัฒน เสนทอง, 2562) 

1.6.6 กลุมปฏิกิริยา (Reactionaries) หมายถึง กลุมทัศนคติทางการเมืองท่ีเสนอวาควรจะนําสถาบันท่ี

ไดรับการยอมรับในอดีตกลับมาใชในปจจุบัน และปฏิเสธคานิยมใหม ๆ โดยการเอาขนบธรรมเนียม

และนโยบายทางการเมืองในอดีตมาใช (พชรวัฒน เสนทอง, 2562) 

1.6.7 โซตัส (SOTUS) หมายถึง ระบบการรับนองในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมาจากคําภาษาอังกฤษ 5 คํา 

ไดแก Seniority (ความอาวุโส) Order (ระเบียบ) Tradition (ประเพณี) Unity (ความสามัคคี) และ 

Spirit (จิตวิญญาณ) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2564) 

1.6.8 ชนช้ันกรรมาชีพ หมายถึง ชนชั้นแรงงาน และทุกคนท่ีหารายไดเพ่ือดําเนินชีวิตโดยการขายแรงงาน

ของตน และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง ซ่ึงพวกเขามีทางเลือกนอยมากนอกจากจะตองทํางานเพ่ือ

แลกกับเงิน เพราะไมสามารถมีหนทางเสรีในการมีชีวิตอยูได (การตอสูระหวางชนชั้น, 2564) 

1.6.9 ชนช้ันนายทุน หมายถึง คนร่ํารวย และทุกคนท่ีมีรายไดท่ีไมไดมาจากแรงงานของตนเองมากเทากับ

ผลกําไรท่ีจัดสรรมาจากกรรมกร ดังนั้น รายไดของชนชั้นนายทุนจึงตั้งอยูบนการขูดรีดเหลากรรมกร 

(การตอสูระหวางชนชั้น, 2564) 

1.6.10 ผูฝกใฝศักดินา หมายถึง ผูท่ีตองการการมีอยูของระบอบชนชั้นผูปกครองและผูถูกปกครองในสังคม 

1.6.11 ผูนําสายทุนนิยม หมายถึง กลุมผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนท่ีมีความเชื่อในระบบทุนนิยม ซ่ึงขัดกับ

แนวคิดคอมมิวนิสตของ เหมา เจอตง 

1.6.12 ลัทธิการบูชาตัวบุคคล (cult of personality) คือ การท่ีสื่อมวลชนใชวิธีการโฆษณาชวนเชื่อผาน

ทางสื่อนานาชนิด รวมท้ังการศึกษาของประเทศเพ่ือสรางภาพลักษณอุดมคติใหกับบุคคลคนหนึ่งให

เกิดความนาเคารพบูชา และมีการสรางกลไกทางกฎหมายเพ่ือลงโทษบรรดาผูคนท่ีตอตานลัทธิบูชา

บุคคลนี ้(โกวิท วงศสุรวัฒน, 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c
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บทที่ 2 แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาเรื่อง “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดงกับขบวนการ

ฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519” ผูวิจัยไดศึกษาบทความและเอกสารท่ีเก่ียวของ      

โดยยึดแนวความคิดจากหนังสือ ขอมูลจากบทความวิชาการ และขอมูลจากสื่อออนไลนท่ีเ ก่ียวของ            

เปนเอกสารประกอบการคนควา สามารถแบงได ดังนี้  

2.1 กลุมงานท่ีศึกษาประวัติศาสตรการเมืองไทย 

2.1.1 งานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

หนังสือ “ความขัดแยงการเมืองไทย…ขามไปใหพนพลวัตภายใน” โดย กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด ไดนํา

บริบทโครงสรางอํานาจโลกมาใชอธิบายความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของ

สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเปนผูชนะสงครามและชวยเหลือใหไทยไมเปนผูแพสงคราม     

ดวยวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและตองสรางอํานาจทางการเมืองเหนือไทย ซ่ึงการกระทําดังกลาวเก่ียวของกับ

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2516 อยางมีนัยสําคัญ รวมท้ังหนังสือ “บานเมืองของเราลงแดง : 

แงมุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม” โดย เบเนดิกต แอนเดอรสัน และ บทความ “14 ตุ

ลาฯ 16 กับ 6 ตุลาฯ 19 : การเมืองของความทรงจํา” โดย เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท ไดอธิบายสถานการณการ

เมืองไทยในชวง 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 ใหเห็นถึง พัฒนาการทางการเมือง บริบทภายในและ

ภายนอกประเทศท่ีมีผลตอเหตุการณดังกลาว รวมถึงปจจัยสําคัญของการใชความรุนแรงตอผูชุมนุมของกลุม

อนุรักษนิยม  มีใจความวา การมีสวนรวมทางการเมืองของขบวนการนิสิต - นักศึกษา ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 คือ ความกาวหนาของประชาธิปไตย เปนผลมาจากระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีการขยายตัว

เพ่ือตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตั้งแตยุคจอมพลสฤษดิ์ คนหนุม-สาวในยุคนี้จึงเปนพลังนอกระบบ

ราชการท่ีสําคัญ กลาวคือ มีความรู ความสามารถ ไมใช  ผูโงเขลา และพวกเขาอึดอัด คับของใจจากการถูก

จํากัดสิทธิเสรีภาพโดยผูนําเผด็จการ ประกอบกับความรูสึกรังเกียจผูนําท่ีคอรัปชั่น ใชอํานาจรัฐตามอําเภอเพ่ือ

ผลประโยชนของตัวเองของรัฐบาล จนนํามาสูการชุมนุมประทวงครั้งใหญท่ีมีนักศึกษาเขารวมประมาณ 5 แสน

คน กอนจะเกิดเหตุการณรุนแรงในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 จากการสลายการชุมนุมของรัฐบาลโดยใชกําลัง

ทหารปราบปรามนักศึกษา เกิดเปนเหตุจลาจล จนนํามาสูการประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ

จอมพลถนอม กิตติขจร 

บทความของเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท ตั้งขอสังเกตวา ชัยชนะของกลุมนักศึกษาจากเหตุการณ       

14 ตุลาคม 2516  ทําใหประชาธิปไตยไทยเบงบาน แตดวยสภาพท่ีเคยถูกกดข่ีภายใตอํานาจกฎอัยการศึกมา

เปนเวลานาน ทําใหความโหยหาเสรีภาพขยายตัวอยางเต็มท่ี กอใหเกิดความวุนวายในสังคม จากการกอการ

ประทวงของคนกลุมตาง ๆ เพ่ือเรียกรองสิทธิของตน ในขณะท่ีสถาบันทางการเมืองในเวลานั้น ยังไมมีความ

พรอมท่ีจะตอบสนองความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ  รวมท้ังสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา และกองทัพ

สหรัฐถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม ชนชั้นนําไทยจึงเกิดความวิตกกังวลตอภัยคุกคามคอมมิวนิสตเปน
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อยางมาก เพราะรัฐบาลของประเทศแถบอินโดจีนพายแพตอฝายคอมมิวนิสตอยางตอเนื่อง จากเวียดนาม 

กัมพูชา และลาว ตามทฤษฎีโดมิโนของสหรัฐอเมริกา ‘ไทย’ จะตองตกเปนเปาหมายตอไป กอปรกับกระแส

ความคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตท่ีรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในฝายซายของไทย ท่ีมีมาตั้งแตกอน

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เหลาชนชั้นนําไทยจึงกลัววาคอมมิวนิสตจะยึดครองไทยเหมือนกับท่ีเกิดใน

ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ทําใหกระแสอนุรักษนิยมในไทยขยายตัวออกอยางรวดเร็ว มีการกอตั้ง

มวลชนฝายขวาข้ึนในพ้ืนท่ีเมืองและชนบท เพ่ือตอกรกับฝายนิสิต-นักศึกษา และปญญาชนท่ีถูกกลาวหาวา

ฝกใฝคอมมิวนิสต กลุมชนชั้นกลางในเมืองก็ใหการสนับสนุนขบวนการฝายขวาท่ีถูกกอตั้งข้ึนมาเพ่ือตอตาน

คอมมิวนิสต เชน กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมกระทิงแดง เปนตน ซ่ึงความวุนวายทางการเมืองจากการชุมนุม

ประทวง ทําใหรัฐบาลพลเรือนประชาธิปไตยไมสามารถแสดงใหเห็นประสิทธิภาพการทํางานได กลุมชนชั้นนํา

เองก็มองเห็นวาการปกครองแบบประชาธิปไตยไมสามารถจัดสรรแบงปนผลประโยชนของคนกลุมตาง ๆ ใน

สังคม ซํ้ารายกวานั้น ยังเปนชองทางใหแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตแพรขยายตัว จนกอใหเกิดภัยคุกคามตอ

สถาบันกษัตริยได จึงทําใหเกิดเหตุการณสังหารหมูนักศึกษา วันท่ี 6 ตุลาคม 2519 และการทํารัฐประหาร เพ่ือ

รักษาระบบการเมืองเอาไวภายใตการนําของกลุมชนชั้นนําอนุรักษนิยม 

นอกจากนี้ หนังสือ “และแลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ

ปญญาชนกอน 14 ตุลาฯ” โดย ประจักษ กองกีรติ ไดแสดงใหเห็นถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตรการเมืองไทยท่ี

นํามาสู เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ เหตุการณสังหารหมู 6 ตุลาคม 2519 อยางกวางขวาง และ

ครอบคลุม ไมวาจะเปน ประเด็นการกอตัวทางสังคมของนักศึกษา เครือขายวาทกรรมของปญญาชน บทบาท

ของสงครามเย็น กระแสชาตินิยม เปนตน รวมท้ังไดเสนอชุดคําอธิบายท่ีมีหลักฐานรับรองและตั้งขอสังเกตท่ี

นาสนใจเก่ียวกับเหตุการณดังกลาว อาทิ ลักษณะทางอุดมการณของนักศึกษาในชวงกอนเหตุการณ            

14 ตุลาคม 2516 ท่ีแทจริงเปนอยางไร ระหวางเสรีนิยมประชาธิปไตย ซายสังคมนิยม หรือขวาอนุรักษนิยม ? 

อะไรคือสิ่งท่ีทําใหแนวคิดของกลุมขบวนการนักศึกษามีการแยกข้ัวทางความคิดภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาฯ ?

ท้ังนี้ประจักษ กองกีรติ ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับวาทกรรม “ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย” วามีความสําคัญ

อยางไรตอเหตุการณภายหลัง 14 ตุลาคม 2516 และเชื่อมโยงอยางไรกับพัฒนาการของอุดมการณชาติ ศาสน 

กษัตริย ของกลุมอนุรักษนิยมจนนํามาสูเหตุการณการสังหารหมูนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

ทาพระจันทร ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 

จะเห็นไดวา งานของกุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท, เบเนดิกต แอนเดอรสัน และ

ประจักษ กองกีรติ ไดศึกษาถึงประวัติศาสตรทางการเมืองของไทยท่ีจะนํามาสูการเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ลวนศึกษาบริบทภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของสหรัฐอเมริกา

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และสงครามเย็นประกอบดวย จึงปฏิเสธไมไดวาสหรัฐอเมริกามีบทบาทอยางมี

นัยสําคัญตอการเมืองไทยและเหตุการณดังกลาว ไมวาจะเปน การสรางผีคอมมิวนิสต การฟนฟูอํานาจของ

สถาบันพระมหากษัตริย การสนับสนุนฝายอนุรักษนิยม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาดังกลาว 

นอกจากนี้ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (2563) เขียนบทความเลาถึง “เหตุการณวันท่ี 6 ตุลาคม 2519” 

กลาววา เหตุการณวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 นั้นเปนเหตุการณท่ีถูกจารึกไวในประวัติศาสตรวา ไดเกิดกรณีนอง
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เลือดครั้งใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรไทย เม่ือเจาหนาท่ีรัฐบาลและกลุมฝายขวาหลายกลุมรวมมือกันกอการ

สังหารหมูนักศึกษาและประชาชนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนทําใหมีผูเสียชีวิตฝายประชาชนอยางนอย 41 

คน และบาดเจ็บ 145 คน ซ่ึงการกอการสังหารหมูครั้งนี้ไดกลายเปนขาวแพรไปท่ัวโลก แตการกอกรณีนอง

เลือดครั้งนี้ไมมีการจับกุมฆาตกรผูกอการสังหารเลยแมแตคนเดียว ในทางตรงขามนักศึกษาและประชาชนท่ี

เหลือรอดจากการถูกสังหารจํานวน 3,094 คน กลับถูกจับกุมท้ังหมดภายในวันนั้นเอง และถึงแมวาในระยะ

ตอมา ผูถูกจับกุมจะไดรับการประกันตัวออกมาเปนสวนใหญ แตสุดทายก็ยังมีเหลืออีก 27 คน ถูกอายัดตัวเพ่ือ

ดําเนินคดี เปนชาย 23 คน และหญิง 4 คน จนทายท่ีสุด จะเหลือ 19 คน ซ่ึงตกเปนจําเลย ถูกคุมขังและ

ดําเนินคดีอยูเกือบ  2 ป จึงจะไดรับการปลอยตัว สวนผูกอการสังหารซ่ึงควรจะเปนจําเลยตัวจริงนั้นไมมีรัฐบาล

หรือผูกุมอํานาจครั้งไหนกลาวถึงอีกเลย แมกระท่ัง พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน นายกรัฐมนตรีสมัยท่ีปลอย

ผูตองหา 6 ตุลาฯ ท้ัง 19 คนนี้ก็ไดกลาววา “แลวก็ใหแลวกันไป ลืมมันเสียเถิดนะ” เหมือนกับวาจะใหลืมกรณี

ฆาตกรรมดังกลาวเสีย มิใหกลาวถึงคนรายในกรณีนี้อีก และ สุรชาติ บํารุงสุข หนึ ่งในอดีตผู ต องหาคดี           

6 ตุลาคม 2519 ไดเลาถึงเหตุการณลอมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมวิเคราะห

ปรากฏการณในแงมุมทางรัฐศาสตร ทั้งในแงสภาพสังคม คานิยม ความคิด การใชชีวิตของนักศึกษาในสมัย

นั้น โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอยางการตอตานระบบอํานาจนิยมภายใน

มหาวิทยาลัยอยางระบบโซตัส จุดเริ่มตนของแนวคิดฝายซายของกลุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เหตุการณ

การถูกปราบปรามโดยเจาหนาที่รัฐ รวมถึงชีวิตในเรือนจําภายหลังการถูกจับกุม และการปลอยตัวผานการ

นิรโทษกรรม ซึ่งเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท (2564) ไดตั้งขอสังเกตถึงการนิรโทษกรรมวา สาเหตุหนึ่งเปนเพราะ

การจับกุมตัวนักโทษในคดี 6 ตุลาฯ เปนท่ีจับตามองไปท่ัวโลก และยิ่งปลอยใหสถานการณยืดเยื้อจะทําให    

ชนชั้นนําไทยท่ีเก่ียวของถูกตั้งคําถามจากตางชาติ ชนชั้นนําไทยจึงพยายามทําใหเหตุการณนี้กลายเปน

ประวัติศาสตรท่ีถูกลืมและไมเปนท่ีจับตามองของนานาชาติ โดยการนิรโทษกรรมนักโทษคดี 6 ตุลาฯ ท้ังหมด 

สอดคลองกับการเลาถึงการข้ึนศาลภายหลังถูกจับกุมของสุรชาติ บํารุงสุข (2557) ท่ีไดเลาวา ครั้งหนึ่งในการ

ตอสูคดีในชั้นศาล ผูตองหาคดี 6 ตุลาฯ ถูกถายภาพขณะสวมชุดนักโทษและมีโซตรวนท่ีขา หลังจากเผยแพร

ภาพดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยถูกวิพากษวิจารณอยางหนักและเปนท่ีจับตามองของชาวตางชาติ เพราะถือเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ภายหลังจากการถูกวิพากษวิจารณ รัฐบาลไดมีคําสั่งใหยกเลิกการสวมโซตรวนของ

นักโทษคดี 6 ตุลาฯ ท้ังหมด 

นอกจากนี้ Amnesty International Thailand (2564) ไดเผยแพรคลิปวีดีโอ “แกนนํา 6 ตุลา ถูก

ปลอยตัวไดยังไง?” เลาถึงการจับกุมและปลอยตัวแกนนํานักศึกษาท่ีถูกจับกุมในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519    

ซ่ึงทําใหทราบวาภายหลังการถูกจับกุม แกนนํานักศึกษาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายไมวาจะเปน การถูก

นําตัวไปข้ึนศาลทหาร ท้ังท่ีกลุมแกนนํานักศึกษาท้ังหมดเปนพลเรือน การปฏิเสธการเขาพบทนายตามสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน รวมถึง กฎหมายของคณะรัฐประหารหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินท่ีไมเปนธรรม ตอมาความ  

อยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาวถูกเผยแพรไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว โดยมีกลุมประสานงาน

ศาสนาเพ่ือสังคม (กศส.) รวบรวมขอมูลความรุนแรงและความอยุติธรรมของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวแปลเปน

ภาษาอังกฤษเผยแพรใหผูคนท่ัวโลกไดรับรู จนขอมูลดังกลาวเปนท่ีจับตามองขององคกรเพ่ือสิทธิมนุษยชน
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หลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรเพ่ือสิทธิมนุษยชนท่ีพ่ึงจะไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพใน

ป 2520 อยาง Amnesty International ตอมาองคกรเพ่ือสิทธิมนุษยชนดังกลาวจึงสงตัวแทนมาเจรจากับ

รัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยถึงการปลอยตัวแกนนํานักศึกษา

ท้ังหมด รวมถึงรวมกับองคกรตาง ๆ กวา 50 องคกรท่ัวโลกสรางแคมเปญรณรงคใหปลอยตัวนักโทษการเมือง

ในไทย และยกเลิกกฎหมายบางมาตราของกฎอัยการศึกท่ีไมเปนธรรม แรงกดดันมหาศาลจากคนท่ัวโลกทําให

รัฐบาลประกาศนิรโทษกรรมแกนนํานักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ท้ังหมด 

2.1.2 งานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับบทบาทและพฤติกรรมของฝายอนุรักษนิยมในชวงกอนเหตุการณ       

6 ตุลาคม 2519 

ธงชัย วินิจจะกูล (2551)  ไดใหความหมายของคําวา “ฝายขวา” ในกรณีเหตุการณ 6 ตุลา 2519 

อยางเปนรูปธรรมในหนังสือ “6 ตุลาในความทรงจําของฝายขวา” ความวา กลุมฝายขวาในกรณีเหตุการณ     

6 ตุลา 2519  หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมการเมืองฝายตอตานนักศึกษา อาทิ กลุมกระทิงแดง 

นวพล ชมรมแมบาน ชมรมวิทยาเสรี หนังสือพิมพดาวสยาม ลูกเสือชาวบาน และกลุมมวลชนฝายขวาอีกหลาย

กลุมท่ีไดลงมือปฏิบัติการลอมและบุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ และหนวยงาน

ความม่ันคงท่ีมีสวนในการปราบปรามประชน นอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกหลายอาชีพท่ีอาจสังกัดหรือไมสังกัดกลุม

การเมืองดังกลาวขางตน แตมีความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองท่ีสนับสนุนตอกลุมการเมืองเหลานี้  

ศิบดี นพประเสริฐ (2560) ไดจัดกลุมขบวนการฝายขวาท่ีมีบทบาทในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ดังนี้  

1. สันนิบาตเสรีชนแหงประเทศไทย  องคกรนี้เปนสวนหนึ่งของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) โดยมีแนวคิดในการจัดต้ังมาจากจีนไทเป หรือ ไตหวัน ท่ีใชการจัดตั้งในลักษณะนี้ในการ

ตอสูกับคอมมิวนิสตรวมกับองคกรนานาชาติในกาตอสูกับคอมมิวนิสตรวมกัน 

2. นวพล เปนกลุมท่ีมีวัตถุประสงคในการกอตั้งคือ เพ่ือปกปองสามสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เนื่องจากเชื่อวาชาติจะอยูรอดดวยสถาบันวัดกับวัง ดังนั้นจึงตองระดมพลัง

ประชาชนเพ่ือปกปองสถาบันสําคัญท้ังสองนี้ใหอยูรอดตอไป 

3. องคกรภักดีบดินทร เปนกลุมท่ีจัดตั้งเพ่ือรวบรวมกลุมท่ีเปนกลางทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร อัน

เปนมวลชนท่ีใชในการถวงดุลกับกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีทาทีเปนปฏิปกษตอสถาบันพระมหากษัตริย 

4. ลูกเสือชาวบาน เปนกลุมท่ีมีจุดประสงคในการสรางพลังประชาชนดวยการปลูกฝงอุดมการณความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เอกลักษณไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี การสรางเสริม

ความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติ โดยมีหลักการดําเนินการคือใชวิธีการของลูกเสือและ

ปลูกฝงอุดมการณแกลูกเสือชาวบาน โดยเนนความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

5. ชมรมวิทยุเสรี เปนกลุมสถานีวิทยุของทหารท่ีประสานงานกัน โดยมีสถานีวิทยุยานเกราะเปน

แกนกลาง โดยชมรมวิทยุเสรีนี้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินรายการ “เพ่ือแผนดินไทย” ท่ีถูกนํามาใช

ในการโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษาวาเปนคอมมิวนิสต โจมตีรัฐบาลพลเรือนในสมัยนั้นวาออนแอ ไม

เด็ดขาดจนทําใหคอมมิวนิสตขยายตัว อีกท้ังยังปลุกระดมใหประชาชนไทยลุกข้ึนมาตอตานการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกดวย 
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6. ชมรมแมบาน เปนกลุมท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษาท่ีออกมาเคลื่อนไหวตอตานทัพ

สหรัฐอเมริกา โดยไดรวมเอาบรรดาภรรยาขาราชการ นายทหารระดับสูง และแมบานจํานวนมากเขา

มาเปนสมาชิก โดยมีบทบาทท่ีสําคัญคือ การปกปองสหรัฐอเมริกา และโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษา

วามีพฤติกรรมบอนทําลายมิตรประเทศ 

นอกจากนี้ บทความเรื่อง “ใครเปนใครในกรณี 6 ตุลา” จากหนังสือ “ประวัติศาสตรท่ีพ่ึงสราง” โดย

สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล ไดจัดกลุมบทบาทของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการปราบปรามขบวนการนักศึกษา

อยางทารุณ จากการรวมรวบขอมูลและวิเคราะหหลักฐานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถแบงได ดังนี ้

1. กลุมชนช้ันปกครองไทย แบงออกเปนกลุมสําคัญใหญ ๆ 4 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 กลุมสี่เสาเทเวศร (กฤษณ สีวะราเกา) นําโดย พลเรือเอก สงัด ชะลออยู 

กลุมท่ี 2 กลุมศักดินา (สวนใหญของพรรคประชาธิปตย) นําโดย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

กลุมท่ี 3 กลุมทรราช (ถนอม-ประภาสเกา) นําโดย พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

กลุมท่ี 4 กลุมซอยราชครู (พรรคชาติไทย) นําโดย พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร และ  

พล.ต. ชาติชาย ชุณหะวัณ 

2. กลุมไมมีเครื่องแบบ อยางนอย ไดแก ลูกเสือชาวบาน และกลุมกระทิงแดง ซ่ึงมีผูตั้งขอสังเกตวา 

หลายคนอาจเปนเจาหนาท่ีหรืออดีตเจาหนาท่ีทหารตํารวจนอกเครื่องแบบ เพราะลักษณะทารุณ

กรรมท่ีพวกนี้กระทํา เชน ตอกลิ่ม เผาท้ังเปน แขวนคอแลวประทุษรายศพ คลายกับวิธีการท่ีทหาร

อเมริกันหรือคนพ้ืนเมืองท่ีทหารอเมริกันฝกกระทําในสงครามเวียดนาม ชาวบานธรรมดาไมนาจะมี

จิตใจเหี้ยมพอจะทํา 

3. กลุมท่ีมีเครื่องแบบ ลักษณะเดนท่ีสุดของกําลังติดอาวุธในเครื่องแบบกรณี 6 ตุลาฯ คือ มีแตตํารวจ

ไมมีทหาร จากพยานและหลักฐานพบวากําลังตํารวจแทบทุกหนวยถูกระดมมาใชในการโจมตีผู

ชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนครบาล สันติบาล กองปราบปราม โดยเฉพาะตํารวจแผนก

ปราบจลาจล 200 คน ภายใตสลาง บุนนาค และตํารวจพลรมตระเวนชายแดน จากคายนเรศวร 

หัวหิน โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตั้งขอสองเกตวาตํารวจแผนกปราบจลาจล และสลาง บุนนาค

เปนกําลังหลักในการปราบปรามกลุมนักศึกษาอยางรุนแรง 

นอกจากกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการปราบกรามผูชุมนุมอยางรุนแรงแลว สื่อมวลชน การโฆษณา 

และการประชาสัมพันธ ยังมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนความรุนแรงของฝายอนุรักษนิยม โดย สุธาชัย 

ยิ้มประเสริฐ (2563) ไดอธิบายถึงการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือทําลายภาพลักษณผานบทความ “บันทึก 6 ตุลา” มี

ใจความวา ขบวนการนักศึกษาถูกโจมตีเพ่ือทําลายภาพลักษณอยางตอเนื่อง เชน การกลาวหาวานักศึกษากอ

ความวุนวายในสังคม ขบวนการนักศึกษาเปนคอมมิวนิสต ผูนํานักศึกษารับเงินจากกลุมทุนตางประเทศ โจมตี

การชุมนุมประทวงและการเคลื่อนไหวของฝายนักศึกษาวา เปนการใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย หรือแมกระท่ัง

การสรางขาวลือทําลายตัวบุคคล เชน เสกสรรค ประเสริฐกุล และธีรยุทธ บุญมี ผูนํานักศึกษา วาโกงเงินศูนย

นิสิตไปใชสวนตัว เปนตน ซ่ึงการโฆษณาดังกลาวนี้ไดแผขยายออกไป รวมกับการโฆษณาปลุกกระแสชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และกลาวหาวานักศึกษาจะเปนผูบอนทําลายสถาบันเหลานี้ ทําใหมีการแตงเพลง
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จํานวนไมนอยท่ีแสดงถึงนัยในการตอตานขบวนการนักศึกษา เชน เพลงรกแผนดิน เพลงถามคนไทย เพลง เรา

สู เปนตน  

โดยการโฆษณาโจมตีฝายนักศึกษา ใชสื่อมวลชนของรัฐ อันไดแก วิทยุ และโทรทัศน ซ่ึงในขณะนั้น

สวนมากยังอยูในมือของฝายทหาร และหนังสือพิมพฝายขวา เชน หนังสือพิมพรายวัน และหนังสือพิมพดาว

สยาม และในหลายคอลัมนของหนังสือพิมพไทยรัฐเปนตัวการสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือพิมพ        

ดาวสยาม ท่ีมักลงขาวใสรายและทําลายภาพลักษณขบวนการนักศึกษาอยูเสมอ มีการใชถอยคําหยาบคาย จึง

ถูกฝายนักศึกษาเดินขบวนตอตานและวางหรีดดําหนาสํานักงานหลายครั้ง ซ่ึงนอกจากกลุมขบวนการนักศึกษา

จะถูกโจมตีทําลายภาพลักษณแลว ยังถูกปดก้ันการประชาชนสัมพันธมิใหมีโอกาสแถลงขอเท็จจริงใด ๆ        

แกประชาชนท่ัวไป ดวยเหตุนี้ ฝายปฏิกิริยาหรือกลุมขบวนการฝายขวา จึงสามารถทําใหประชาชนเขาใจผิดตอ

ขบวนการนักศึกษาเปนอยางมาก  

2.2 กลุมงานท่ีศึกษาประวัติศาสตรการเมืองจีน 

2.2.1 งานท่ีศึกษาเกี่ยวของกับเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม 

การปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution) หรือ การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญของชนชั้นกรรมาชีพ 

(Great Proletarian Cultural Revolution) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางป พ.ศ. 2509 – 2519 ซ่ึงเปน

เหตุการณท่ีสรางผลกระทบตอประวัติศาสตรจีนสมัยใหมอยางมาก แมเหตุการณจะผานมานานแตยังมีผล

ปรากฏถึงปจจุบัน ทําใหมีผูสนใจศึกษามาเหตุการณดังกลาวอยางตอเนื่อง แตงานศึกษาในอดีตเก่ียวกับการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมคอนขางมีขอจํากัดในดานหลักฐานขอมูลท่ีมีจํากัด และการตองทําใหประวัติศาสตรในสวนนี้

เปนเรื่องท่ีถูกลืม ดังนั้น งานเขียนท่ีเก่ียวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมสวนมากจึงเนนการวิเคราะหสาเหตุและ

ผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมเปนหลัก มีงานเขียนบางสวนเปนท่ีเลาถึงความโหดรายทารุณของการ

ปฏิบัติตอผูเห็นตาง แตมักเขียนโดยชาวตางชาติท่ีอยูในเหตุการณในขณะนั้น หรือบันทึกคําบอกเลาของอดีต

ยุวชนแดง (Red Guards)  

หนังสือ “A Bitter Revolution: China’s Struggle With the Modern World” เขียนโดย Rana 

Mitter (2562) ไดใชเหตุการณ ‘ขบวนการ 4 พฤษภาคม’ ซ่ึงเปนขบวนการตอตานจักรวรรดินิยมผานการ

เดินขบวนของนักศึกษาในกรุงปกก่ิงในวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 มาอธิบายทุกเหตุการณความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของสังคมจีน ตั้งแตการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต การปฏิวัติวัฒนธรรมแหงชนชั้น

กรรมาชีพ จนถึงการชุมนุมประทวงของนักศึกษาท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมิน เปนตน เชนเดียวกันกับ วรศักด์ิ   

มหัทธโนบล (2557) ในหนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน” โดยกลาวไววา ขบวนการ 4 พฤษภาคมเปนขบวนการ

ท่ีนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญแกสังคมจีนอยางมากมาย โดยเฉพาะในการเมืองภาคประชาชนท่ี

ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึนอยางไมเคยปรากฏมากอน นอกจากนี้ หนังสือ “ปกิณกะการเมืองจีน” 

โดย วิภาวรรณ สุนทรจามร (2560) ไดใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรสังคมจีนผานคําขวัญ วาทกรรม หรือ 

คําท่ีใชเปนนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนในแตละยุค โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต     

ชวง พ.ศ. 2469 - 2533 ซ่ึงรวมไปถึงชวง พ.ศ. 2509 - 2519 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการเกิดเหตุการณปฏิวัติ

วัฒนธรรมท่ีผูวิจัยกําลังศึกษาดวย หนังสือเลมนี้ทําใหเขาใจบริบทสังคมจีนในภาพรวม สาเหตุและผลกระทบ

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
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ของเหตุการณปฏิวัติวัฒนธรรม รวมถึงบุคคลสําคัญในเหตุการณดังกลาว อาทิ แกงสี่คน (四人帮) 

ประกอบดวย เจียง ชิง เหยา เหวินหยวน จาง ชุนเฉียว และหวัง หงเหวิน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการใชความ

รุนแรงและการสรางโฆษณาชวนเชื่อ ใสรายฝายตรงขามในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม ขบวนการยุวชนแดง 

และผูนําของจีนท่ีมีบทบาทสําคัญ เชน เหมา เจอตง หลิว เสาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีงานเขียนอีกหลายชิ้นท่ีไดอธิบายถึงสาเหตุการเกิดของการปฏิวัติวัฒนธรรมวาสวนหนึ่ง

เปนเพราะความลมเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจของเหมา เจอตง อาทิ หนังสือ “การปฏิวัติวัฒนธรรมใน

จีน” โดย ศิริพร ดาบเพชร (2561) บทความเก่ียวกับ การปฏิวัติวัฒนธรรม โดย กิตติภณ กองพันธ (2561) 

หนังสือ “เศรษฐกิจการเมืองจีน” โดย วรศักดิ์ มหัทโนบล (2557) โดยมีใจความวา การปฏิวัติวัฒนธรรมจีน 

สวนหนึ่งเปนเพราะความลมเหลวของนโยบาย “กาวกระโดดไกล” (The Great Leap Forward) ของ      

เหมา เจอตง ซ่ึงเปนการรณรงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตท้ังในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท่ัวประเทศ โดนเนนเรง

เพ่ิมผลผลิตในทุก ๆ ดานเปน 2 เทา เพ่ือเอาชนะชาติตะวันตก ความลมเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจนี้     

ทําใหผูคนอดอยากและลมตายประมาณ 20-43 ลานคน จึงทําใหเหมา เจอตง ถูกบีบใหลาออกจากตําแหนง

ประธานพรรคคอมมิวนิสตภายหลังจากความลมเหลวของนโยบายนี้ แตเขายังตองการท่ีจะกลับเขามามี

บทบาททางการเมืองอีกครั้ง ประกอบกับความไมพอใจในการสอนของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยท่ีคนไดคะแนน

ดีท่ีสุด คือ คนท่ีจําโดยไมไดใชความคิด รวมท้ังเหมา เจอตง ไดกลาววามีบุคคลท่ีเปนตัวแทนของชนชั้นนายทุน

เปนผูฝกใฝศักดินา และเปนฝายตรงขามทางการเมืองเขามาปะปนอยูในพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนจํานวนมาก 

ซ่ึงการปฏิวัติจีนท่ีมีมากอนหนาไมสามารถแกไขปญหานี้ได จึงเรียกรองใหเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม 

 หนังสือของ ศิริพร ดาบเพชร (2561) และ บทความของ กิตติภณ กองพันธ (2561) ไดอธิบายเก่ียวกับ

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม โดยมีใจความวา การปฏิวัติวัฒนธรรมเปนการปฏิวัติดานอุดมการณเพ่ือทําลาย

ขอผูกมัดซ่ึงเรียกวา ‘สี่เกา’ ไดแก ประเพณีเกา วัฒนธรรมเกา ความคิดเกา และนิสัยเกา เพ่ือสรางเยาวชนใหม

ใหเปนนักสังคมนิยมตามอุดมคติของเหมา เจอตง รวมท้ังเปนการตอสูเพ่ืออํานาจของเหมา เจอตง ท่ีตองการ

กวาดลางศัตรูทางการเมือง คือ กลุมของประธานาธิบดี หลิว เซาฉี และเติ้ง เสี่ยวผิง ผูท่ีเหมา เจอตง กลาววา

เปนผูนําสายทุนนิยม 

การปฏิวัติวัฒนธรรมนี้เกิดข้ึนระหวาง พ.ศ. 2509 – 2519 เปนเวลากวา 10 ป สงผลใหจํานวนมาก 

ถูกสังหาร หรือถูกบีบใหฆาตัวตาย ในจํานวนนี้ มีท้ังผูนําระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสตจีน ครู อาจารย 

นักวิชาการ ปญญาชน และประชาชนหลายลานคนถูกสงไปใชแรงงานในเขตชนบทท่ีแรนแคน รวมถึงมีการ

ทําลายสี่เกา เชน เผาวัดโบราณ รูปปนพระพุทธรูป โบราณสถาน โบราณวัตถุอายุหลายพันป หองสมุด ตํารา 

และวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสังคมนิยม Rana Mitter (2562) ตั้งขอสังเกตผานหนังสือ      

“A Bitter Revolution: China’s Struggle With the Modern World” ไววา สาเหตุหลักของความรุนแรง

ของเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมมาจากความลุมหลงศรัทธาตอบุคคลเพียงคนเดียว หรือ ลัทธิการบูชาตัว

บุคคล (Cult of Personality) 
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 ศิริพร ดาบเพชร (2561) ไดวิเคราะหผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมไว ดังนี้ 

1. ผลกระทบดานการเมือง การบริหารประเทศ คือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ท้ังระดับผูนําพรรค 

เจาหนาท่ีของรัฐ และเยาวชนของชาติ เพราะเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของ เหมา เจอตง คือ การใช

กําลังมวลชนกําจัดบุคคลสําคัญภายในพรรคท่ีเขาเชื่อวาเปนพวกเดินตามแนวทางทุนนิยมออกไปจาก

ตําแหนง 

2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ คือ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยรวมมี

ลักษณะข้ึน ๆ ลง ๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม การกอการของขบวนการยุวชนแดงในชวงแรกทําให

การคาขายหยุดชะงัก แตในเศรษฐกิจโดยภาพรวมไดรับผลกระทบไมมากนัก เพราะเศรษฐกิจจีนใน

ขณะนั้นเนนการพ่ึงพาดานเกษตรกรรมและในพ้ืนท่ีชนบทยังมีการผลิตตามปกติ มีเพียงในเมืองท่ีมีการ

ปราบปรามผูเห็นตางเทานั้นท่ีไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

3. ดานสังคม คือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญตอลักษณะของสังคมจีน และมีผลกระทบลึกซ้ึงตอ

ชีวิตจิตใจ ความคิด พฤติกรรมของคนในสังคม รวมท้ังตอศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา เพราะกลุมยุวชน

แดงไดมีการเหยียดหยาม ทําราย ทรมาน ประจานบรรดาผูอาวุโสของพรรคหรือบุคคลสําคัญในรัฐบาล 

รวมท้ังอาจารย ทําใหระเบียบประเพณีของจีนท่ีใหความสําคัญกับผูอาวุโสสั่นคลอนอยางหนัก  

4. ดานการตางประเทศ คือ ในระยะแรกสงผลทางลบตอความสัมพันธระหวางประเทศของจีน โดยเฉพาะ

หลังจากท่ียุวชนแดงเขายึดครองกระทรวงการตางประเทศ และสถานทูตจีนในตางประเทศไมสามารถให

คําตอบกับตางชาติไดวาเกิดอะไรข้ึนในประเทศจีน จนกระท่ังสถานทูตไดกลายเปนศูนยกลางของความคิด

ปฏิวัติ รวมถึงกลุมยุวชนแดงไดบุกเขาไปโจมตีเจาหนาท่ีในสถานทูตตางชาติ ซ่ึงสถานทูตอังกฤษและ

อินโดนีเซียถูกจุดไฟเผา ทําใหภาพพจนของจีนตกต่ํามากและอยูในฐานะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติ 

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาเก่ียวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ีเขียนข้ึนในขณะท่ีเหตุการณยังไมสิ้นสุด เชน 

หนั ง สื อ  “China in Ferment: Perspective on the Cultural  Revolution” โ ด ย  Louise B. Baum, 

Richard; Bennett (2514) ประกอบดวยบทความหลายเรื่อง เชน บทความเรื่อง “China’s Cultural 

Revolution: Why It Had to Happen” (2514) ท่ีวิเคราะหสาเหตุของการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเกิดจากการ

ตอสูทางชนชั้นภายในพรรค รวมถึงงานศึกษาท่ีสําคัญเก่ียวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมอยาง คือ “The Cultural 

Revolution, A People’s History 1962-1976” โดย Frank Dikotter (2559) ซ่ึงใชหลักฐานจํานวนมาก 

และสวนใหญเปนหลักฐานท่ีไดรับการเผยแพรเปนครั้งแรก ภายในหนังสือเลมนี้ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเหยื่อ

ของกลุมยุวชนแดง ขอมูลเก่ียวกับสภาพในชนบท การสํารวจโรงงานและสถานท่ีตาง ๆ รวมถึงจดหมาย

รองเรียนจากชาวบานในหมูบานจากการท่ีมีเยาวชนจํานวนมากถูกสงไปอยูในชนบท นอกจากนี้ยังมีหลักฐานท่ี

เปนบันทึกความทรงจําของกลุมยุวชนแดงจํานวนมาก ท้ังยังมีหนังสือ “Burden or Legacy From the 

Chinese Cultural Revolution to Contemporary Art” โ ด ย  Jiang Jiehong และ  “Art and China’s 

Revolution” ท่ีไดวิเคราะหเก่ียวกับภาพวาดทางศิลปะท่ีเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม 

 

 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louise+B.+Baum%2C+Richard%3B+Bennett&text=Louise+B.+Baum%2C+Richard%3B+Bennett&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louise+B.+Baum%2C+Richard%3B+Bennett&text=Louise+B.+Baum%2C+Richard%3B+Bennett&sort=relevancerank&search-alias=books
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2.2.2 งานท่ีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรมของกลุมยุวชนแดง ในเหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรม 

ยุวชนแดง หรือ เยาวชนพิทักษแดง (red guards) เปนเยาวชนตั้งแตระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยท่ี

ไดรับการปลูกฝง อบรมใหเคารพเชื่อฟง เหมา เจอตง และอุดมการณคอมมิวนิสต ซ่ึงชื่อ “พิทักษแดง” มี

ความหมาย คือ “พิทักษ” หมายถึง จะปกปองพิทักษความคิดของ เหมา เจอตง อยางถึงท่ีสุด และ “แดง” 

หมายถึง หัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง หรือ แดงฉานของเราจงพิทักษประธานเหมา 

ศิริพร ดาบเพชร (2561) กลาวถึงกลุมยุวชนแดงในหนังสือ “การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน” ความวา 

การปฏิวัติวัฒนธรรมชวงแรกเปนชวงท่ีสังคมจีนขาดระเบียบแบบแผน เยาวชนท่ีถูกจัดตั้งเปนยุวชนแดง หรือ 

เรดการด (red guards) หลายลานคนไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูอุดมการณคอมมิวนิสต ความคิดเหมา เจอตง 

แนวคิดการปฏิวัติทําลายชนชั้น การทําลาย และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือใหเยาวชนเปนกําลังใน

การปฏิวัติสังคมจีน รวมถึงมีการปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทําใหเยาวชนเหลานี้ไมไดรับการศึกษาเปนระบบ 

ประกอบกับการสงเสริมพฤติกรรมความรุนแรง ในการปฏิวัติทําใหเยาวชนไดรับการปลูกฝงเรื่องการใชความ

รุนแรง เกิดการใสรายปายสีและทํารายบุคคลตาง ๆ อยางปราศจากเหตุผล การทําลายระบบการศึกษา สังคม

ครอบครัวแบบจีน มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของชาติ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ

ตอลักษณะของสังคมจีนตอชีวิตทางการเมือง ท้ังยังมีผลกระทบลึกซ้ึงตอชีวิตจิตใจและพฤติกรรมของผูคนท่ี

เก่ียวของท้ังหลาย รวมท้ังตอศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา จนตอมาชวงเวลา 10 ปของการปฏิวัติวัฒนธรรม

จึงถูกเรียกวา 10 ปแหงการสูญเสีย และเยาวชนรุนนี้ท่ีไมไดรับการอบรมใหการศึกษาตามระบบแตกลับไดรับ

การปลูกฝงเรื่องความรุนแรง จึงถูกเรียกวาคนรุนท่ีสูญเสีย (the lost generation)   

ในระยะแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรม กองทัพปลดปลอยประชาชนและกลุมยุวชนแดงเปนกําลัง

สนับสนุนท่ีสําคัญของฝายเหมา เจอตง ซ่ึงกลุมยุวชนแดงนี้มาจากการระดมมวลชนของเหมา เจอตง ท่ีแตกตาง

จากการระดมมวลชนท่ีผานมา คือ เปลี่ยนจากการใชมวลชนชาวนามาเปนนักเรียนศึกษาในการเปนเครื่องมือ

ในการปฏิวัติของตน ซ่ึงเยาวชนเหลานี้ไมเคยมีประสบการณทางการเมืองมากอน แตถูกปลุกระดมและกระตุน

ใหเกิดความรูสึกวาตนมีภารกิจสําคัญในการสรางจีนข้ึนมาอีกครั้งโดยทําการปฏิวัติ ซ่ึงเยาวชนเหลานี้ถูกอบรม

ใหเคารพเทิดทูนเหมา เจอตง ใหเรียนรูการปฏิวัติดวยการลงมือปฏิวัติและใหสานตอการปฏิวัติทางชนชั้น โดย

ไดรับการชี้นําใหมองการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนการตอสูของชนชั้นหนึ่งในการโคนลมอีกชนชั้นหนึ่ง ในการ

ตอสูจะยกเวนใครไมไดเปนอันขาด โดยเฉพาะผูท่ีมีแนวคิดตางจาก เหมา เจอตง ทําใหเหตุการณการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเปนไปดวยความรุนแรง  

การจัดตั้งกลุมยุวชนแดงในครั้งแรกนั้น มีการสงเสริมใหจัดข้ึนในระดับโรงเรียนกอน ตอมาจึงขยาย

ไปสูระดับมหาวิทยาลัย และใหโรงเรียนสอนนักเรียนเก่ียวกับแนวคิดคอมมิวนิสต การปฏิวัติ ซ่ึงยุวชนแดงจะ

ไดรับการอบรมใหเคารพเทิดทูนเหมา เจอตง ประดุจเทพเจาจนกลายเปนลัทธิบูชาตัวบุคคล รวมท้ังยุวชนแดง

ทุกคนจะไดรับแจกหนังสือสีแดงเลมเล็ก (little red book) ท่ีตีพิมพคํากลาวของเหมา เจอตง ไว ซ่ึงเปรียบได

กับคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ประจําตัว  นอกจากนี้ กลุมยุวชนแดงยังไดเรียนเรื่องการลักพาตัวศัตรู การยึดอาคารสถานท่ี 

การทรมานเชลย และการฝกอาวุธการปน เปนตน 

 
 



15 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงลักษณะรวมกันบางประการของ

เหตุการณการสังหารหมูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และเหตุการณการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของ

ประเทศจีนในระหวางป พ.ศ. 2509 – 2519 ไดอยางชัดเจนมากข้ึน ไมวาจะเปนบริบทความขัดแยงทาง

การเมืองภายในประเทศ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการใชความรุนแรงทํารายผูเห็นตางอยางลัทธิบูชาตัวบุคคล  

เปนตน นอกจากนี้ยังพบวายังไมเคยมีงานวิจัยชิ้นใดท่ีทําการศึกษาเปรียบเทียบสองเหตุการณนี้ ทําใหผูวิจัย

ใครศึกษาเรื่อง “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดงกับขบวนการฝายขวา

ของไทย ในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519” เพ่ือศึกษาแนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใชความรุนแรงตอ

ฝายตรงขามของกลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” อยางขบวนการยุวชนแดง และ กลุมท่ีมี

อุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวาจัด” อยางขบวนการฝายขวาของไทย รวมถึงเหตุจูงใจในการใชความรุนแรง

ตอผูเห็นตาง และผลกระทบของการเคลื่อนไหวของท้ังสองกลุมอุดมการณ          

2.3 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิวัติวัฒนธรรมจีนระหวาง 

พ.ศ. 2509 – 2519 

 

 บริบทการเมืองระหวางประเทศ (สงครามเย็น) 

การใชความรุนแรงของ 

ขบวนการยุวชนแดง  

(Red Guard) 

  ศึกษาเปรียบเทียบในแงตาง ๆ 
การใชความรุนแรงของ

ขบวนการฝายขวาไทย 

ความขัดแยงทางอุดมการณในไทย

“ขวาพิฆาตซาย” 

พ.ศ. 2516 – 2519 

 

บริบทการเมืองภายในประเทศ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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บทที่ 3 บริบทการเมืองระหวางประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศที่สงผลตอการ

เคลื่อนไหวของกลุมขบวนการทางการเมืองในป พ.ศ. 2490 - 2519 

         ในการศึกษาเก่ียวกับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และ ขบวนการ

ยุวชนแดงในเหตกุารณการปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีน ในป พ.ศ. 2509 – 2519 มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองศึกษาบริบทการเมืองระหวางประเทศ และบริบทการเมืองภายในประเทศท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

เพราะบริบทการเมืองดังกลาว สงผลตอความคิด พฤติกรรม และการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางอยางมี

นัยสําคัญ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาบริบทการเมืองระหวางประเทศ และบริบทการเมืองภายในประเทศของท้ัง

ประเทศไทยและจีน รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวของตั้งแตป พ.ศ. 2490 – 2519 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 บริบทการเมืองระหวางประเทศในป พ.ศ. 2490 – 2519 

ปรากฏการณทางการเมืองระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนในป พ .ศ . 2490 – 2519 หรือ ภายหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง คือ โลกถูกแบงแยกดวยอุดมการณทางการเมืองออกเปน 2 คาย ระหวางคาย

ประเทศคอมมิวนิสตและคายโลกเสรี ซ่ึงผลพวงจากการแบงแยกทางการเมืองไดนําไปสูการตอสูทางการเมือง

อยางเขมขนท่ีมิไดจํากัดอยูแคการสูรบทางกําลังทหารเทานั้น แตรวมถึงการตอสูในทางจิตวิทยาหรือท่ีเรียกกัน

วา “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ” ผานกลไกตาง ๆ มากมาย ซ่ึงนับเปนลักษณะเดนของการตอสูทางการเมืองใน

ยุคสงครามเย็น (ประจักษ กองกีรติ, 2517) 

การทําสงครามจิตวิทยาผานชองทางกลไกตาง ๆ นั้นมีเปาหมายคือ การทําลายความชอบธรรมของ

ระบอบการเมืองและอุดมการณของฝายตรงขามใหดูเลวราย และเชิดชูอุดมการณของฝายตนใหสูงกวา                  

เพ่ือหวานลอม ชักจูงความสนับสนุนจากประชาชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยในประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนผูนําคายทุนนิยม ไดมีการสรางกระแสใหเกิดความหวาดกลัวและเกลียดชังคอมมิวนิสตข้ึน

อยางรุนแรง ผานการสรางคานิยม  สัญลักษณ ความเชื่อ และมายาคติมากมาย เพ่ือหลอหลอมใหชาวอเมริกัน

รับรูและทําความเขาใจความเปนจริงของโลกอยางท่ีรัฐบาลตองการ (ประจักษ กองกีรติ, 2517) 

นอกไปจากนั้น ความคิดสรางสรรค การแสดงออกสื่อสาร หรือผลงานทางศิลปะก็ถูกตรวจสอบและวัด

ดวยมาตรฐานทางการเมือง จนนําไปสูการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก ทําใหผูคนในสังคมตางไมกลาแสดง

ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีขัดแยงตอรัฐบาลมากนัก เพราะการถูกจับกุมและตกเปนผูตองสงสัยของเจาหนาท่ี

ในขอหาเก่ียวกับการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต มักจะดําเนินไปอยางไมถูกตองตามหลักเกณฑทางกฎหมาย 

การพิจารณาไตสวนก็ทําไปโดยขาดการวินิจฉัยถึงขอเท็จจริง ซ่ึงนอกจากจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ของประชาชนแลว หนวยงานของรัฐหรือเอกชนบางสวนก็ไดผลิตผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ผาน

สื่อสารมวลชน เพ่ือสนับสนุนการรณรงคตอตานคอมมิวนิสตออกมามากมาย จนนําไปสูสิ่งท่ีเรียกกันวา 

“วัฒนธรรมสงครามเย็น (Cold War Culture)” (ประจักษ กองกีรติ, 2517) 

วัฒนธรรมสงครามเย็น (Cold War Culture) นั้น ไมไดเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากแตเกิด

ข้ึนกับประเทศท่ีเปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเย็นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชีย โดย

ใชหลักการกระแสเสรีนิยมนานาชาติ (Liberal Internationalism) เปนแรงขับเคลื่อน ผานนโยบาย
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ตางประเทศท่ีไมแตเพียงเพ่ือการมุงแสวงหาทรัพยากรและตลาดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือฟนฟูญ่ีปุน 

หลังสงครามเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงการเตรียมการใหภูมิภาคนี้ เพ่ือการขยายตัวของทุนนิยมอุตสาหกรรม

จากสหรัฐอเมริกาดวย นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียยังสามารถตอบสนองการเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรเพ่ือสกัดก้ัน

คอมมิวนิสตดวย ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการครองความเปนเจาเหนือภูมิภาค สหรัฐอเมริกาได

ดําเนินการผานยุทธศาสตร ใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหาร รวมถึงเขาจัดวางทิศทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในเอเชียตามทิศทางเสรีนิยมนานาชาติ (Liberal Internationalism) โดยมุงหวังจะปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจภายในของประเทศนั้น ๆ เพ่ือใหสอดรับกับตัวแบบการพัฒนาตามท่ีสหรัฐอเมริกาตองการ 

(กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, 2550) 

3.2 บริบทการเมืองภายในประเทศไทยในป พ.ศ. 2490 – 2519  

บริบทการเมืองภายในประเทศไทยในป พ.ศ. 2490 – 2519 นับวาเปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองครั้งใหญและมีเหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงหลายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลา

ดังกลาวยังคงสงผลตอการเมืองไทยในปจจุบัน 

โดยในระหวาง พ.ศ. 2491 – 2500 นั้น เปนชวงเวลาท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ในชวงแรกมีการดําเนินนโยบายท่ีใหการตอบรับความตองการของสหรัฐอเมริกาในทางการเมือง 

โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานคอมมิวนิสตในประเทศไทย แตยังคงดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยม

ผานการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนผลจากการตอบสนองความจําเปนในการผลิตสินคาท่ีขาดแคลนในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจดังกลาวกลับกลายเปนแหลงแสวงหาผลประโยชนของขาราชการ

และทหารท่ีสนับสนุนรัฐบาล ดังนั้นการเรียกรองใหรัฐบาลไทยยุตินโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมและ

เปดรับแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีของสหรัฐอเมริกาจึงมีผลกระทบตอกลุมผลประโยชนของรัฐบาลโดยตรง   

จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงไมตอบสนองเรื่องดังกลาวในชวงแรก (กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, 2550) 

ในเวลาตอมา สหรัฐอเมริกาไดพยายามผลักดันใหรัฐบาลไทยลดบทบาทของรัฐจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เปดรับการลงทุนจากตางชาติ และเปดรับแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรี ผานการจัดทํากฎหมาย       

และขอตกลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนจากตางประเทศ เชน ขอตกลงในการประกันการลงทุนของชาว

อเมริกันในไทย เปนตน รวมถึงไดแนะนํารัฐบาลไทยในเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ              

การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการไดประโยชนจากการลงทุนและความชวยเหลือจากนานาชาติ เพ่ือเปนการ

สงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการผลักดันดังกลาว สอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ของสหรัฐอเมริกาท่ีตองการใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอยางเสรีผานการสนับสนุนและใหความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน 

ในขณะเดียวกันกุลลดา เกษบุญชู ม้ีด ไดอธิบายสถานการณการเมืองไทยในชวงปลายของรัฐบาล  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไววา เปนชวงท่ีตกอยูภายใตความขัดแยงทางการเมืองระหวาง 3 กลุม หรือ การเมือง

สามเสา (The Triumvirate) ระหวางกลุมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลุมของเผา ศรียานนท และกลุม

ของสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยมีรายละเอียดของกลุมการเมืองดังกลาวโดยสังเขป ดังนี้ 
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1. กลุมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีตลอดชวง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตกลับตกต่ําและมีขอครหาอยางมากจากการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2490 

ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียาวนานจนถึง พ.ศ. 2500 โดยในชวงเวลาท่ีจอมพล ป. พิบูล

สงคราม มีบทบาททางการเมืองนั้นไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศของ

สหรัฐอเมริกา สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย และกลุมนายทหาร แตในภายหลังไดเกิด

ความขัดแยงภายในข้ึนจนแบงออกเปนสองกลุมสําคัญนั่นคือ กลุมของเผา ศรียานนท และกลุม

ของสฤษดิ์ ธนะรัชต จะเห็นไดวากลุมการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้นไมมีแข็งแกรง

เนื่องจากไมมีฐานกําลังเปนของตัวเอง 

2. กลุมของเผา ศรียานนท โดยมีเผา ศรียานนท เปนหัวหนากลุม ซ่ึงเขาเคยเปนนายทหารคนสนิท

ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีบทบาททางการเมืองอยางตอเนื่องดวยการดํารงตําแหนงเปน

อธิบดีกรมตํารวจ รัฐมนตรีชวยและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กลุมการเมืองนี้ มีฐานอํานาจ

จากการคุมกรมตํารวจ โดยกลุมการเมืองของเผา ศรียานนท ไดรับความชวยเหลือทางการเงิน

และอาวุธจากหนวยสืบราชการลับ (CIA) ของสหรัฐอเมริกาผานบริษัท ซี.ซัพพลาย เพ่ือการ

พัฒนาตํารวจไทยใหสามารถปฏิบัติการตอดานคอมมิวนิสตตามความตองการของสหรัฐอเมริกาได 

โดยมีการจัดตั้งหนวยกําลังใหม เชน ตํารวจพลรม ตํารวจรถถัง และอาวุธท่ีทันสมัยเชน รถถัง รถ

หุมเกราะ เครื่องบิน อาวุธปน ท้ังนี้ เผามีความใกลชิดกับผินในฐานะบุตรเขยและมีฐาน

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากรัฐวสิาหกิจและบริษัทเอกชนจํานวนมากรวมซอยราชครู 

3. กลุมของสฤษดิ์ ธนะรัชต หรือ กลุมส่ีเสาเทเวศร โดยมีสฤษดิ์ ธนะรัตน เปนหัวหนาซ่ึงเคยดํารง

ตําแหนงสําคัญในกองทัพบกอยางแมทัพภาคท่ี 1 ผูบัญชาการทหารบก รัฐมนตรีชวยและรัฐมนตรี

กลาโหมตามลําดับ มีนายทหารท่ีสําคัญในกลุมสี่เสาเทเวศรคือ พลโทถนอม กิตติขจร และ พลโท

ประภาส จารุเสถียร ซ่ึงกลุมการเมืองของสฤษดิ์ ธนะรัตน ไดรับความชวยเหลือทางการเงินและ

อาวุธในการพัฒนากองทัพโดยผานหนวยสืบราชการลับ (CIA) ของสหรัฐอเมริกา และ

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีฐานผลประโยชนจากสํานักงานกองสลากวิสาหกิจ

ของกระทรวงกลาโหม และบริษัทเอกชน  

นอกจากกลุมการเมืองท้ัง 3 ท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีกลุมการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีมีสวน

ทําใหรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามลมสลาย รวมถึงสงผลตอการเหตุการณการชุมนุมของนักศึกษาในชวงป

พ.ศ. 2516 – 2519 และความขัดแยงทางการเมืองไทยในปจจุบัน นั่นคือ กลุมรอยัลลิสต และกลุมฝายซาย

รวมถึงพรรคคอมมิวนิสต โดยมีรายละเอียดของกลุมการเมืองดังกลาวโดยสังเขป ดังนี้ 

4. กลุมรอยัลลิสต ถือไดวาเปนกลุมการเมืองเกาท่ีกลับข้ึนมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง ประกอบ

ไปดวยเชื้อพระวงศ ขุนนางราชการเกา และนักการเมือง เชน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช พระยาศรีวิศาลวาจา พระองคเจาธานีนิวัต รวมถึง ควง อภัยวงศ ซ่ึงเปนหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย โดยกลุมนี้ ไมพอใจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมาก และตองการโคนลมดวย
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การสนับสนุนการรัฐประหาร ซ่ึงไดเคยทาบทามใหเผา ศรียานนทกอรัฐประหารเพ่ือโคนลม

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามดวย 

5. กลุมฝายซายและพรรคคอมมิวนิสต โดยกลุมนี้ ประกอบข้ึนมาจากคนหลายกลุม เชน นักศึกษา 

ปญญาชน นักการเมืองจากภาคอีสาน นักหนังสือพิมพ และผูนําแรงงานมีความคิดโนมเอียงไป

ทางสังคมนิยม ซ่ึงบางสวนเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต โดยกลุมการเมืองนี้ ไมพอใจบทบาทของ

สหรัฐอเมริกาท่ีพยายามเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ การตอตาน

คอมมิวนิสต การทําสงครามเกาหลี การปราบปรามความเคลื่อนไหวของกลุมฝายซาย การให

ความชวยเหลือทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยมีผลประโยชนดานอ่ืนแอบแฝง 

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา 3 ใน 5 ของกลุมทางการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญในขณะนั้นไดรับการ

สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือผานกระทรวงการตางประเทศ สถานทูต 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความชวยเหลือทางการเงินและอาวุธจากหนวยสืบราชการลับ (CIA) จึงไมอาจ

ปฏิเสธไดวา ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง หรือ ภายหลังป พ.ศ. 2490 เปนตนมา สหรัฐอเมริกา     

มีบทบาทตอการเมืองไทยอยางมีนัยสําคัญ  

สถานการณการเมืองของประเทศไทยในป พ.ศ. 2500 เปนชวงท่ีมีการแยงชิงอํานาจกันจนแตก

ออกเปน 2 ข้ัวอํานาจ คือ ระหวางจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ กลุมของเผา ศรียานนทข้ัวหนึ่ง กับกลุมทหาร

ของสฤษดิ์ ธนะรัชต พระมหากษัตริย  และกลุมรอยัลลิสตอีกข้ัวหนึ่ง (กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด , 2550)            

ความขัดแยงในครั้งนี้จบลงดวยการทํารัฐประหารโดย “คณะปฏิวัต”ิ ท่ีนําโดยสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงสิ่งท่ีนาสนใจ

คือภายหลังการทํารัฐประหารในครั้งนี้สหรัฐอเมริกาท่ีเปนประเทศตนแบบประชาธิปไตยของโลกกลับใหความ

เห็นชอบและตอบรับอยางรวดเร็ว นอกจากนี้สฤษดิ์ ธนะรัชต ในฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติไดยืนยันวา เขามี

ความจําเปนท่ีจะตองทํารัฐประหาร และไทยจะอยูเคียงขางสหรัฐอเมริกา โดยความสัมพันธระหวางไทยและ

สหรัฐอเมริกาจะดีข้ึนกวาท่ีผานมา (กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด, 2550) 

 

ภาพท่ี 1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และ เผา ศรียานนท 

ท่ีมา: https://www.thaipost.net/main/detail/42619 
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กลาวไดวา การรัฐประหารในป พ.ศ. 2500 เปนจุดเริ่มตนการกอตัวของอํานาจไตรภาคี (Triangle of 

Power) ท่ีมีอิทธิพลตอการเมืองไทยหลายทศวรรษ โดยเปนความสัมพันธระหวางอํานาจภายนอกอยาง

สหรัฐอเมริกากับตัวแสดงภายในการเมืองไทยอยางพระมหากษัตริยและหัวหนาคณะปฏิวัติ ซ่ึงภายหลังการทํา

รัฐประหารในครั้งนี้ รัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายท่ีคลอยตามสหรัฐอเมริกาในดานการผลักดันเศรษฐกิจ     

และปราบปรามคอมมิวนิสตอยางเขมขน 

“คณะปฏิวัติ” ท่ีนําโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดใชระบอบเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จในการ

ปกครองประเทศ รวมท้ังไดฟนฟูอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยข้ึนมา ทําใหกลุมรอยัลลิสตและสถาบัน

พระมหากษัตริยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอยางมากในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรอบดาน จนเรียกไดวาเปน

การปกครองในระบอบ “พอขุนอุปถัมภเผด็จการ” (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548) ซ่ึงภายใตระบอบนี้ ไทยได

ยืนยันการเปนพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอเมริกาในสงครามอินโดจีน โดยเปนฐานทัพสําคัญในภูมิภาค รวมท้ัง

เขารวมปฏิบัติการทางทหารในลาว สงครามเวียดนาม และสงครามกัมพูชา ซ่ึงไดกลายเปนหนึ่งในสาเหตุของ

เหตุการณการชุมนุมประทวงของนักศึกษาในวันท่ี “14 ตุลาคม 2516” ในเวลาตอมา 

 

ภาพท่ี 2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

ท่ีมา: https://www.silpa-mag.com/history/article_36210 

นับตั้งแตการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2500 เปนตนมา ประเทศไทยตกอยูภายใตรัฐบาลทหารและ

รัฐบาลพลเรือนอํานาจนิยม โดยไมมีการจัดการเลือกตั้ง และประชาชนไมมีเสรีภาพทางการเมืองเรื่อยมาเปน

เวลาหลาย 10 ป ภายหลังการถึงแกอสัญกรรมของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ในป พ.ศ. 2506 จอมพล ถนอม 

กิตติขจร ก็เปนผูสืบทอดอํานาจนายกรัฐมนตรีตอทันที โดยในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม 

กิตติขจร ไดทําการรัฐประหารตัวเองเพราะความขัดแยงทางผลประโยชนภายในพรรคการเมืองของตนท่ียาก

เกินจะควบคุม นอกจากนี้ยังไดตออายุราชการตนเองในตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด และอีกหลาย ๆ 

เหตุการณท่ีดางพรอยของรัฐบาล ทําใหประชาชนไมพอใจอยางมาก จนเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงรัฐบาล

ครั้งใหญโดยนิสิต นักศึกษา และประชาชน ซ่ึงนํามาสูการสลายการชุมนุมอยางเหี้ยมโหดจนทําใหมีผูเสียชีวิต

เปนจํานวนมากในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 หรือ “เหตุการณ 14 ตุลา” เปนผลให จอมพล ถนอม กิตติขจร   
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ตองประกาศลาออกจากตําแหนง และเดินทางออกจากประเทศพรอมกับ จอมพล ประภาส จารุเสถียร และ 

พ.อ.ณรงค กิตติขจร ในเวลาตอมา จอมพล ถนอม กิตติขจร ไดบวชเปนสามเณรกอนจะเดินทางกลับเขามายัง

ประเทศไทย ซ่ึงเปนชนวนไปสูการชุมนุมประทวง อีกครั้ งจนนําไปสู เหตุการณ  “สั งหารหมู” ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

 

 

ภาพท่ี 3 และ 4 การชุมนุมของนักศึกษาในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2516 

ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/columnists/news_685646 

 

ภาพท่ี 5 จอมพลถนอม กิตติขจร ขณะบวชเปนสามเณรกอนจะเดินทางกลับเขามายังประเทศไทย 

ท่ีมา: http://ruch-sattahip.blogspot.com/2018/11/6-2519.html 
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3.2.1 การเกิดข้ึนของขบวนการนิสิตนักศึกษา 

กุลลดา เกษบุญชู ม้ีด (2552) ไดอธิบายถึงการเกิดข้ึนของขบวนการนิสิตนักศึกษาวา ตั้งแตป                   

พ.ศ. 2510 เปนตนมา “ขบวนการนิสิตนักศึกษา” ไดมีการกอตัวข้ึนมามากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน

กลุมนักศึกษาท่ีสนใจปญหาทางการเมืองและสังคม โดย กลุมแรก คือ กลุมศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหง

ประเทศไทย กลุมท่ีสอง คือ นักศึกษากลุมอิสระ ท้ังนี้ การกอตัวของกลุมอิสระ เกิดข้ึนเนื่องจากอิทธิพลแนวคิด

จากอาจารยมหาวิทยาลัยและนักศึกษาท่ีไปศึกษาตอตางประเทศ ดวยการถายทอดประสบการณสูนิสิต

นักศึกษาในฐานะปจเจกบุคคล ผานหนังสือ บทเพลง และบทกวี ซ่ึงพวกเขาไดจับกลุมและดําเนินกิจกรรม

กันเองจนเปนท่ีมาของกลุมอิสระตาง ๆ  เชน กลุมสภาหนาโดม กลุมเศรษฐธรรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กลุมฟนฟูโซตัสใหม ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกลุมสภากาแฟของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชมรมคนรุน

ใหม ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมวลัญชทัศน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมศิลปะวรรณกรรม ชมรม

พระจันทรเสี้ยว และกลุมวรรณกรรมเพ่ือชีวิต เปนตน 

อยางไรก็ดี การรวมตัวของนักศึกษากลุมอิสระนี้มีลักษณะท่ีคอนขางหลวมไมมีรูปแบบท่ีเปนทางการ 

พวกเขาถูกรวมกันเขามาดวยบรรยากาศทางภูมิปญญาท่ีดําเนินอยูในขณะนั้น ซ่ึงมีศูนยกลางความกังวลอยูท่ี

ปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะปญหาสงครามเวียดนามและความสัมพันธไทยกับสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

นักศึกษายังไดแสดงทัศนะท่ีมีตอปญหาทางสังคมท่ีตามมาจากการอนุญาตใหสหรัฐอเมริกา เขามาตั้งฐานทัพ 

ไมวาจะเปน ปญหาโสเภณีหรือปญหาเด็กกําพรา เปนตน ซ่ึงตอมา นักศึกษากลุมอิสระไดมีการริเริ่มการจัดงาน

สัปดาหอินโดจีน (Indochina week) ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2516 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสงครามเวียดนามในหมูนักศึกษาและ

ปญญาชน ซ่ึงประเด็นท่ีผูเขารวมงานสัปดาหอินโดจีนใหความสนใจนั้นคือ ประเด็นปญหาความสัมพันธไทยกับ

สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการตั้งคําถามถึงการมีอยูของกองทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย อยางไรก็ตาม 

สหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจกับการจัดงานในครั้งนี้เปนอยางมาก  

ในขณะเดียวกันพัฒนาการท่ีสําคัญของการจัดต้ังขบวนการนักศึกษาท่ีสําคัญ คือ สโมสรของนักศึกษา

ในแตละสถาบันไดรวมตัวกันจัดตั้ง “ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย” หรือ ศนท. ข้ึน โดยเริ่มกอตั้ง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513  แมวา ศนท. จะมีลักษณะการดําเนินนโยบายแบบอนุรักษนิยมก็ตาม แตก็ถือเปน

กาวสําคัญของบทบาทของนักศึกษาท่ีมีตอการเมืองไทย ท้ังนี้เพราะศูนยดังกลาวไดรับการยอมรับจากรัฐบาล 

และสงผลทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตระหนักถึงผลประโยชนรวมกัน รวมท้ังยังสามารถรวมพลัง

ของนักศึกษาใหเขามารวมมือกันในประเด็นระดับชาติได  

ในป พ.ศ. 2515 เกิดพัฒนาการท่ีสําคัญของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย คือ การเขามา

ดํารงตําแหนงเลขาธิการของ ธีรยุทธ บุญมี ซ่ึงเขาไดหยิบยกประเด็นท่ีทําใหคนสนใจมาดําเนินนโยบายไดอยาง

ชาญฉลาด อันไดแก การเดินขบวนตอตานสินคาญี่ปุน ซ่ึงเปนครั้งแรกของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศ

ไทยท่ีหยิบยกประเด็นทางดานเศรษฐกิจมารณรงค นอกจากนี้นักศึกษายังขยายการเคลื่อนไหวและกิจกรรม

ทางการเมืองของตนเองไปในหลายประเด็นมากข้ึน เชน "กรณีทุงใหญฯ" ซ่ึงนําไปสูการตั้งคําถามกับรัฐบาลท่ี

คอรรัปชั่นและความลมเหลวในการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกลาว รวมไปถึงการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญท่ี
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ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยสามารถระดมและสรางเครือขายกับนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ ในกรณี

คัดคานการลบชื่อนักศึกษารามคําแหง 9 คน เปนตน  กลาวไดวา ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยได

ขยายตัวอยางมากในระยะเวลาเพียงไมก่ีป แตมีบทบาทและอิทธิพลอยางมากตอนิสิตนักศึกษาในขณะนั้น ซ่ึง

นํามาสูการชุมนุมประทวงครั้งใหญของกลุมนิสิตนักศึกษาในเวลาตอมา 

 
 

 

ภาพท่ี 7  เหตุการณเฮลิคอปเตอรตกท่ีทุงใหญนเรศวร หนึ่งในเหตุการณท่ีเปนชนวนเหตุนําไปสู                 

การชุมนุมของนักศึกษาในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2516 

ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_830577 

ภาพท่ี 6 การรณรงคตอตานสินคาญี่ปุนของ

ขบวนการนิสิตนักศึกษา ในป 2515 

ท่ีมา: http://www.area.co.th/thai/area_an 

nounce/area_press.php?strquey=press_a

nnouncement3372.htm 

 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_830577
http://www.area.co.th/thai/area_an
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3.2.2 ขบวนการฝายขวาของไทย 

สถานการณการเมืองของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาจนถึงชวงกอนเหตุการณสังหาร

หมูในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 นับวาเปนชวงท่ีมีการขัดแยงทางการเมืองอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนความขัดแยง

ของกลุมชนชั้นปกครองท่ีแยงชิงอํานาจทางการเมืองกัน และความขัดแยงทางความคิดระหวางประชาชน

ธรรมดา ซ่ึงผูจัดทํานิยามกลุมท่ีมีความคิดหัวกาวหนา ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคมวา “ขบวนการ

ฝายซาย” และ นิยามกลุมท่ีมีแนวคิดแบบอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติและขนบธรรมเนียมเกา ๆ วา 

“ขบวนการฝายขวา” ซ่ึงศิบดี นพประเสริฐ (2560) และ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (2544) ไดจัดกลุมขบวนการ

ฝายขวาท่ีมีบทบาทในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ดังนี้  

1. กลุมชนช้ันปกครองไทย แบงออกเปนกลุมสําคัญใหญ ๆ 4 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1 กลุมสี่เสาเทเวศร (กฤษณ สีวะราเกา) นําโดย พลเรือเอก สงัด ชะลออยู 

กลุมท่ี 2 กลุมศักดินา (สวนใหญของพรรคประชาธิปตย) นําโดย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

กลุมท่ี 3 กลุมทรราช (ถนอม-ประภาสเกา) นําโดย พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

กลุมท่ี 4 กลุมซอยราชครู (พรรคชาติไทย) นําโดย พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร และ  

พล.ต. ชาติชาย ชุณหะวัณ 

2. กลุมตํารวจในเครื่องแบบ จากพยานและหลักฐานพบวากําลังตํารวจแทบทุกหนวยถูกระดมมาใชใน

การโจมตีผูชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนครบาล สันติบาล กองปราบปราม โดยเฉพาะตํารวจ

แผนกปราบจลาจล 200 คน ภายใตสลาง บุนนาค และตํารวจพลรมตระเวนชายแดน จากคายนเรศวร 

หัวหิน โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตั้งขอสองเกตวาตํารวจแผนกปราบจลาจล และสลาง บุนนาคเปน

กําลังหลักในการปราบปรามกลุมนักศึกษาอยางรุนแรง 

3. สันนิบาตเสรีชนแหงประเทศไทย  องคกรนี้เปนสวนหนึ่งของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งมาจากจีนไทเป หรือ ไตหวัน ท่ีใชการจัดต้ังในลักษณะนี้ในการ

ตอสูกับคอมมิวนิสตรวมกับองคกรนานาชาติในกาตอสูกับคอมมิวนิสตรวมกัน 

4. นวพล ความหมายของชื่อกลุม แปลความไดวา กําลังใหม ตามรูปแบบการกอตั้ง หรืออีกใน

ความหมายหนึ่งคือ “พลังเกา” อันหมายถึงพลังของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ผูกอตั้ง

คือ กลุมทหารในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) เชน พล.อ.วัลลภ โรจนวิสุทธิ์ 

อดีตเจากรมขาวทหาร พล.อ.สายหยุด เกิดผล เสนาธิการ กอ.รมน. (บันทึก 6 ตุลา, 2561) เปนกลุมท่ี

มีวัต ถุประสงคในการกอตั้ ง คือ เ พ่ือปกปองสามสถาบันหลักของชาติ  ไดแก  ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย เนื่องจากเชื่อวาชาติจะอยูรอดดวยสถาบันวัดกับวัง ดังนั้นจึงตองระดมพลังประชาชน

เพ่ือปกปองสถาบันสําคัญท้ังสองนี้ใหอยูรอดตอไป นอกจากนี้กลุมนวพลยังไดรับการสนับสนุนทาง

การเงินและวัสดุอุปกรณจากบางสวนในกองทัพบกและกรมตํารวจ จึงประสบความสําเร็จอยางมาก 

ในการสรางองคกรและขยายสมาชิก ผูดําเนินงานของนวพลก็ใชวิธีการชุมนุมประชาชนเพ่ือรวบรวม

เสียงสนับสนุน โดยเรียกรองใหเกิดความรักชาติและตอตานคอมมิวนิสตอยางรุนแรง ในปลายป พ.ศ.
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2518 นวพลอางวามีสมาชิกปฏิบัติการกวาลานคน แมตัวเลขนี้จะเกินจริงอยูบาง แตทําใหเห็นไดวา 

นวพลไดกลายเปนองคกรฝายขวาท่ีใหญโตและมีอิทธิพลมาก (20 ป 6 ตุลา, 2539) 

5. องคกรภักดีบดินทร เปนกลุมท่ีจัดต้ังเพ่ือรวบรวมกลุมท่ีเปนกลางทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 

อันเปนมวลชนท่ีใชในการถวงดุลกับกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีทาทีเปนปฏิปกษตอสถาบันพระมหากษัตริย 

6. ลูกเสือชาวบาน เปนกลุมท่ีมีจุดประสงคในการสรางพลังประชาชนดวยการปลูกฝงอุดมการณความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เอกลักษณไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี การสรางเสริม

ความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติ โดยมีหลักการดําเนินการคือใชวิธีการของลูกเสือและ

ปลูกฝงอุดมการณแกลูกเสือชาวบาน โดยเนนความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงมีผู

ตั้งขอสังเกตวา หลายคนอาจเปนเจาหนาท่ีหรืออดีตเจาหนาท่ีทหารตํารวจนอกเครื่องแบบ เพราะ

ลักษณะทารุณกรรมท่ีพวกนี้กระทํา เชน ตอกลิ่ม เผาท้ังเปน แขวนคอแลวประทุษรายศพ คลายกับ

วิธีการท่ีทหารอเมริกันหรือคนพ้ืนเมืองท่ีทหารอเมริกันฝกกระทําในสงครามเวียดนาม ชาวบาน

ธรรมดาไมนาจะมีจิตใจเหี้ยมพอจะทํา (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, 2544) 

7. กลุมกระทิงแดง หรือ หนวยปฏิบัติการพิเศษกระทิงแดง เปนกลุมนักเรียนอาชีวะท่ีเคลื่อนไหวในชวง

ป 2516-2519 สมาชิกสวนใหญเปนนักเรียนอาชีวะท่ีเคยมีบทบาทสําคัญรวมกับขบวนการนักศึกษา

ในเหตุการณ 14 ตุลาฯ โดยมีพันเอก สุตสาย หัสดิน หรือ ‘เจาพอกระทิงแดง’ เปนผูบัญชาการสูงสุด 

และมีสืบสาย หัสดิน, สุชาติ ประไพหอม, เฉลิมชัย มัจฉากล่ํา, สมศักดิ์ ขวัญมงคล, สมศักดิ์ มาลาดี 

และพล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัน เปนผูมีบทบาทสําคัญ นอกจากนี้ยังไดรับสนับสนุนเงินจากงบประมาณ

ลับของ กอ.รมน. และสามารถใชอุปกรณของตํารวจนครบาลในการปฏิบัติการไดอีกดวย 

8. ชมรมวิทยุเสรี เปนกลุมสถานีวิทยุของทหารท่ีประสานงานกัน โดยมีสถานีวิทยุยานเกราะเปน

แกนกลาง ชมรมวิทยุเสรีนี้มีบทบาทอยางมากในการเผยแพรทัศนะโจมตีขบวนนักศึกษา ผานการ

ดําเนินรายการ “เพ่ือแผนดินไทย” ท่ีถูกนํามาใชในการโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษาวาเปน

คอมมิวนิสต โจมตีรัฐบาลพลเรือนในสมัยนั้นวาออนแอ ไมมีมาตรการเด็ดขาดจนทําใหคอมมิวนิสต

ขยายตัว อีกท้ังยังปลุกระดมใหประชาชนไทยลุกข้ึนมาตอตานการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเปน

แกนกลางในการประสานงานอยางเปดเผยในการปราบปรามนักศึกษา ซ่ึงบางครั้งมีลักษณะชี้นําการ

ใชความรนุแรงในการตอตานนักศึกษา ท้ังท่ีเปนสื่อมวลชนของรัฐโดยตรง 

9. ชมรมแมบาน เปนกลุมท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษาท่ีออกมาเคลื่อนไหวตอตานทัพ

สหรัฐอเมริกา มีทมยันตี หรือนางวิมล ศิริไพบูลย (เจียมเจริญ) เปนแกนสําคัญ และไดรวมเอาบรรดา

ภรรยาขาราชการ นายทหารระดับสูง และแมบานจํานวนมากเขามาเปนสมาชิก โดยมีบทบาทท่ีสําคัญ

คือ การปกปองสหรัฐอเมริกา และโจมตีขบวนการนิสิตนักศึกษาวามีพฤติกรรมบอนทําลายมิตร

ประเทศ นอกจากนี้ ชมรมแมบานไดตั้งขอเสนอเรียกรองใหคงเรดารของอเมริกาไวในประเทศไทย

ตอไป แทนท่ีจะเห็นวาการตั้งเรดารของสหรัฐเปนการละเมิดอธิปไตยของประเทศ และรุกรานประเทศ

เพ่ือนบาน (บันทึก 6 ตุลา, 2561) 
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ภาพท่ี 8 และ 9 การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/politics/news_2386090 
 

 

ภาพท่ี 10 การจับกุมนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: https://thaipublica.org/2016/10/banyong-pongpanich-74/ 
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ภาพท่ี  11 การจับกุมนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: https://thaipublica.org/2016/10/banyong-pongpanich-74/ 

    

 

ภาพท่ี 12 และ 13  การทํารายนิสิตนักศึกษา โดยกลุมขบวนการฝายขวา 

ท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2020/10/89863 
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3.3 บริบทการเมืองภายในประเทศจีนในป พ.ศ. 2490 – 2519 

 บริบทการเมืองภายในประเทศจีนในป พ.ศ. 2490 – 2519 นับวาเปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองครั้งใหญและมีเหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกอต้ังพรรค

คอมมิวนิสตจีน (The Chinese Communist Party) และการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันท่ี          

1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ซ่ึงเหตุการณดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ

ของจีนไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีเหตกุารณการรณรงคประทวงเกิดข้ึนอีกมากมาย อาทิ การรณรงคตอตาน

ฝายขวา (Anti-right Campaign) การรณรงครอยบุปผา (The Hundred Flowers Campaign) การปฏิวัติ

วัฒนธรรม (cultural revolution) เปนตน ซ่ึงการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นสงผลกระทบตอประวัติศาสตรจีน

สมัยใหมอยางมาก แมเหตุการณจะผานมาหลายทศวรรษแลวก็ตาม 

โดยภายหลังสงครามกลางเมืองจีนสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสตจีนท่ีนําโดยเหมา     

เจอตง ไดเขาปกครองจีนแผนดินใหญ และประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการในวันท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 จากนั้นพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเริ่มดําเนินนโยบายตาง ๆ เพ่ือบริหารประเทศ  โดยมี

เปาหมายเพ่ือพัฒนาประเทศหลังจากตกอยูภายใตภาวะสงครามมายาวนาน โดยในดานการเมืองการปกครองมี

การประกาศใชรัฐธรรมนูญและจัดตั้งองคกรการปกครองระดับตาง ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการปกครองท่ีสําคัญของ

พรรคคอมมิวนิสตตลอดมา รวมท้ังดําเนินการฟนฟูเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ คือ การปฏิรูประบบท่ีดิน และการ

สงเสริมอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแบบโซเวียต (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

บริบทการเมืองภายในประเทศจีนในระหวางป พ.ศ. 2496 – 2500  เปนระยะท่ีรัฐบาลจีนเรง

ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใหเปนไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 ซ่ึงมุงเนนการพัฒนา

อุตสาหกรรมหนักเปนหลัก อุตสาหกรรมเบาเปนรอง และภาคเกษตรกรรมเปนลําดับสุดทาย โดยในการ

ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญและเงินชวยเหลือจากรัสเซียผานการใหกู

เงินประมาณ 24,000,000,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันลานบาท) ซ่ึงรัฐบาลจีนคอนขางพอใจในผลงานการพัฒนา

เศรษฐกิจในครั้งนี้เพราะถือวาประสบความสําเร็จพอสมควร กลาวคือ เริ่มมีอุตสาหกรรมถานหิน การผลิต

เครื่องบิน รถบรรทุก และเรือบรรทุกน้ํามัน เปนตน รวมท้ังมีการจัดตั้งสหกรณเกษตรระดับตนใน และระดับสูง

ข้ึนในเวลาตอมา (ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ, 2520) 

ใน พ.ศ. 2501 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดดําเนินนโยบายกาวกระโดดไกลไปขางหนา (The Great Leap 

Forward) ซ่ึงเปนการรณรงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตท้ังในดานอุตสาหกรรมเหล็กกลาและเกษตรกรรมท่ัวประเทศ 

โดนเนนเรงเพ่ิมผลผลิตในทุก ๆ ดานเปน 2 เทา เพ่ือเอาชนะชาติตะวันตก แตนโยบายกาวกระโดดไกลนั้นเปน

นโยบายท่ีไมมีระบบแบบแผนชัดเจน ความเปนอยูของผูคนลมเหลว ซ่ึงเปนเพราะรัฐใหความสําคัญตอ

ภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม ประชาชนขาดแรงจูงใจในการผลิตเพราะไมวาจะทํามากหรือทํา

นอยก็ไดผลตอบแทนเทากัน และเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการท่ีถูกบังคับใหเรงการผลิต กอปรกับตองประสบ

ภัยธรรมชาติติดตอกันหลายครั้ง รวมท้ังเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับสหภาพโซเวียตท้ังในเรื่องพรมแดน

และอุดมการณคอมมิวนิสต ทําใหสหภาพโซเวียตถอนความชวยเหลือท้ังหมดออกจากจีนอยางกะทันหัน สงผล

ใหนโยบายกาวกระโดดไกลไปขางหนาลมเหลว เศรษฐกิจจีนตกต่ําอยางมาก มีผูคนอดอยากและลมตาย

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ประมาณ 20-43 ลานคน เหมา เจอตง จึงถูกบีบใหลาออกจากตําแหนงประธานของพรรคคอมมิวนิสตในเวลา

ตอมา นอกจากนี้นโยบายดังกลาวยังทําใหระบบสังคมของจีนเปลี่ยนแปลงเพราะทางการไดเขาไปควบคุมชีวิต

ความเปนอยูและความสัมพันธในครอบครัวของประชาชนผานระบบนารวม (Collectivization) โดยจัดตั้งคอม

มูนประชาชน (commune) ข้ึนท่ัวประเทศ เพ่ือเปนองคกรในการดําเนินงาน ซ่ึงเหมา เจอตง คาดหวังวาระบบ

คอมมูนจะทําใหจีนกลายเปนคอมมิวนิสตสมบูรณแบบ กลาวคือ ผูคนไมมีทรัพยสินสวนตัว คอมมูนเปนผูดูแล

ทุกอยางท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความเปนอยู โดยรัฐเปนฝายจัดหาให เชน โรงเรียน โรงเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล 

ประชาชนมีหนาท่ีในการทํางานตามความสามารถเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไดสูงสุด แตผลของการรณรงคกาว

กระโดดไกลไปขางหนากลับลมเหลว ประชาชนจํานวนมากเสียชีวิตจากการขาดแคลนอาหาร ทําใหสงผล

กระทบดานลบตอชื่อเสียงและบารมีของเหมา เจอตง อยางมาก (ศิริพร ดาบเพชร, 2561)  

 

ภาพท่ี 14  โปสเตอรการประชาสัมพันธคอมมูนประชาชน 

ท่ีมา: https://chineseposters.net/posters/g1-959 

ในชวงป พ.ศ. 2509 – 2512 เหมา เจอตง ไดเริ่มรณรงคการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาว

เปนการรณรงคเพ่ือสรางสังคมแบบสังคมนิยมตามอุดมการณคอมมิวนิสตตามทัศนะของเหมา เจอตง ซ่ึงถือ

เปนชวงเวลาท่ีทําใหสังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และสงผลกระทบตอจีนอยางรุนแรง ท้ังในดาน

การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําจัดบุคคลท่ีเห็นตางในพรรคและรัฐบาล

สงผลตอการบริหารบานเมือง เพราะทรัพยากรบุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญของพรรคและเจาหนาท่ีรัฐท่ีถูกกําจัดไป

เปนจํานวนมาก รวมถึงการทําลายสี่เกา ไดแก ประเพณีเกา วัฒนธรรมเกา ความคิดเกา และนิสัยเกา เพ่ือสราง

เยาวชนใหมใหเปนนักสังคมนิยมตามอุดมคติของเหมา เจอตง ทําใหจีนตองสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมและ

ศิลปะจํานวนมากท่ีสืบทอดมานาน รวมถึงทําใหจารีตประเพณีและคานิยมพ้ืนฐานด้ังเดิมถูกทําลาย ซ่ึงสงผล

ตอความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 
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3.3.1 การเกิดข้ึนของขบวนการยุวชนแดง หรือ กองกําลังพิทักษแดง (Red Guards) 

ศิริพร ดาบเพชร (2561) ไดใหขอมูลเก่ียวกับ ขบวนการยุวชนแดง หรือ กองกําลังพิทักษแดง (red 

guards) วาเปนเยาวชนตั้งแตระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการปลูกฝง อบรมใหเคารพเชื่อฟง เหมา 

เจอตง และอุดมการณคอมมิวนิสต ซ่ึงชื่อ “พิทักษแดง” มีความหมาย คือ “พิทักษ” หมายถึง จะปกปอง

พิทักษความคิดของเหมา เจอตง อยางถึงท่ีสุด และ “แดง” หมายถึง หัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง หรือ แดงฉาน

ของเราจงพิทักษประธานเหมา  

 

ภาพท่ี 15 ขบวนการยุวชนแดง หรือ กองกําลังพิทักษแดง (red guards) 

ท่ีมา: https://imgur.com/gallery/g4Njgx5 

ตั้งแตกอนประกาศปฏิวัติวัฒนธรรมอยางเปนทางการนั้นเยาวชนเริ่มไดรับการอบรมตาม แนวทาง

คอมมิวนิสตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และตามหลักการท่ีเนนการปฏิบัติจริงของเหมา เจอตง กลุมยุวชน

แดงท่ีเขารวมการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงเปนกําลังหลักในการโจมตีบุคคลสําคัญทางการเมือง เจาหนาท่ีหนวยงาน 

และบุคคลตาง ๆ ท่ีถูกพิจารณาวาเปนพวกลัทธิแก พวกทุนนิยม ศักดินา และการทําลายสี่เกา โดยในระยะแรก

ของการปฏิวัติวัฒนธรรม กองทัพปลดปลอยประชาชนและกลุมยุวชนแดงเปนกําลังสนับสนุนท่ีสําคัญของฝาย

เหมา เจอตง ซ่ึงกลุมยุวชนแดงนี้มาจากการระดมมวลชนของเหมา เจอตง ท่ีแตกตางจากการระดมมวลชนท่ี

ผานมา กลาวคือ เปลี่ยนจากการใชมวลชนชาวนามาเปนนักเรียนนักศึกษาเปนเครื่องมือในการปฏิบัตินโยบาย

ของตน ซ่ึงเยาวชนเหลานี้ไมเคยมีประสบกาการเมืองมากอน แตถูกปลุกระดมและกระตุนใหเกิดความรูสึกวา

ตนมีภารกิจในการสรางจีนข้ึนใหมอีกครั้งโดยทําการปฏิวัติ นอกจากนี้เยาวชนเหลานี้ถูกอบรมใหเทิดทูนเหมา 

เจอตง และถูกสอนใหเรียนรูการปฏิวัติดวยการลงมือปฏิวัติ รวมท้ังสานตอการปฏิวัติทางขนชั้น โดยไดรับการ

ชี้นําใหมองการปฏิวัติวัฒนธรรมวาเปนการตอสูของชนชั้นหนึ่งในการโคนลมอีกชนชั้นหนึ่ง ในการตอสูจะ
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ยกเวนใครไมไดเปนอันขาดโดยเฉพาะผูท่ีมีแนวคิดตางจากเหมา เจอตง ทําใหการปฏิบัติการของยุวชนแดง 

เปนไปดวยความรุนแรง  

การจัดตั้งกลุมยุวชนแดงในครั้งแรกนั้น มีการสงเสริมใหจัดข้ึนในระดับโรงเรียนกอน ตอมาจึงขยาย

ไปสูระดับมหาวิทยาลัย และใหโรงเรียนสอนนักเรียนเก่ียวกับแนวคิดคอมมิวนิสต การปฏิวัติ ซ่ึงยุวชนแดงจะ

ไดรับการอบรมใหเคารพเทิดทูน เหมา เจอตง ประดุจเทพเจาจนกลายเปนลัทธิบูชาตัวบุคคล รวมท้ังยุวชนแดง

ทุกคนจะไดรับแจกหนังสือสีแดงเลมเล็ก (little red book) ท่ีตีพิมพคํากลาวของ เหมา เจอตง ไว ซ่ึงเปรียบได

กับคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ประจําตัวซ่ึงเปรียบไดกับคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ประจําตัว และถูกสอนใหทองสรรนิพนธ บทความ 

คติพจนของเหมา เจอตง ท่ีอยูในหนังสือสีแดงเลมเล็กจํานวน 270 หนา ซ่ึงยุวชนแดงตางแขงกันแสดงใหเห็น

วาตนสามารถจดจําไดทุกขอความในหนังสือ นอกจากนี้ยังไดเรียนเรื่องการลักพาตัวศัตรู การยึดอาคารสถานท่ี 

การทรมานเชลย การฝกอาวุธ การยิงปนตามท่ีระบุในหนังสือ ซ่ึงเปนการปลูกฝงลัทธิบูชาบุคคลใหเห็นเหมา 

เจอตง เปนดั่งเทพเจาถือวาประสบความสําเร็จมาก (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

 

ภาพท่ี 16  ยุวชนแดงขณะทองหนังสือสีแดงเลมเล็ก (little red book) 

ท่ีมา: http://music-2021.com/cultural-revolution-red-guards-children-pictures 

ภายใตการสนับสนุนของเหมา เจอตง และกลุมปฏิวัติวัฒนธรรมกลางท่ีนําโดยนางเจียง ชิง ทําให     

เรดการดขยายกําลังออกไปอยางรวดเร็วท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากท่ีมีประกาศใหปดโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดมารวมการปฏิวัติไดเต็มท่ี มีการปลุกระดมใหเขารวมการปฏิวัติ

วัฒนธรรมแพรไปท่ัววารสารธงแดงของพรรคคอมมิวนิสตและโปสเตอรท่ีติดตามกําแพงมหาวิทยาลัย ทําใหใน

ระยะเวลาไมนานกลุมยุวชนแดงไดขยายตัวอยางรวดเร็วท่ัวประเทศ (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

 

 

 

 
 



32 

 

 

 

ภาพท่ี 17 และ 18 กลุมยุวชนแดงขณะปลุกระดมใหมีการเขารวมปฏิวัติวัฒนธรรม 

ท่ีมา: http://music-2021.com/cultural-revolution-red-guards-children-pictures 

 

ภาพท่ี 19 กลุมยุวชนแดงขณะโจมตีบุคคลตาง ๆ ท่ีถือวาเปนลัทธิแก 

ท่ีมา: https://jp.wsj.com/articles/SB12363839694362934444104582068970829640742 
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บทที่ 4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม 

 เหตุจูงใจ และผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหว 

จากบริบทการเมืองระหวางประเทศ และบริบทการเมืองภายในประเทศของไทยและจีนในชวง     

พ.ศ. 2500 – 2519 ท่ีไดกลาวถึงในบทท่ี 3 นั้น มีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรง

ตอผูเห็นตางในเหตุการณการสังหารหมู 6 ตุลาคม 2519 และการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงท้ังสองเหตุการณมี

ลักษณะท่ีแตกตางกันและลักษณะรวมกันบางประการ ดังท่ีจะกลาวตอไปในบทนี้ โดยแบงเปน 

4.1 พฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม 

4.1.1 พฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของขบวนการฝายขวาของไทย 

ขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 นั้นมีหลายกลุมมาก อาทิ                    

กลุมกระทิงแดง กลุมนวพล ชมรมอาชีวะเสรี กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมแนวรวมรักชาติ ชมรมแมบาน กลุม

ประชาชนผูรักชาติ กลุมแนวรวมตอตานเผด็จการทุกรูปแบบ กลุมสหภาพแรงงานเอกชน เปนตน ซ่ึงแตละ

กลุมตางมีบทบาท พฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงท่ีแตกตางกัน แตมีเปาหมายรวมกันคือการ

ทําลายขบวนการนิสิตนักศึกษา และผูท่ีถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ซ่ึงกลุมตาง ๆ เหลานี้หลายกลุมไดรับ

การสนับสนุนจากอํานาจและกลไกของรัฐในขณะนั้น โดยผูเขียนจะยกตัวอยางกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการใช

ความรุนแรงตอนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 มากลาวถึง ดังนี้ 

- กลุมนอกเครื่องแบบ โดยเฉพาะ กลุมกระทิงแดง และกลุมลูกเสือชาวบาน ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีบทบาท

สําคัญในการใชความรุนแรงตอนิสิตนักศึกษาอยางปาเถ่ือน ไมวาจะเปนการตอกลิ่มท่ีมือหรือเทาของ

นักศึกษาเพ่ือทรมานและไมใหหนีการจับกุมของเจาหนาท่ี การเผาท้ังเปน แขวนคอแลวประทุษรายศพ 

การลากศพไถไปกับพ้ืน การรุมทําราย การกระชากสายน้ําเกลือแลวเทเปลคนเจ็บลงกับพ้ืนแลวรุม

ประชาทัณฑ การขมขืนแลวฆา เปนตน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายคนตั้งขอสังเกตวากลุมดังกลาวอาจมี

เจาหนาท่ีหรืออดีตเจาหนาท่ีทหารตํารวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวเขามา เพราะลักษณะการทารุณกรรม

ดังตัวอยางขางตน โดยเฉพาะ การตอกลิ่มและเผาท้ังเปน คลายกับวิธีการท่ีทหารอเมริกันหรือคน

พ้ืนเมืองท่ีทหารอเมริกันฝกกระทําในสงครามเวียดนาม ซ่ึงชาวบานธรรมดาไมนาจะมีจิตใจโหดเหี้ยม

พอจะทํา นอกจากนี้ยังมีกลุมนวพล ชมรมแมบาน และกลุมวิทยุเสรี ท่ีแมจะไมไดมีการใชความรุนแรง

ตอการปราบปรามนิสิตนักศึกษาโดยตรง แตเปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญมากในการยั่วยุ ปลุกปนใหเกิด

เหตุการณสังหารหมูนิสิตนักศึกษาในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ยกตัวอยาง พระภิกษุกิตติวุฑโฒ หนึ่งใน

สมาชิกกลุมนวพล ไดประกาศตอสาธารณชนวา “การฆาคอมมิวนิสตไมบาป” โดยใหเหตุผลวา  
 

“ใครก็ตามท่ีทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นั้นถือวาเปนมาร มิใชมนุษย การฆามารจึงไม

บาป หากแตเปนภาระหนาท่ีท่ีคนไทยจะตองกระทํา การฆาถาเปนการฆาเพ่ือประเทศชาติ                  

แมจะไดบาปจากการฆา แตก็ไดบุญจากการปองกันชาติใหพนจากศัตรู จากนั้นก็เปรียบเทียบวา 

การฆาคอมมิวนิสต ก็เหมือนการฆาปลาถวายพระ” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2563) 
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- กลุมในเครื่องแบบ ลักษณะเดนท่ีสุดของกําลังติดอาวุธในเครื่องแบบกรณี 6 ตุลาคม 2519 คือ มีแต

ตํารวจไมมีทหาร จากพยานและหลักฐานพบวากําลังตํารวจแทบทุกหนวยถูกระดมมาใชในการโจมตีผู

ชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท้ังนครบาล สันติบาล กองปราบปราม ไปจนถึงตํารวจแผนกอาวุธ

พิเศษ หรือสวาท โดยเฉพาะตํารวจแผนกปราบจลาจล และตํารวจพลรมตระเวนชายแดน จากคาย

นเรศวร หัวหิน โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตั้งขอสองเกตวาตํารวจแผนกปราบจลาจล และสลาง บุนนาค

เปนกําลังหลักในการปราบปรามกลุมนักศึกษาอยางรุนแรง ซ่ึงพฤติกรรมการใชความรุนแรงของกลุม

ตํารวจในเครื่องแบบนั้นมีความโหดรายทารุณไมตางจากกลุมนอกเครื่องแบบ ไมวาจะเปน การใชดาม

ปนทุบตี การเตะดวยรองเทาบูท การถีบนักศึกษาตกลงมาตามข้ันบันไดเพ่ือไลใหผูท่ีอยูบนตึกลงไป

รวมกันท่ีสนามฟุตบอล การบังคับใหนักศึกษาหญิงถอดเสื้อเพ่ืออางวาตรวจคนอาวุธแตมีการลวนลาม

และขมขืน ไปจนถึงการใชอาวุธสงครามอยางระเบิด และปนในการกราดยิง ยิ่งไปกวานั้น ภายหลังการ

ควบคุมตัวนิสิตนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปยังเรือนจํามีการจงใจขับรถเขาไปในบริเวณท่ีมีฝูงชน

ฝายขวาและเคลื่อนรถชา ๆ เพ่ือใหฝูงชนเหลานั้นขวางปาอิฐ ขาวของตาง ๆ รวมถึงข้ึนมาทําราย

รางกายนิสิตนักศึกษาท่ีถูกควบคุมตัวอยูบนรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 การใชความรุนแรงของขบวนการฝายขวาในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: นิตยสาร 20 ป 6 ตุลา 
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ภาพท่ี 21 การใชความรุนแรงของขบวนการฝายขวาในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: นิตยสาร 20 ป 6 ตุลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 การกราดยิงนักศึกษาดวยทาทีสบาย ๆ ของตํารวจ 

ท่ีมา: https://almanaquedosconflitos.wordpress.com/2016/06/08/ 

 
 



36 

 

4.1.2 พฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของขบวนการยุวชนแดง 

ลักษณะพฤติกรรมและการใชความรุนแรงของขบวนการยุวชนแดง หรือ เรดการด (red guards) 

ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมีหลากหลายวิธีมาก อาทิ การทํารายรางกาย ประจาน ดูถูกเหยียดหยาม และ

ทําลายทรัพยสิน ซ่ึงวิธีการดังกลาวสรางความกระทบกระเทือนตอรางกายและจิตใจตอชาวจีนในขณะนั้นกวา 

10 ลานคน โดยสามารถแบงพฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงของขบวนการยุวชนแดงได ดังนี้ 

- การใชความรุนแรงตอบุคคลตาง ๆ  ในชวง ป พ.ศ. 2509 – 2512 เปนชวงท่ีขบวนการยุวชนแดงมี

การใชความรุนแรงในการทํารายผูท่ีถูกกลาวหาวาเปนผูฝกใฝทุนนิยม ศักดินา และตอตานการปฏิวัติ

อยางรุนแรงท่ีสุดและมีผูเสียชีวิตในชวงเวลาดังกลาวมากท่ีสุด โดยวิธีการท่ียุวชนแดงใชมีมากมายไม

วาจะเปน การดาทอ ทํารายรางกายโดยการบังคับใหนั่งคุกเขาบนแกวท่ีแตก ทุบตี ไปจนถึงการ

ประจานใหอับอาย ซ่ึงผู ท่ีถูกประจาน แมจะไมไดรับบาดเจ็บทางรางกายมากนัก แตก็สงผล

กระทบกระเทือนจิตใจไมนอย จนทําใหในชวงเวลาดังกลาวมีคนฆาตัวตายจํานวนมาก โดยในชวงแรก

การใชความรุนแรงของขบวนการยุวชนแดงเริ่มจากในสถานศึกษา ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการท่ีเหมา 

เจอตง เขียนถึง หลิน เปยว มีใจความวา “จะตองปฏิวัติทางการศึกษา เพราะมีพวกกระฎมพีควบคุม

อํานาจในสถานศึกษามานาน” สงผลใหในเวลาตอมาการใชความรุนแรงของขบวนการยุวชนแดงก็ยิ่ง

มากข้ึน มีการเรียกรองใหปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โจมตีผูบริหาร ขับไลครูอาจารย และมีคํา

กลาวในหมูนักเรียนวา “ความรูทางทฤษฎีใชประโยชนอะไรไมได ตองลงมือทําเทานั้นจึงจะรูและ

ชํานาญไปเอง” นอกจากนี้บุคคลสําคัญทางการเมือง นักวิทยาศาสตร ปญญาชน พอคา และศิลปน

มากมายก็ถูกโจมตีเชนเดียวกัน ไมเวนแมแตประธานาธิบดีหลิว เซาฉี ซ่ึงถูกโจมตีวาเปนผูทรยศตอ

ชาติ ท้ังยังโดนกลุมยุวชนแดงบุกเขาจับกุมและทํารายรางกาย ประณามดวยถอยคําหยาบคาย จากนั้น

พาเดินประจานไปตามทองถนนโดยถูกจับแตงตัวราวกับเปนตัวตลก ซ่ึงหลิว เซาฉี ถูกทรมานจนขา

พิการและยึดยารักษาโรคเบาหวานซ่ึงเปนโรคประจําตัวจนทําใหอาการทรุดหนัก และเสียชีวิตดวย

โรคติดตอรายแรงในท่ีสุด ยิ่งไปกวานั้นภรรยาและบุตรของหลิว เซาฉี ตางถูกทํารายรางกายจน

เสียชีวิต ถูกขังลืมในคุกมืด และถูกเนรเทศไปอยูในพ้ืนท่ีหางไกลความเจริญ (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 การใหบุคคลท่ีถูกกลาวหาวาเปนลัทธิแกวิจารณตนเองตอหนาสาธารณชน 

ท่ีมา: https://www.quora.com/What-was-China-like-before-communism 
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ภาพท่ี 24 และ 25 กลุมยุวชนแดงขณะประจานบุคคลท่ีถือวาเปนลัทธิแก 

ท่ีมา: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/With-whiffs-of-Cultural-

Revolution-Xi-calls-for-struggle-50-times 

 

ภาพท่ี 26 กลุมยุวชนแดงขณะโจมตีบุคคลตาง ๆ ท่ีถือวาเปนลัทธิแก 

ท่ีมา: http://colinpantall.blogspot.com/2008/01/li-zhensheng.html 

 
 

http://colinpantall.blogspot.com/2008/01/li-zhensheng.html
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- การใชความรุนแรงในการทําลายทรัพยสิน ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม นอกจากขบวนการยุวชน

แดงจะใชความรุนแรงในการทํารายรางกายแลว ยังมีการใชความรุนแรงในการทําลายทรัพยสินตาง ๆ 

หรือสิ่งท่ีเรียกวา “สี่เกา” อันไดแก ประเพณีเกา วัฒนธรรมเกา ความคิดเกา และนิสัยเกา ตาม

เปาหมายของ เหมา เจอตง โดยการทําลายลางวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนศักดิ

นาใหหมดสิ้น จึงเกิดการทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ วัดวาอาราม และศาลเจา รวม

ไปถึงหนังสือ ตําราเรียนท่ีมีคําสอนของขงจื่อ จนทําใหสิ่งล้ําคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ

ชาติตองถูกทําลายไปจํานวนมาก เชน สุสานราชวงศหมิงท่ีชานเมืองปกก่ิง สุสานของตระกูลขงจื่อท่ี

เมืองชิ่วฟู  มณฑลซานตง ซ่ึงเจาหนาท่ีทองถ่ินพยายามปกปองไว แตสูกลุมยุวชนแดงจํานวน 200 คน

ไมได ทําใหหลุมศพหลายแหงถูกทําลาย และศพจํานวนหนึ่งถูกนํามาแขวนกับตนไม ซ่ึงเฉพาะท่ีเมือง

ชิ่วฟูนี้ กลุมยุวชนแดงไดทําลายงานศิลปะท่ีข้ึนทะเบียนกวา6618 ชิ้น รูปภาพ 929 รูป หนังสือ 2,700 

เลม ปายศิลาจารึก 1,000 ปาย ยิ่งไปกวานั้น ผูนําทางศาสนาตางถูกประณามและไลออกจากศาสน

สถาน และไมอนุญาตใหประกอบกิจกรรมทางศาสนา ศาสนสถานจํานวนมากถูกทําลาย เชน โบสถ

คริสตท่ีเกาแก วัด รูปปนในวัดลัทธิขงจื่อและเตา นอกจากนี้กลุมยุวชนแดงยังไดเปลี่ยนชื่อรานคา

โรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร รานอาหาร ถนน หนังสือพิมพ วารสาร รวมถึงชื่อของตนเองท่ี

เห็นวาสื่อไปในทางทุนนิยมและศักดินาใหเปนชื่อท่ีสะทอนถึงการปฏิวัติ เชน “โรงพยาบาลกรรมกร 

ชาวนา ทหาร” เปลี่ยนชื่อถนนหยางเวยเปน “ถนนตอตานลัทธิแก” เปนตน (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

 

 

ภาพท่ี 27 และ 28 การทําลาย 4 เกา 

ท่ีมา: https://bitterwinter.org/tow 

n-suffers-destruction-of-

buddhist-temples/ 
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4.2 เหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม 

4.2.1 เหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของขบวนการฝายขวาของไทย 

เหตุจูงในในการใชความรุนแรงตอขบวนการนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น                   

มีหลายประการ โดยสามารถแบงได ดังนี้ 

- การใชส่ือทําลายภาพลักษณ ยุยงปลุกปนและสรางความเกลียดชัง โดยตั้งแต พ.ศ. 2517 ขบวนการ

โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือทําลายภาพลักษณของขบวนการนักศึกษาเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การกลาวหา

วานักศึกษากอความวุนวายในสังคม ขบวนการนักศึกษาเปนคอมมิวนิสต ผูนํานักศึกษาเปนญวน      

รับเงินจากตางประเทศ และโจมตีการชุมนุมประทวงและการเคลื่อนไหวของฝายนักศึกษาวาเปนการ

ใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย ไปจนถึงการสรางขาวลือทําลายตัวบุคคล เชน เสกสรรค ประเสริฐกุล และ

ธีรยุทธ บุญมี ผูนํานักศึกษาโกงเงินศูนยนิสิตไปใชสวนตัว เปนตน โดยเรื่องเหลานี้ปราศจากหลักฐาน

อยางสิ้นเชิง นอกจากนี้ ยังมีการถากถางนักศึกษาท่ีแตงตัวเรียบงายวา เปนพวก 5 ย. คือ ผมยาว 

กางเกงยีน เสื้อยับ รองเทายาง สะพายยาม เพ่ือจะแสดงใหเห็นวาพวกนักศึกษาเหลานี้ เปนตัวตลก 

ทําใหขาดความเชื่อถือในหมูประชาชน โดยประยูร จรรยาวงศ นักเขียนการตูนประจําหนังสือพิมพ 

ไทยรัฐ เปนคนท่ีมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรภาพลักษณเชนนี้  ซ่ึงการทําลายภาพลักษณดังกลาว

ไดแผขยายออกไป รวมกับการโฆษณาปลุกกระแสชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และกลาวหาวา

นักศึกษาจะเปนผูบอนทําลายสถาบันเหลานี้ รวมท้ังไดมีการแตงเพลงจํานวนไมนอยท่ีแสดงถึงนัยใน

การตอตานขบวนการนักศึกษา เชน เพลงรกแผนดิน เพลงถามคนไทย เพลงเราสู ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธทํานอง และเพลงหนักแผนดิน ซ่ึงการโฆษณาโจมตีฝายนักศึกษานั้น 

สวนหนึ่งใชสื่อมวลชนของรัฐ อันไดแก วิทยุ โดยเฉพาะสถานีวิทยุยานเกราะ โทรทัศน และ

หนังสือพิมพฝายขวา เชน หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพดาวสยาม หนังสือพิมพบานเมือง และ

หลายคอลัมนของหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพดาวสยาม ท่ีมักลงขาวใสราย

และทําลายภาพลักษณขบวนการนักศึกษาอยูเสมอ (บันทึก 6 ตุลา, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29  หนังสือพิมพดาวสยาม หนึ่งในสื่อท่ีสรางความเกลียดชังจนนําไปสูการใชความรุนแรง 

ท่ีมา: https://doct6.com/archives/2469 
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ภาพท่ี 30 ตัวอยางการทําลายภาพลักษณของนิสิตนักศึกษา โดยหนังสือพิมพดาวสยาม 

ท่ีมา: https://doct6.com/archives/8666 

ซ่ึงนอกจากกลุมขบวนการนักศึกษาจะถูกโจมตีทําลายภาพลักษณแลว ยังถูกปดก้ันการ

ประชาสัมพันธมิใหแถลงขอเท็จจริงใด ๆ แกประชาชนท่ัวไป ดวยเหตุนี้ฝายปฏิกิริยาหรือกลุม

ขบวนการฝายขวา จึงสามารถทําใหประชาชนเขาใจผิดตอขบวนการนักศึกษาเปนอยางมาก                        

(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2563) 

- การจัดตั้งขบวนการฝายตรงขาม โดยในชวง พ.ศ. 2516 - 2519 มีขบวนการฝายขวาเกิดข้ึนมากมาย 

อาทิ กลุมนวพล ชมรมอาชีวะเสรี กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมชางดํา กลุมแนวรวมตอตานเผด็จการทุก

รูปแบบ กลุมพิทักษไทย สหพันธนักศึกษาครูแหงประเทศไทย กลุมแนวรวมรักชาติ กลุมประชาชนผู

รักชาติ ขบวนการปฏิรูปแหงชาติ สหพันธครูอาชีวะ กลุมกรรมกรเสรี กลุมคางคาวไทย กลุมกลวยไม

ไทย กลุมวิหคสายฟา กลุมสหภาพแรงงานเอกชน องคกรภักดีบดินทร สันนิบาตเสรีชนแหงประเทศ

ไทย และชมรมแมบาน เปนตน ซ่ึงแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะบางประการท่ีแตกตางกัน แตลวนมี

เปาหมายรวมกันคือ “การทําลายขบวนการนิสิตนักศึกษา และผูท่ีถูกกลาวหาวาฝกใฝในคอมมิวนิสต” 

ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการใชสื่อในการยุยงปลุกปนใหเกิดความเกลียดชังตอกลุมนักศึกษา นอกจากนี้

หลายกลุมยังไดรับการจัดตั้งและสนับสนุนจากรัฐบาลหรือผูมีอํานาจในขณะนั้น ซ่ึงในชวง พ.ศ. 2516 

- 2519 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) เปนองคกรของรัฐบาลท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในการจัดตั้งและสนับสนุนกลุมขบวนการฝายขวา อาทิ กลุมนวพล และกลุมกระทิงแดง ซ่ึงไมเพียงแต

เปนผูจัดตั้งเทานั้น กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) ยังใหการ

สนับสนุนในเรื่องการฝกฝนการใชอาวุธ การนําอาวุธมาใหใช และนําเงินราชการลับมาจายเปนเบี้ย

เลี้ยงใหแกกลุมกระทิงแดงอีกดวย ซ่ึง กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรนั้น เดิมมี

ชื่อวา บก.ปค. ยอมาจาก กองบัญชาการปราบคอมมิวนิสต แลวเปลี่ยนชื่อเปน กองอํานวยการปราบ

คอมมิวนิสต (กอ.ปค.) ตอมาเม่ือรัฐบาลมีนโยบายติดตอสัมพันธกับประเทศคอมมิวนิสตจึงเปลี่ยนชื่อ

เปนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) จนถึงปจจุบัน (20 ป 6 ตุลา, 2539) 
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- วาทกรรม “รักชาติ ศาสน กษัตริย” และ “ผีคอมมิวนิสต” ซ่ึงเปนผลมาจากบริบทการเมืองระหวาง

ประเทศในชวงตั้งแต พ.ศ. 2490 – 2519 หรือ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง เปนชวงท่ีอยู

ภายใตบริบทของ “สงครามเย็น” ซ่ึงเปนสงครามระหวางประเทศท่ีมีแนวคิดคอมมิวนิสตและ

ประชาธิปไตย โดยรูปแบบของสงครามนั้นนั้นไมไดถูกจํากัดอยูแคการสูรบทางกําลังทหาร แตรวมถึง

การตอสูในทางจิตวิทยาหรือท่ีเรียกกันวา “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ” ผานกลไกตาง ๆ มากมาย       

ซ่ึงการเมืองภายในประเทศของไทยในชวงเวลานั้นไดรับอิทธิพลอยางมากจากสงครามเย็นในฐานะท่ี

เปน “ประเทศพันธมิตร” กับสหรัฐอเมริกา กลาวคือ รัฐบาลไทยในขณะนั้นดําเนินนโยบายทาง

การเมืองท่ีใหการตอบรับความตองการของสหรัฐอเมริกาเปนอยางดี โดยเฉพาะในดานการปราบปราม

คอมมิวนิสตในประเทศไทย ผานการรับความชวยเหลือทางการเงินและอาวุธจากหนวยสืบราชการลับ 

(CIA) ของสหรัฐอเมริกาในการใชปราบปรามบุคคลท่ีถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ซ่ึงตอมาไดเปดรับ

การลงทุนและการชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาดวย นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว 

รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีการเริ่มปลูกฝงแนวคิดชาตินิยมข้ึนในฐานะท่ีเปน

นโยบาย “สรางชาติ” ควบคูกับการโฆษณาใหเกิดความกลัวและเกลียดชังตอลัทธิคอมมิวนิสตในหมู

ประชาชน ผานความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา กอปรกับรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดฟนฟู

อํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยข้ึนมา ทําใหกลุมรอยัลลิสตและสถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาท

ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ิมข้ึนอยางมาก จากบริบทการเมืองภายในประเทศไทยขางตน 

สงผลใหคนไทยสวนใหญในขณะนั้นมีแนวคิด “รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” และ “เกลียด

ชังกลุมคนท่ีมีแนวคิดคอมมิวนิสต” เพราะเชื่อวากลุมท่ีมีแนวคิดคอมมิวนิสตตองการท่ีจะลมลาง

สถาบันพระมหากษัตริยท่ีตนเคารพนับถือ ทําใหในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพล 

สฤษด์ิ ธนะรัชต จนถึงจอมพล ถนอม กิตติขจร มักจะหยิบเอาประเด็นเรื่องคอมมิวนิสตมาใชเปน

ขออางในการทําลายฝายตรงขามรัฐบาลมาโดยตลอด รวมถึงใชเปนขออางในการสรางความชอบธรรม

ตอการใชความรุนแรงตอขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 การชุมนุมตอตานขบวนการนักศึกษาและลัทธิคอมมิวนิสตของขบวนการฝายขวา 

ท่ีมา: นิตยสาร 20 ป 6 ตุลา 
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4.2.2 เหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของขบวนการยุวชนแดง 

- การถูกปลูกฝงแนวคิดการปฏิวัติและลัทธิบูชาตัวบุคคล โดยในชวงกอนการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้น 

เหมา เจอตง ไดเริ่มปลูกฝงแนวคิดปฏิวัติทางชนชั้น การอุทิศชีวิตเพ่ือพรรคและประเทศชาติ ใหแก

เยาวชน โดยเริ่มจากสถานศึกษา ท้ังในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ผานการเพ่ิมวิชาท่ีสอนเรื่องการ

ปฏิวัติ หลักการคอมมิวนิสต แนวคิดเหมา เจอตง ลงในหลักสูตร รวมถึงปลูกฝงแนวคิดการเทิดทูน 

เหมา เจอตง และเชื่อฟงคําสอนของเหมา เจอตง ดั่งพระเจา โดยในชวงเวลาดังกลาวมีเรื่องราว

เก่ียวกับความสามารถของเหมา เจอตง มากมาย เชน เหมา เจอตง สามารถวายน้ําขามแมน้ําแยงซีท่ี

ไหลเชี่ยวได เปนตน ซ่ึงเรื่องราวเหลานี้ทําใหกลุมยุวชนแดงยิ่งเพ่ิมความศรัทธาในตัวของเหมา เจอตง

ข้ึนไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2511 มีการตีพิมพผลงาน สุนทรพจน รูปภาพท้ังภาพถาย 

ภาพวาด และรูปปนของเหมา เจอตง เปนจํานวนมาก ตามบานมีการตั้งรูปภาพหรือรูปปนของเหมา 

เจอตง เพ่ือแสดงความเคารพ นักเรียนจะตองรองเพลงท่ีแสดงความเคารพและเทิดทูนเหมา เจอตง ใน

ทุกเชากอนเขาเรียน ตามพิพิธภัณฑมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับประวัติชีวิตและการตอสูของเหมา 

เจอตง จํานวนมาก (ศิริพร ดาบเพชร, 2561) ความศรัทธาดังกลาวเปนผลทําใหในชวงการปฏิวัติ

วัฒนธรรมกลุมยุวชนแดงสามารถทํารายผูคนท่ีถูกกลาวหาวาฝกใฝในทุนนิยมและศักดินาไดอยาง

ทารุณ โดยไมมีความรูสึกผิดในการกระทําดังกลาว ซ่ึงการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเปนหนึ่งในวิธีการขจัด

คูแขงทางการเมืองของ เหมา เจอตง เนื่องจากความขัดแยงทางความคิดในการพัฒนาประเทศ  

 
 

ภาพท่ี 32 นักศึกษาทําการแสดงเพลง “Chairman Mao Zedong's Works Are Distributed To Us”  

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#17 

 
 



43 

 

 

ภาพท่ี 33 การเชิดชู เหมา เจอตง ของชาวจีนในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 34 และ 35 เหมา เจอตง พบปะกับกลุมยุวชนแดง ท่ีจตุรัสเทียนอันเหมิน 

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#25 
 

 

 
 

ภาพท่ี 36 กลุมยุวชนแดงชูรูปภาพของเหมา เจอตง ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม 

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#37 

 
 

https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution%2320
https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution%2325
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- การโฆษณาทําลายภาพลักษณ ยุยงปลุกปนและสรางความเกลียดชัง โดยกอนการประกาศปฏิวัติ

วัฒนธรรมอยางเปนทางการนั้น ฝายปฏิวัติไดเตรียมการมาอยางตอเนื่องผานการรณรงคศึกษาสังคม

นิยมและการตอสูทางชนชั้น รวมถึงใชหนังสือพิมพประชาชนรายวัน ท่ีเปนกระบอกเสียงของพรรค

กลายเปนเครื่องมือของฝายเหมา เจอตง ในการโจมตีบุคคลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง 2-3 

เดือนแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรม หนังสือพิมพหลายฉบับและวารสารธงแดงของพรรคคอมมิวนิสต

ไดตีพิมพบทความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการตอสูทางชนชั้นและการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ียิ่งใหญของสังคม

นิยม ท้ังยังมีขอความท่ีกระตุนการมีสวนรวมของคนงาน ชาวนา และทหาร นอกจากนี ้ฝายสนับสนุน

การปฏิวัติวัฒนธรรมยังไดใชวิธีการเขียนโปสเตอรติดกําแพงเพ่ือรณรงคการปฏิวัติและโจมตีผูอ่ืน เริ่ม

จากการท่ีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแหงมหาวิทยาลัยปกก่ิง รวมกับอาจารยอีก 6 คนในคณะ

ปรัชญา ทําหนังสือพิมพกําแพง เพ่ือโจมตีการทํางานของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะอธิการบดีวาดําเนินงานในแนวทางทุนนิยมและลัทธิแก ตอมาหนังสือพิมพประชาชนนํา

ขอความในหนังสือพิมพกําแพงดังกลาวไปตีพิมพและเขียนบทวิจารณเพ่ิมเติมเรื่อง “จงกวาดลางภูติฝ

ปศาจท้ังมวล” บทวิจารณดังกลาว เปนการย้ําวาทุกวันนี้มีผูเดินสายทุนนิยมและลัทธิแกท่ีกุมอํานาจ

ในหนวยงานของมหาวิทยาลัย รัฐบาล และพรรค มวลชนจึงควรโคนลมคนเหลานี้ ตอมาวิทยุไดนํา

บทความนี้ไปเผยแพรออกอากาศอีกหลายครั้ง จึงเริ่มเกิดการโจมตีบุคคลตาง ๆ มากข้ึน เรียกวาเปน

การ “ทําลายสัตวประหลาดและปศาจทุนนิยม” ยิ่งไปกวานั้น ในวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 เหมา 

เจอตง มีจดหมายถึงภรรยาคือนางเจียง ชิง ระบุความตั้งใจของเขาในการเคลื่อนไหวปฏิวัติวัฒนธรรม

วาเขาตั้งใจจะสราง “ความปนปวนครั้งใหญ” (great disorder) รวมท้ังไดอนุญาตใหนางเจียง ชิง เปน

ผูแนะนําและควบคุมการผลิตบทความหนังสือพิมพ เพ่ือโจมตีปญญาชนและกลุมผูนําของนครปกก่ิง 

และแสดงความตั้งใจวาเขาตองการสรางมวลชนจากสถาบันการศึกษาใหเคลื่อนไหวเพ่ือโคนลมผูนํารัฐ 

(ศิริพร ดาบเพชร, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 การติดคําพูดโฆษณาเก่ียวกับการปฏิวัติตามอาคารบานเรือน 

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#11 
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ภาพท่ี 38 โปสเตอรประชาสัมพันธการปฏิวัติบนกําแพงในเมืองปกก่ิง 

ท่ีมา: https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#32 

 

        
 

ภาพท่ี 39 โปสเตอรรณรงคการปฏิวัติ มีใจความวา “ทําลายโลกเกา สรางโลกใหม” 

ท่ีมา: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24923993 

 
 

https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution%2332
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ภาพท่ี 40 โปสเตอรรณรงค มีใจความวา “ยึดม่ันในธงแดงหรือความคิดเหมา  

และโจมตีฝายตอตานอยาง หลิว เซาฉีและเติ้ง เสี่ยวผิง” 

ท่ีมา: https://chineseposters.net/posters/e15-183 
 

 

ภาพท่ี 41 โปสเตอรรณรงคโจมตีใหมีการไล หลิว เซาฉี ออกจากพรรค 

ท่ีมา: https://chineseposters.net/posters/g2-23 

 
 

https://chineseposters.net/posters/e15-183
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4.3 ผลกระทบจากขบวนการเคล่ือนไหว 

4.3.1 ผลกระทบจากขบวนการเคล่ือนไหวของขบวนการฝายขวาของไทย 

ผลกระทบจากการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของขบวนการฝายขวาของไทย สรางความ

เสียหายตอทรัพยสินและชีวิตของผูคนมากมายจนไมสามารถประเมินคาได รวมท้ังไดสรางผลกระทบและ

ความเปลี่ยนตอระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอีกหลาย ๆ ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ดานสังคม การใชความรุนแรงในการปราบปรามสิตนักศึกษาของเจาหนาท่ีตํารวจและขบวนการฝาย

ขวาของไทย ทําให มีผู เสียชีวิตอยางเปนทางการอยางนอย  45 คน ซ่ึงในภายหลังมูลนิธิ                     

ปวย อ๊ึงภากรณ ไดบันทึกวามีผูเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาวมากกวา 100 คน ผูเขียนมองวาอาจ

เปนเพราะการทารุณกรรม การเผาทําลายศพ และการปกปดตัวเลขผูเสียชีวิตของฝายรัฐบาล ทําใหไม

สามารถระบุจํานวนผูเสียชีวิตท่ีแนนอนได นอกจากนี้ยังมีผูไดรับบาดเจ็บ 145 คน และมีนักศึกษา

ประชาชนถูกจับกุม 3,094 คน ซ่ึงชีวิตของผูคนท่ีสูญเสียไปสงผลกระทบในดานสังคมอยางมากจนไม

อาจประเมินคาได เพราะสวนใหญผูเสียชีวิตเปนนักศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ หากยังมีชีวิตอยู

อาจสามารถสรางคุณคาและคุณประโยชนตอสังคมไดมากมายนับไมถวน นอกจากนี้เหตุการณและ

การกระทําของขบวนการฝายขวายังสงผลตอความคิดของคนในภายหลังดวย กลาวคือ แมเหตุการณ 

6 ตุลาคม 2519 จะเปนประวัติศาสตรบาดแผล แตคนรุนหลังไดมีการศึกษาเรียนรูขอผิดพลาด ความ

โหดรายทารุณ รวมท้ังใชเหตุการณนี้เปนกรณีศึกษาและบทเรียนเพ่ือมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก 

- ดานการเมืองการปกครอง ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา ชนชั้นนําไทยมีทาทีผอนปรนมากข้ึน เพ่ือ

รักษาระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซ่ึงเปนผลประโยชนรวมกันของชนชั้นสูง และ

หลังจากการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2520 ไดโคนลมรัฐบาลพลเรือนขวาจัดท่ีมาจากการรัฐประหาร 6 

ตุลาคม 2519 ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาไปเปน “ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ” กลาวคือ ยังมีการ

แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาและมีการเชิญพลเอกเปรม ติณสูลานนท ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงสาเหตุหนึ่งท่ี

ประเทศไทยตองรักษาความเปนประชาธิปไตยไวในบางระดับเปนเพราะ ในขณะนั้นประเทศไทยกําลัง

พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเนนการพ่ึงพาการลงทุนและการคาจากตางชาติ การมีรัฐบาลทหาร

หรือรัฐบาลเผด็จการจึงไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตก 

(วิทยากร เชียงกูล,2550)   

- ดานเศรษฐกิจ ตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา เศรษฐกิจไทยยังคงไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณ

น้ํามันโลกครั้งท่ี 1 สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวและมีอัตราเงินเฟอท่ีสูงมาก และความวุนวายทาง

การเมืองในชวงเวลาดังกลาว สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจเชนเดียวกัน โดยเฉพาะใน

กรุงเทพมหานคร ตอมาภายหลังป พ.ศ. 2520 รัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดไดอยางเสรี 

เพราะฝายคานท่ีเปนนักสังคมนิยมถูกจับและถูกกวาดลางไปจํานวนมาก นโยบายทางเศรษฐกิจจึงเนน

ไปท่ีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม การคา การบริการ และการลงทุนจากตางชาติเปนหลัก จึงทํา

ใหภายหลัง พ.ศ. 2520 เศรษฐกิจไทยมีอัตราความเจริญเติบโตสูง แตในความจริงแลวเปนการ

เจริญเติบโตเฉพาะเศรษฐกิจบางสวนและกับกลุมคนบางกลุมเทานั้น (วิทยากร เชียงกูล,2550)   
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4.3.2 ผลกระทบจากขบวนการเคล่ือนไหวของขบวนการยุวชนแดง 

การเคลื่อนไหวของขบวนการยุวชนแดงในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนเปนเวลากวา 10 ป

ในชวง พ.ศ. 2509 – 2519 ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลจากการใชความรุนแรง สูญเสียมรดกทาง

อารยธรรมท่ีสั่งสมมาหลายพันปจากการทําลายสี่เกา และสงผลกระทบตอประเทศจีนหลาย ๆ ดาน ท้ังในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธกับตางชาติ จึงกลาวไดวาชวงเวลาสิบ

ปแหงการปฏิวัติวัฒนธรรมสรางความเสียหายตอประเทศจีนอยางไมอาจประเมินคาได ศิริพร ดาบเพชร 

(2561) ไดอธิบายรายละเอียดไว ดังนี้ 

- ดานสังคม การปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญตอลักษณะของสังคมจีน และมี

ผลกระทบลึกซ้ึงตอชีวิตจิตใจ ความคิด พฤติกรรมของคนในสังคม รวมท้ังตอศิลปวัฒนธรรมและ

การศึกษา เพราะกลุมยุวชนแดงไดมีการเหยียดหยาม ทําราย ทรมาน ประจานบรรดาผูอาวุโสของ

พรรคหรือบุคคลสําคัญในรัฐบาล รวมท้ังอาจารย ทําใหระเบียบประเพณีของจีนท่ีใหความสําคัญกับผู

อาวุโสสั่นคลอนอยางหนัก โดยตลอดระยะเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรม มีขอมูลอยางเปนทางการวา

มีประชาชนกวา 400,000 คน เสียชีวิตจากการถูกทําทารุณ มีคนถูกใสความ ถูกตามรังควานมากกวา 

700,000 คน ทําใหผูคนจํานวนมากไดรับความกระทบกระเทือนทางรางกายและจิตใจ แมกระท่ังกลุม

ยุวชนแดงท่ีเปนผูกอการก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เชนเดียวกัน เพราะในชวงแรกของการปฏิวัติ

วัฒนธรรมเยาวชนเหลานี้กอการดวยความบาคลั่งและรุนแรง ซ่ึงสงผลตอความคิดและพฤติกรรมทําให

เยาวชนเหลานี้เรียนรูแตความรุนแรงและยิ่งไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจ ก็คิดวาสิ่งท่ีทํานั้น

ถูกตองจนมีพฤติกรรมรุนแรงข้ึน ไมมีความคิดเคารพผูอาวุโส ไมเห็นคุณคาของชีวิตคน เห็นการ

กระทํารุนแรงเปนเรื่องปกติและสนุกสนาน ยิ่งไปกวานั้นเม่ือยุวชนแดงถูกสงไปยังชนบท  พวกเขาตอง

ใชชีวิตอยางยากลําบาก และไมไดเรียนหนังสือนานกวา 10 ป ซ่ึงสงผลกระทบตอท้ังตัวยุวชนแดงเอง

และสงผลตอการพัฒนาประเทศในเวลาตอมาดวย 

- ดานการศึกษา การปฏิวัติวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนเปนการทําลายการศึกษาของจีนในระดับท่ีรุนแรง เพราะ

เม่ือการปฏิวัติดําเนินไประยะหนึ่งสถานศึกษาไดปดตัวลง ยกเวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ียังเปด

สอน ซ่ึงหลักสูตรการเรียนถูกปรับใหสั้นลงเพ่ือจะไดมีเวลาเรียนรูการปฏิวัติ และปรับระบบการเขา

เรียน การเลื่อนชั้นใหม ใหเปนแบบท่ีไมเนนวิชาการ ความสามารถ แตตองเปนผูยึดม่ันและยอมรับ

อุดมการณเหมา เจอตง การรับนักเรียนเขาเรียนจะเปดโอกาสใหแกชนชั้นแรงงานและชาวนากอนชน

ชั้นปญญาชนหรือผูมีพ้ืนเพจากตระกูลสูง สวนผูท่ีมีพ้ืนเพจากชนชั้นสูงตองถูกสงไปใชแรงงานในชนบท

และอบรมอุดมการณคอมมิวนิสตกอน นอกจากนี ้นักเรียน นักศึกษาไดรับการอบรมใหมีความรุนแรง

กาวราว ใหประจานและวิพากษอาจารย โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจึงกลายเปนแหลงชุมนุม อาคาร

สถานท่ี หนังสือ ตําราเรียน ถูกทําลาย และเกิดการทําลายลางสถาบันตาง ๆ ในสังคมอยางรุนแรง 

สวนแนวคิดของเหมา เจอตง ท่ีเปดโอกาสใหชนชั้นกรรมกรและชาวนาไดสิทธิพิเศษในการเขาเรียนทํา

ใหเกิดความขัดแยงระหวางเรดการดกลุมตาง ๆ ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีพ้ืนฐานตางกันจนเกิดการตอสู
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กันเอง และเม่ือเรดการดถูกสงตัวไปยังชนบทก็ไมไดกลับเขาระบบการศึกษาอีก ท้ังยังไดเรียนรูแตการ

ใชความรุนแรง จึงกลายเปนบุคคลท่ีไมสรางประโยชนแกประเทศชาติ จนถูกเรียกวา “คนท่ีสูญเสีย” 

และชวงเวลาการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ถูกเรียกวา “สิบปท่ีสูญเสีย” 

- ดานศิลปวัฒนธรรม การกําจัดสี่เกาในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหโบราณสถาน โบราณวัตถุ งาน

ศิลปะ สถานท่ีสําคัญของชาติจํานวนมากท่ีสะทอนถึงความเปนมาทางประวัติศาสตรของจีนตองถูก

ทําลาย วรรณกรรมเกาแก ตําราขงจื่อ เรื่องราวท่ีสะทอนถึงสังคมศักดินาถูกประณาม เยาวชนถูก

อบรมใหเคารพตอเหมา เจอตง และประณามประเพณีท่ีตองเคารพบิดามารดา ศิลปะดานตาง ๆ เชน 

วรรณกรรม การละคร ท่ีเคยแสดงเรื่องราวในยุคเกาตองถูกยกเลิกเปลี่ยนมาเปนเรื่องราวเก่ียวกับการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมแทน องคกรศาสนาท่ัวประเทศถูกหามเคลื่อนไหว กิจกรรมทางศาสนาถูกสั่งหาม 

หอสมุด พิพิธภัณฑ โบสถ สํานักสอนศาสนาตาง ๆ ถูกปดหมด ตามสถานท่ีเหลานี้มีแตคําขวัญการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมติดอยู ปายชื่อสถานท่ีสวนใหญถูกเปลี่ยนเปนคําขวัญ และหลายแหงมีปายขอความ

ยกยองเหมา เจอตง เชน “เหมา เจอตง ผูนําอันยิ่งใหญของเราจงเจริญ” เปนตน งานดานวัฒนธรรมท่ี

อนุญาตใหเผยแพรมีเพียงไมก่ีประเภท เชน ง้ิวตัวอยาง 8 เรื่อง ซ่ึงจัดแสดงท้ังละครเวทีและภาพยนตร

หมุนเวียนไป ภาพยนตรท่ีจัดฉายเปนเรื่องเก่ียวกับการปฏิวัติท้ังสิ้น สวนภาพยนตรจากตางชาติ 

รวมถึงเพลงจีนท่ีมีเนื้อรองเก่ียวกับความรักหรือมีทํานองออนหวาน ถูกหามเผยแพรเด็ดขาด 

- ดานการเมืองการปกครอง การใชความรุนแรงของขบวนการยุวชนแดงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมทํา

ใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก เพราะเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของ เหมา เจอตง 

คือ การใชกําลังมวลชนกําจัดบุคคลสําคัญภายในพรรคท่ีเขาเชื่อวาเปนพวกเดินตามแนวทางทุนนิยม

หรือลัทธิแกออกไปจากตําแหนง ผูนําทางการเมืองจํานวนมากตั้งแตระดับประธานาธิบดี เลขาธิการ

พรรค นักปฏิวัติรุนแรก นายทหารระดับสูง ถูกขบวนการยุวชนแดงรุมทําราย ประณาม ประจาน จน

บางคนถึงกับพิการและเสียชีวิต โดยมีการประเมินวาอัตราการปลดเจาหนาท่ีพรรคในชวงการเกิดการ

ปฏิวัติวัฒนธรรมมีถึงรอยละ 60 และมีผูเสียชีวิตจากการปฏิวัติวัฒนธรรมมากกวา 800,000 คน ซ่ึง

การท่ีประเทศสูญเสียทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก ทําใหเกิดสุญญากาศทางอํานาจ กลุมตาง ๆ มีการ

แยงชิงอํานาจกันมากข้ึน แตสําหรับเหมา เจอตง การปฏิวัติดังกลาวทําใหอํานาจของเขาม่ันคงยิ่งข้ึน 

- ดานเศรษฐกิจ การกอการของขบวนการยุวชนแดงในชวงแรกทําใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก เพราะในชวง

การปฏิวัติวัฒนธรรมมิไดมีเพียงขบวนการยุวชนแดงเทานั้นท่ีเขารวม แตยังมีแรงงานจากโรงงานตาง ๆ 

และชาวนาเขารวมดวย สงผลใหกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงมาก ภายหลังจากท่ี

เหตุการณสงบลง แมกําลังการผลิตกลับเขาสูสภาวะปกติ แตผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมโดยรวมของประเทศลดลงรอยละ 9.6 นอกจากนี้การเดินทางไปยังชนบทของเหลายุวชน

แดง แมวาจะทําใหมีการจางงานในหนวยงานการรถไฟเพ่ิมข้ึนถึง 100 เทา แตการเดินทางดังกลาว 

สงผลกระทบตอระบบการขนสงและคมนาคมอยางมาก เพราะทําใหการขนสงสินคา วัตถุดิบตาง ๆ 

ลาชาลงหรือหยุดชะงัก ซ่ึงจากขอมูลพบวาในปลายป พ.ศ. 2509 สินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค

และวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตตาง ๆ เชน ถานหิน เครื่องมือกอสราง ตกคางจากการขนสงกวา 10 ลาน
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ตัน  นอกจากนี้ การปฏิวัติวัฒนธรรมยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน 

จากแนวทางของ หลิว เซาฉี ท่ีใชแนวทางเศรษฐกิจตามกลไกตลาด มาเปนแบบเหมา เจอตง ซ่ึงเปน

แนวทางเศรษฐกิจแบบเนนการรวมศูนย การทํางานควบคูกับการศึกษาการปฏิวัติ ทําใหการเติบโต

ทางเศรษฐกิจไมไดขยายตัวอยางรวดเร็ว แตก็ไมไดชะลอตัวอยางในชวงแรกของการปฏิวัติวัฒนธรรม  

 
 

ภาพท่ี 42 การใชแรงงานของยุวชนแดงในชนบท เพ่ือลงมือปฏิบัติตามแนวทางของเหมา เจอตง 

https://allthatsinteresting.com/cultural-revolution#7 
 

- ดานการตางประเทศ การปฏิวัติวัฒนธรรมในระยะแรกสงผลทางลบตอความสัมพันธระหวางประเทศ

ของจีนอยางมาก โดยเฉพาะหลังจากท่ีกลุมยุวชนแดงเขายึดครองกระทรวงการตางประเทศ และ

สถานทูตจีนในตางประเทศไมสามารถใหคําตอบกับตางชาติไดวาเกิดอะไรข้ึนในประเทศจีน จนกระท่ัง

สถานทูตไดกลายเปนศูนยกลางของความคิดปฏิวัติ ทูตจีนในประเทศตาง ๆ ถูกเรียกตัวกลับ การคา

ระหวางประเทศเสื่อมลง กอปรกับกลุมยุวชนแดงไดบุกเขาไปโจมตีเจาหนาท่ีในสถานทูตตางชาติ ซ่ึง

สถานทูตอังกฤษและอินโดนีเซียถูกจุดไฟเผา ทําใหภาพพจนของจีนตกตํ่ามากและอยูในฐานะถูกโดด

เดี่ยวจากนานาชาติ แตหลังจากท่ีสถานการณทางการเมืองกลับสูภาวะปกติ จีนไดดําเนินนโยบาย

ตางประเทศโดยการฟนฟูความสัมพันธกับตางชาติอีกครั้ง และใน พ.ศ. 2514 ท่ีประชุมสมัชชาใหญ

ขององคการสหประชาชาติ (United Nation : UN) มีมติรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนสมาชิก 

พรอมกับไดท่ีนั่งในคณะมนตรีความม่ันคงประเภทถาวรแทนท่ีสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมีการฟนฟู

ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และชาติอ่ืน ๆ ในเวลาตอมา 
 

จะเห็นไดวาขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณการสังหารหมู 6 ตุลาคม 2519 และ

ขบวนการยุวชนแดงของจีนในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2509 – 2519 มีลักษณะรวมกันและ

ลักษณะแตกตางกันบางประการ  โดยสามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้ 
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  ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะการใชความรุนแรง เหตุจูงใจ และ

ผลกระทบจากความเคล่ือนไหวของขบวนการฝายขวาของไทย และขบวนการยุวชนแดง 

ประเด็น ขบวนการฝายขวาของไทย ขบวนการยุวชนแดง 

 

 

พฤติกรรมและลักษณะ               

การใชความรุนแรง 

• ใชความรุนแรงและทารุณ

กรรมอยางโหดเหี้ยม  

• มีการใชอาวุธสงคราม 

• ไดรับการสนับสนุนใหใช

ความรุนแรงจากรัฐ 

• ใชความรุนแรงและทารุณ

กรรมอยางโหดเหี้ยม  

• เนนการประจานใหอับอาย 

• ไดรับการสนับสนุนใหใช

ความรุนแรงจากรัฐ 

 

 

 

 

เหตุจูงใจในการใชความรุนแรง 

• การทําลายภาพลักษณ               

ยุยงปลุกปนและสรางความ

เกลียดชัง ผานสื่อตาง ๆ 

• การจัดตั้งขบวนการฝายตรง

ขามของรัฐ 

• การถูกปลูกฝงเรื่องการรัก

ชาติ ศาสน กษัตริย และให

เกลียดชังผูท่ีมีแนวคิด

คอมมิวนิสต 

• การทําลายภาพลักษณ         

ยุยงปลุกปนและสรางความ

เกลียดชังผานปายโฆษณา 

• การยุยงและสนับสนุนใหใช

ความรุนแรงจากรัฐบาล 

• การถูกปลูกฝงแนวคิดการ

ปฏิวัติ และลัทธิบูชาตัว

บุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจากความ

เคลื่อนไหว 

• มีผูเสียชีวิตและไดรับ

บาดเจ็บจํานวนมาก 

• ระบบการเมืองการปกครอง

มีความเปลี่ยนแปลง 

• ในชวงท่ีมีการเคลื่อนไหว

เศรษฐกิจไดรับผลกระทบ

และมีการเปลี่ยนนโยบาย

ทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา 

ซ่ึงแมวาจะทําใหเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตในภาพรวม แต

ชองวางระหวางรายไดของ

คนรวยกับคนจนเพ่ิมสูงข้ึน 

• มีผูเสียชีวิตและไดรับ

บาดเจ็บจํานวนมาก 

• เกิดสุญญากาศทางอํานาจ 

• ในชวงแรกเศรษฐกิจชะงัก

ตัวอยางมาก 

• สูญเสียผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีคุณคา

ทางประวัติศาสตร 

• ระบบการศึกษาถูกทําลาย 

• สงผลทางลบตอ

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศอยางมาก 
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จากขอมูลในตาราง จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวของขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ

การสังหารหมู 6 ตุลาคม 2519 และขบวนการยุวชนแดงของจีนในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม มีท้ัง

ลักษณะรวมกัน และลักษณะท่ีแตกตางกัน โดย สามารถอธิบายได ดังนี้ 

ลักษณะท่ีท้ังสองขบวนการมีรวมกัน คือ มีการใชความรุนแรงในการทํารายผูเห็นตาง หรือฝายตรง

ขามจนทําใหเกิดการสูญเสียอยางมากท้ังในดานชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงท้ังสองขบวนการยังไดรับการสนับสนุน

การใชความรุนแรงจากรัฐบาลดวย โดยเหตุจูงใจในการใชความรุนแรง คือ การไดรับขอมูลจากสื่อท่ีทําลาย

ภาพลักษณ ยุยงปลุกปน และสรางความเกลียดชังฝายตรงขาม ดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ สื่อ

โทรทัศน วิทยุ เปนตน ซ่ึงสื่อท่ีสรางความเกลียดชังตอฝายตรงขามเหลานี้ สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

บุคคลในฝายรัฐบาลเชนเดียวกัน นอกจากนี้ท้ังสองขบวนการยงัไดรับการปลูกฝงแนวคิดบางประการท่ีสงผลให

กลุมขบวนการใชเปนเหตุผลในการทํารายรางกายผูเห็นตางไดโดยไมเกิดความรูสึกผิด โดย ขบวนการฝายขวา

ของไทย ไดรับการปลูกฝงแนวคิด ชาตินิยม โดยเฉพาะวาทกรรม “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” และถูก

ปลูกฝงใหเกลียดคอมมิวนิสต เพราะเชื่อวาบุคคลท่ีฝกใฝในแนวคิดคอมมิวนิสตเปนพวกขายชาติ และตองการ

ลมลางสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีตนเคารพเทิดทูน สวนขบวนการยุวชนแดง มีการปลูกฝง

แนวคิดบูชาตัวบุคคล โดยเฉพาะเหมา เจอตง จนทําใหยุวชนแดงเคารพและเชื่อฟงคําสอน รวมถึงคําสั่งของ 

เหมา เจอตง ดุจเทพเจา ซ่ึงแนวคิดการปฏิวัติเปนหนึ่งในแนวคิดท่ีเหมา เจอตง ไดปลูกฝงแกยุวชนแดงและ

ประชาชนท่ัวไปผานวิธีการตาง ๆ จนทําใหผูท่ีถูกกลาวหาวามีความคิดตางจากเหมา เจอตง หรือ ฝกใฝทุนนิยม

และศักดินาถูกกลุมคนท่ีเทิดทูน เหมา เจอตง อยางขบวนการยุวชนแดงทํารายรางกายหรือจับมาประจานตอ

หนาสาธารณชน ซ่ึงการใชความรุนแรงของท้ังสองขบวนการไดสรางผลกระทบตอท้ังระบบการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคมของท้ังสองประเทศ โดยผลกระทบบางประการยังคงสงผลมาจนถึงปจจุบัน เชน 

การสูญเสียศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของจีน ในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม เปนตน 

ลักษณะท่ีท้ังสองขบวนการแตกตางกัน คือ แมวาท้ังสองกลุมขบวนการจะมีการใชความรุนแรงใน

การทํารายผูเห็นตางเชนเดียวกัน แตพฤติกรรมการใชความรุนแรงนั้นมีความแตกตางกัน โดยขบวนการฝาย

ขวาของไทย ผูท่ีใชความรุนแรงนั้นมีท้ังชาวบานท่ัวไปและเจาหนาท่ีตํารวจ ซ่ึงมีการใชอาวุธสงครามในการ

ปราบปรามผูชุมนุม และศพของผูเสียชีวิตตางถูกกลุมขบวนการฝายขวาทําทารุณกรรมอยางโหดราย ซ่ึง

ขบวนการฝายขวาของไทยมุงเนนท่ีจะโจมตีตัวบุคคลมากกวาการทําลายทรัพยสิน ทรัพยสินท่ีเสียหายสวนใหญ

จึงเปนอาคาร และสถานท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร แตไมมีการเผาหรือทําลาย

โบราณสถาน หรือ ศาสนสถาน สวนขบวนการยุวชนแดง ผูกอการเปนเยาวชนและคนท่ัวไป ไมมีตํารวจ ทหาร 

รวมถึงไมมีการใชอาวุธสงครามในการทํารายรางกายฝายตรงขาม นอกจากนี้ วิธีการของขบวนการยุวชนแดง

จะมุงเนนไปท่ีการประจาน และทําใหอับอายมากวาการทําทารุณกรรม เชน การบังคับใหวิพากษวิจารณตัวเอง

ตอหนาสาธารณชน การจับโกนผม เปนตน ซ่ึงสรางความสะเทือนใจตอผูท่ีถูกกระทําจนทําใหมีคนฆาตัวตาย

เปนจํานวนมาก ท้ังยังมีการทําลายทรัพยสิน อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน และตําราเรียน ฯลฯ 

เพ่ือทําลายลางวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนศักดินา 
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

การศึกษากลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) กับ

ขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาแนวคิดและ

อุดมการณทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับขบวนการหัวรุนแรงทางการเมือง (2) ศึกษาบริบททางการเมืองและ

สังคมท้ังในประเทศไทยและจีนในชวงท่ีขบวนการหัวรุนแรงทางการเมืองมีบทบาท (3) ศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรม และลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขามของกลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ซายจัด” 

และ กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบ “ขวาจัด” (4) ศึกษาถึงเหตุจูงใจในการใชความรุนแรงตอผูเห็นตาง

และผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหวของท้ังสองขบวนการท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทยและประเทศจีนใน

ชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน 

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษา โดยการคนควาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก บทความวิชาการ 

เอกสารงานวิจัย ตําราวิชาการ หนังสือ บทวิเคราะหจากบุคคลท่ีเชื่อถือได และขอมูลจากสื่อออนไลนท่ี

เก่ียวของเปนเอกสารประกอบการคนควา โดยขอมูลท้ังหมด ผูวิจัยไดรวบรวม นํามาวิเคราะห สรุปขอมูล และ

เรียบเรียงนําเสนอเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกลุมหัวรุนแรงทางการเมืองระหวางขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) 

กับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ทําใหผูวิจัยทราบถึงแนวคิด อุดมการณ

ทางการเมืองท่ีเก่ียวของ บริบทการเมืองระหวางประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศท่ีสงผลตอ

เหตุการณการใชความรุนแรงท้ังสอง รวมถึงลักษณะรวมและความแตกตางของแนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการ

ใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม เหตุจูงใจ และผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของท้ังสองขบวนการ โดยแนวคิด

และอุดมการณทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) คือ อุดมการณทางการเมือง

แบบ “ซายจัด (Far-left)” ในรูปแบบหัวรุนแรง หรือ เรดิกัล (Radical) กลาวคือ เปนพวกหัวรุนแรงท่ีเชื่อวา

ระบบการเมืองตองเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ เพราะสภาพท่ีเปนอยูไมสามารถทําใหสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองดีข้ึนได หากจะใหระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติก็จะชาและไมทันการ 

จําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วดวยการปฏิวัติ เพ่ือเขาไปมีอํานาจในการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง

การเมืองใหมท้ังหมด ดังนั้น กลุมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองแบบซายจัด ในรูปแบบ เรดิกัล (Radical)                  

บางกลุมจึงสามารถทําลายผูท่ีขัดขวางการเปลี่ยนแปลงหรือผูท่ีเห็นตางจากพวกเขาได ดังเชน พฤติกรรมของ

กลุมยุวชนแดงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน ท่ีมีการเผาทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ โรงเรียน 

หองสมุด ตํารา และวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสังคมนิยม รวมถึงนําเอาตัวครู พอ แม 

นักการเมือง นักบวช มาประจาน ดาทอไปจนถึงทุบตีดวยขอหาวาเปนพวกฝกใฝในทุนนิยมและศักดินา เปนตน 

และอุดมการณทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

คือ อุดมการณแบบ “ขวาสุดโตง (Far-right)” ในรูปแบบกลุมปฏิกิริยา (Reactionaries)  หรือกลุมคัดคาน

ความก าวหน า  ท่ี มีหลักการบางอย า งคล ายกลุ มอนุ รั กษนิยม (Conservative) แตกลุ มปฏิ กิ ริ ยา 
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(Reactionaries) จะแสวงหาวิธีการรักษาสถาบันทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังสนับสนุนใหคงไว

ซ่ึงรูปแบบท่ีพวกเขาเชื่อวาเปนผูสนับสนุนระเบียบท่ีเปนอยูในปจจุบันอยางท่ีสุด ดังจะเห็นไดวาในชวงกอน

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 นั้น กลุมขบวนการดังกลาวไดมีการทํารายรางกายผูท่ีมีความคิดเห็นตางทาง

การเมือง โดยเฉพาะผูท่ีถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต หรือ บุคคลท่ีมีแนวคิดหัวกาวหนา เพ่ือปกปองและ

รักษาไว ซ่ึงสถาบันท่ีตนเคารพนับถือท้ังนี้ อุดมการณแบบขวาสุดโตง (Far-right) แบบกลุมปฏิกิริยา 

(Reactionaries) มีบางสวนท่ีคลายกับกลุมซายจัด (Far-left) แบบ เรดิกัล (Radical) ตรงท่ีนิยมใชความ

รุนแรงเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของพวกเขา ดังนั้นผูจัดทําจึงกลาวโดยสรุปไดวา ขบวนการยุวชนแดงและ

ขบวนการฝายขวาของไทยลวนจัดเปน “กลุมหัวรุนแรงทางการเมือง”เพราะใน ขบวนการเคลื่อนไหวของท้ัง

สอง มีการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางหรือฝายตรงขาม เพ่ือบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการทําลาย

ทรัพยสิน หรือ ทํารายรางกาย รวมท้ังยังมีผูเสียชีวิตจากขบวนการเคลื่อนไหวจํานวนมาก  

ดานบริบทการเมืองระหวางประเทศและบริบทการเมืองภายในประเทศ ในป พ.ศ. 2490 – 2519 

เปนชวงท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ่ึงจะสิ้นสุดลง และอยูในชวงสงครามเย็นทําใหโลกถูกแบงแยกดวยอุดมการณ

ทางการเมืองออกเปน 2 คาย ระหวางคายประเทศคอมมิวนิสตและคายโลกเสรี การตอสูของสงครามดังกลาว

ไมไดจํากัดอยูแคการสูรบทางกําลังทหารเทานั้น แตรวมถึงการตอสูในทางจิตวิทยาหรือท่ีเรียกกันวา “สงคราม

โฆษณาชวนเชื่อ” ดวย ซ่ึงท้ังสองฝายตางสรางคานิยม สัญลักษณ ความเชื่อ และมายาคติมากมายเพ่ือให

อุดมการณของฝายตรงขามใหดูเลวราย และเชิดชูอุดมการณของฝายตนใหสูงกวา นอกจากนี้ยังมีการใหความ

ชวยเหลือทางการทหารและทางเศรษฐกิจโดยมีผลประโยชนทางการเมืองแอบแฝงดวย ซ่ึงรัฐบาลไทยใน

ขณะนั้นมีการดําเนินนโยบายท่ีใหการตอบรับความตองการของสหรัฐอเมริกาในทางการเมือง โดยเฉพาะใน

เรื่องการตอตานคอมมิวนิสตในประเทศไทย และเริ่มเปดรับการลงทุนจากตางชาติ รวมถึงความชวยเหลือ

ทางดานการทหารและเศรษฐกิจในเวลาตอมา นอกจากนี้ชวงเวลาดังกลาว ยังเปนชวงท่ีตกอยูภายใตความ

ขัดแยงทางการเมืองระหวาง 3 กลุมแยงชิงอํานาจกัน คือ ระหวางกลุมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลุมของ

เผา ศรียานนท และกลุมของสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงความขัดแยงดังกลาวจบลงดวยการทํารัฐประหารโดยคณะ

ปฏิวัติ ท่ีนําโดยสฤษดิ์ ธนะรัชต ท้ังนี้คณะปฏิวัติไดใชระบอบเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จในการปกครอง

ประเทศ รวมท้ังไดฟนฟูอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย ข้ึนมา ทําใหกลุมรอยัลลิสตและสถาบัน

พระมหากษัตริยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอยางมากในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรอบดาน จนเรียกไดวาเปน

การปกครองในระบอบ “พอขุนอุปถัมภเผด็จการ” และในเวลาตอมาเหตุการณท่ีดางพรอยของรัฐบาล ทําให

ประชาชนไมพอใจอยางมาก จนเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงรัฐบาลครั้งใหญโดยนิสิต นักศึกษา และประชาชน 

จนนํามาสูการสลายการชุมนุมอยางเหี้ยมโหดจนทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 

หรือ “เหตุการณ 14 ตุลา” เปนผลให จอมพล ถนอม กิตติขจร ตองประกาศลาออกจากตําแหนง และเดินทาง

ออกจากประเทศพรอมกับ จอมพล ประภาส จารุเสถียร และ พ.อ.ณรงค กิตติขจร แตในเวลาตอมา จอมพล

ถนอม กิตติขจร ไดบวชเปนสามเณรกอนจะเดินทางกลับเขามายังประเทศไทย จนเปนชนวนสําคัญท่ีนํา                     

ไปสูการชุมนุมประทวง อีกครั้ งของนัก ศึกษาและประชาชน จนนําไปสู เหตุการณ  “สั งหารหมู”                                                 

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  
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สวนบริบทการเมืองภายในประเทศของจีนในป พ.ศ. 2490 – 2519 นั้น นับวาเปนชวงท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญและมีเหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน (The Chinese Communist Party) และการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน

จีน ซ่ึงเหตุการณดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจของจีนไปโดยสิ้นเชิง 

พรรคคอมมิวนิสตจีนท่ีนําโดยเหมา เจอตง ไดเริ่มดําเนินนโยบายตาง ๆ เพ่ือบริหารประเทศ โดยมีเปาหมาย

เพ่ือพัฒนาประเทศหลังจากตกอยูภายใตภาวะสงครามมายาวนาน โดยในดานการเมืองการปกครองมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญและจัดตั้งองคกรการปกครองระดับตาง ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการปกครองท่ีสําคัญของพรรค

คอมมิวนิสตตลอดมา รวมท้ังดําเนินการฟนฟูเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ คือ การปฏิรูประบบท่ีดิน และการสงเสริม

อุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแบบโซเวียต ตอมาใน พ.ศ. 2501 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดดําเนินนโยบาย

กาวกระโดดไกลไปขางหนา (The Great Leap Forward) ซ่ึงเปนการรณรงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตท้ังในดาน

อุตสาหกรรมเหล็กกลาและเกษตรกรรมท่ัวประเทศ โดนเนนเรงเพ่ิมผลผลิตในทุก ๆ ดานเปน 2 เทา เพ่ือ

เอาชนะชาติตะวันตก แตนโยบายกาวกระโดดไกลนั้นเปนนโยบายท่ีไมมีระบบแบบแผนชัดเจน ประชาชนขาด

แรงจูงใจในการผลิต และเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการท่ีถูกบังคับใหเรงการผลิต กอปรกับตองประสบภัย

ธรรมชาติติดตอกันหลายครั้ง รวมท้ังเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับสหภาพโซเวียตท้ังในเรื่องพรมแดนและ

อุดมการณคอมมิวนิสต ทําใหสหภาพโซเวียตถอนความชวยเหลือท้ังหมดออกจากจีนอยางกะทันหัน สงผลให

นโยบายกาวกระโดดไกลไปขางหนาลมเหลว เศรษฐกิจจีนตกต่ําอยางมาก มีผูคนอดอยากและลมตายประมาณ 

20-43 ลานคน เหมา เจอตง จึงถูกบีบใหลาออกจากตําแหนงประธานของพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมา และ

ในชวงป พ.ศ. 2509 – 2512 เหมา เจอตง ไดเริ่มรณรงคการปฏิวัติวัฒนธรรม เพ่ือสรางสังคมแบบสังคมนิยม

ตามอุดมการณคอมมิวนิสตตามทัศนะของเหมา เจอตง และเปนการกําจัดคูแขงทางการเมืองของตนดวย ซ่ึง

เหตุการณดังกลาวทําใหสังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และสงผลกระทบตอจีนอยางรุนแรง ท้ังในดาน

การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงทําใหจารีตประเพณีและคานิยมพ้ืนฐานดั้งเดิมถูกทําลาย ซ่ึง

สงผลตอความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมจนถึงปจจุบัน 

ดานพฤติกรรมและลักษณะการใชความรุนแรงตอฝายตรงขาม ขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) 

ในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนระหวาง พ.ศ. 2509 – 2519 กับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอน

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ลวนมีการใชความรุนแรงในการทํารายรางกายบุคคลท่ีถูกกลาวหาวาเปน “ฝาย

ตรงขาม” กับอุดมการณของตนอยางโหดเหี้ยม ซ่ึงขบวนการฝายขวาของไทยผูท่ีใชความรุนแรงนั้นมีท้ัง

ชาวบานท่ัวไปและเจาหนาท่ีรัฐ โดยท้ังสองกลุมตางไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงมีการใชอาวุธ

สงครามในการปราบปรามผูชุมนุมดวย และแมวาในเหตุการณเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 จะมีจํานวน

ผูเสียชีวิตไมมากเทาการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน แตศพของผูเสียชีวิตตางถูกกลุมขบวนการฝายขวาทําทารุณ

กรรมอยางโหดราย ไมวาจะเปนการเผาสด การลากไปกับพ้ืนดิน การแขวนคอกับตนไมแลวใชเกาอ้ีตี เปนตน 

สวนขบวนการยุวชนแดงในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม มีการใชความรุนแรงในการทํารายผูท่ีถูกกลาวหาวา

เปนฝายตรงขามเชนเดียวกัน แตสิ่งท่ีแตกตางกับขบวนการฝายขวาของไทยคือ ผูกอการเปนเยาวชนและคน
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ท่ัวไป ไมมีตํารวจ ทหาร รวมถึงไมมีการใชอาวุธสงครามในการทํารายรางกายฝายตรงขาม นอกจากนี้ วิธีการ

ของขบวนการยุวชนแดงจะมุงเนนไปท่ีการประจาน และทําใหอับอายมากวาการทําทารุณกรรม เชน การบังคับ

ใหวิพากษวิจารณตัวเองตอหนาสาธารณชน การเขียนขอความและแขวนปายหอยท่ีคอ การจับโกนผม เปนตน 

ซ่ึงสรางความสะเทือนใจตอผูท่ีถูกกระทําจนทําใหมีคนฆาตัวตายเปนจํานวนมาก ท้ังยังมีการทําลายทรัพยสิน 

อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน หนังสือ และตําราเรียนท่ีมีคําสอนของขงจื่อ ฯลฯ เพ่ือทําลายลาง

วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนศักดินา จนทําใหในชวงเวลาดังกลาวมีผูเสียชีวิตมากกวา 

400,000 คน และ ประเทศจีนไดสูญเสียสิ่งล้ําคาทางประวัติศาสตรรวมถึงวัฒนธรรมของชาติจํานวนมากอยาง

ไมสามารถประเมินคาได 

ดานเหตุจูงใจในการใชความรุนแรง ท้ังขบวนการยุวชนแดง และขบวนการฝายขวาของไทย มี

ลักษณะรวมกันคือ การไดรับการปลูกฝงแนวคิดลัทธิการบูชาตัวบุคคล และไดรับการปลุกปนใหเกลียดชังฝาย

ตรงขาม ผานสื่อท่ีทําลายภาพลักษณ และสรางความเกลียดชัง ไมวาจะเปนทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

ปายโฆษณาตาง ๆ  ซ่ึงสื่อเหลานี้มีบทบาทสําคัญอยางมากในการทําใหเกิดความขัดแยง การเขาใจผิด จน

นําไปสูการใชความรุนแรงในการทํารายรางกายผูถูกกลาวหาอยางทารุณ ซ่ึงรัฐบาลของท้ังสองประเทศลวนมี

บทบาทสําคัญในการสนับสนุนและเผยแพรสื่อท่ีมีลักษณะเชนนี้   

ดานผลกระทบจากขบวนการเคล่ือนไหว การเคลื่อนไหวของขบวนการยุวชนแดง และขบวนการฝาย

ขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ลวนสรางความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตของผูคน

จํานวนมาก โดยมีผูเสียชีวิตจากเหต ุการณ “การสังหารหมู ในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519” มากกวา 45 คน มี

ผูไดรับ บาดเจ็บอยางนอย 145 คน และมีผูถูกจับกุม 3,094 คน และในเหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรมมี

ผูเสียชีวิตมากกวา 400,000 คน ซ่ึงชีวิตของผูคนท่ีสูญเสียไปสงผลกระทบในดานสังคมอยางมากจนไมอาจ

ประเมินคาได เพราะหากบุคคลเหลานี้ยังมีชีวิตอยู อาจสามารถสรางคุณคาและคุณประโยชนตอสังคมได

มากมายนับไมถวน ท้ังยังสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ โดยขณะเกิดการเคลื่อนไหวของท้ังสองขบวนการ ทํา

ใหเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณน้ํามันโลกถูกซํ้าเติมดวยปญหาความไมมีเสถียรภาพทาง

การเมือง จนทําใหเศรษฐกิจในขณะนั้นชะลอตัว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเกิดการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ การ

เคลื่อนไหวของขบวนการยุวชนแดง ยังสงผลกระทบตอดานการศึกษา เพราะเม่ือการปฏิวัติดําเนินไประยะหนึ่ง

สถานศึกษาไดปดตัวลง และปรับปรุงหลักสูตรใหเปนแบบท่ีไมเนนวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนมีเวลาเรียนรูการ

ปฏิวัติ ท้ังยังไดเรียนรูแตการใชความรุนแรง ซ่ึงยุวชนแดงบางสวนท่ีถูกสงตัวไปยังชนบทก็ไมไดกลับเขาระบบ

การศึกษาอีก จึงทําใหในเวลาตอมา บุคคลเหลานี้ไมมีความรูความสามารถในการสรางประโยชนแก

ประเทศชาติ จนถูกเรียกวา “คนท่ีสูญเสีย” รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ วรรณกรรม

เกาแก และสิ่งของท่ีสะทอนถึงความเปนมาทางประวัติศาสตรของจีนตองถูกทําลาย ยิ่งไปกวานั้น พฤติกรรม

ของขบวนการยุวชนแดงในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมยังทําใหภาพลักษณของประเทศจีนตกต่ํามากและอยูใน

ฐานะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติอีกดวย 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดคนพบวา ในการศึกษาวิจัยเรื่องกลุมหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการ

ยุวชนแดง (Red Guards) กับขบวนการฝายขวาของไทยในชวงกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 จะตองศึกษา

คนควาและทําความเขาใจบริบทการเมืองภายในประเทศ และบริบทการเมืองระหวางประเทศอยางถ่ีถวน 

เพราะบริบทการเมืองดังกลาว สงผลตอความคิด พฤติกรรม และการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางอยางมี

นัยสําคัญและไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ ไมสามารถศึกษาวิจัยเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 และ

เหตุการณการปฏิวัติวัฒนธรรม เพียงแคความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2519 ได แตจะตองศึกษาบริบท

การเมืองภายในประเทศ บริบทการเมืองระหวางประเทศ และประเด็นท่ีเก่ียวของตั้งแตป พ.ศ. 2490 – 2519 

นอกจากนี้ ผูวิจัยจะตองมีความคิดเปนกลาง ไมอคติตออุดมการณทางการเมืองใดการเมืองหนึ่ง รวมถึงยอมรับ

ไดวาในอนาคตเม่ือมีหลักฐานใหมหรืองานวิจัยใหม ขอมูลดังกลาวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผูวิจัย

ยังมีความคิดเห็นวา แมวาเหตุการณการใชความรุนแรงตอผูเห็นตางท่ีผูวิจัยไดศึกษาจะจบลงไปแลวกวา 46 ป 

แตแทจริงแลวกลุมขบวนการดังกลาว ยังคงไมไดหายไปจากสังคม โดยเฉพาะขบวนการฝายขวาของไทย ดังจะ

เห็นไดจากเหตุการณการชุมนุมของประชาชนในชวงป พ.ศ. 2563-2564 ซ่ึงขบวนการฝายขวาก็มีการจัดตั้ง

กลุมมวลชนแนวรวมเครือขายศูนยรวมประชาชนปกปองสถาบัน (ศปปส.) และ กลุมอาชีวะปกปองสถาบันดวย 

เชนเดียวกัน รวมท้ังยังมีสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลนบางสํานักท่ีใหขอมูลเก่ียวกับการชุมนุมท่ีบิดเบือนจาก

ความเปนจริงจนสรางความเกลียดชังและเขาใจผิดใหแกประชาชนท่ัวไป เฉกเชนเดียวกันกับ หนังสือพิมพดาว

สยามในชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 แตมีความแตกตางคือ ในปจจุบันประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ตและเขาถึงขอมูลไดมากข้ึน สื่อและโฆษณาชวนเชื่อดังกลาวจึงสามารถสรางความเขาใจผิดใหแก

ประชาชนไดนอยลง 
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