
From Matichon, Feb 12, 2008 

คําตอ่คํา"สมคัร"พดูถงึเหต6ุตลุาฯ ปชป.จีPอยา่บดิเบอืนตวัเลขคนตาย 
 
 

สว่นหนึ(งของบทสมัภาษณ์ที(นายแดน รเิวอรส์ ผูส้ื(อขา่วของซเีอ็นเอ็นถาม
นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ีออกอากาศในรายการทอลก์ เอเชยี 
ทางสถานโีทรทัศนซ์เีอ็นเอ็น เมื(อวันที( 9 กมุภาพันธ ์เกี(ยวกบัเหตกุารณ์
นองเลอืดเมื(อวันที( 6 ตลุาคม 2519 ซึ(งขณะนัUนนายสมัครเป็นรัฐมนตรชีว่ย
วา่การกระทรวงมหาดไทย  
 
@ มบีางคนวพิากษ์วจิารณ์อยา่งรนุแรงถงึบทบาทของคณุในอดตี บางคน
ถงึกลับกลา่วหาวา่มอืของคณุเปืUอนเลอืด คณุจะพดูอยา่งไรเกี(ยวกบัเรื(องนีU? 
 
-ผมปฏเิสธทัUงหมด ผมไมม่อีะไรเกี(ยวขอ้งกบัเรื(องนัUนเลย ผมเป็นเพยีงคน
นอกในตอนนัUน 
 
@ คณุตอ้งการที(จะใชโ้อกาสตรงนีUในการประณามเหตกุารณ์ที(เกดิขึUนเมื(อปี 
2519 รเึปลา่? 
 

-ที(จรงิแลว้มันเป็นการเคลื(อนไหวของนักศกึษาบางสว่น พวกเขาไมช่อบรัฐบาล 
 
@ แตม่คีนหลายสบิคน หรอืบางทอีาจจะหลายรอ้ยคนเสยีชวีติจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
-ไม ่มผีูเ้สยีชวีติเพยีงแคค่นเดยีว มนัีกศกึษาราว 3,000 คน ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรต์อนนัUน 
 
@ ตวัเลขผูเ้สยีชวีติอยา่งเป็นทางการอยูท่ี( 46 ราย และหลายคนบอกวา่จรงิๆ แลว้มันสงูกวา่นัUนมาก 
 
-ไม ่สําหรับผม ไมม่ใีครเสยีชวีติยกเวน้ชายผูโ้ชครา้ยคนหนึ(งที(ถกูทํารา้ยและถกูเผาที(สนามหลวง มผีูเ้สยีชวีติเพยีง
คนเดยีวในวันนัUน 
 
@ หมายความวา่ไมม่กีารสงัหารหมูเ่กดิขึUนหรอื? 
 
-ไม ่ไมม่อียา่งแน่นอนแตค่ณุลองนกึภาพส ิมนัีกศกึษาทัUงชายหญงิมารวมตวักนั 3,000 คน พวกเขาเลยบอกวา่มคีน
ตาย 3,000 คน 
 
@ ผูค้นบอกวา่ความเป็นพวกขวาจัดของคณุทําใหส้ถานการณ์ลกุเป็นไฟ 
 
-เป็นฝ่ายขวาแลว้ผดิตรงไหน ฝ่ายขวาจงรักภักดกีบัในหลวง ฝ่ายซา้ยเป็นคอมมวินสิต ์
 
@ คณุคดิวา่เป็นเรื(องที(ใหอ้ภัยไดห้รอืในการฆา่ผูบ้รสิทุธิgเพื(อเป็นการปกป้องประเทศไมใ่หก้ลายเป็นคอมมวินสิต?์ 
 
-ใครฆา่นักศกึษาละ่ ถา้การตอ่สูเ้กดิขึUนระหวา่งกองทัพ กองทัพก็มหีนา้ที(ตอ้งป้องกนัประเทศ ใครบางคนตอ้งการที(
จะนําระบอบคอมมวินสิตเ์ขา้มาในเมอืงไทย มันขึUนอยูก่บักองทัพ จํานวนผูเ้สยีชวีตินัUน.... คณุตอ้งไปตรวจสอบดวูา่
เกดิอะไรขึUน 
 
ดา้นนายอภชิาต ิศกัดเิศรษฐ ์ส.ส.นครศรธีรรมราช พรรคประชาธปัิตย ์กลา่ววา่ การที(นายสมัคร สนุทรเวช ให ้
สมัภาษณ์สํานักขา่วตา่งประเทศ ระบวุา่มผีูเ้สยีชวีติเพยีง 1 คนเทา่นัUน เป็นการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิอยา่งรา้ยแรง 
เพราะเหตกุารณ์สงัหารหมูก่ลางเมอืงหลวงเมื(อ 30 กวา่ปีกอ่น มผีูเ้สยีชวีติที(ทางราชการยอมรับถงึ 46 คน สญูหาย
ไรร้อ่งรอยอกีนับรอ้ย เป็นประวัตศิาสตรท์ี(คนทั(วโลกรับรูค้วามจรงิอยา่งหมดเปลอืกแลว้วา่เหตกุารณ์เกดิขึUนอยา่งไร 
ใครเกี(ยวขอ้ง ใครบงการ และมผีลสะเทอืนที(เกดิขึUนกบัสงัคมไทยรนุแรงอยา่งที(ไมเ่คยเป็นมากอ่น จงึอยาก
เรยีกรอ้งใหผู้เ้กี(ยวขอ้งในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม ออกมายนืยันความจรงิเรื(องนีU 
 
หนา้ 14 

 
นักศกึษาที(เสยีชวีติ 2 ราย หนา้
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ใน
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 



วนัทีY 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปีทีY 31 ฉบบัทีY 10939 
 
วนิาท"ีสมคัร"ตบะแตก ซดั"นกัขา่วสาว"อลัจาซรีา ตน้เหต ุ6 ตลุา 19 
 
 

"มตชินออนไลน"์ นําเสนอเทปบันทกึการสมัภาษณ์นายสมัคร สนุทรเวช 
นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม ของผูส้ื(อขา่ว
สถานโีทรทัศนอ์ลัจาซรีา ประเทศกาตาร ์ความยาว 15 นาท ีที(เผยแพรอ่ยู่
ในเว็บไซต ์www.youtube.com ซึ(งพบวา่ระหวา่งการสมัภาษณ์นายสมัคร
แสดงอาการไมพ่อใจ ถงึขนาดระเบดิอารมณ์ใสผู่ส้ ื(อขา่วซึ(งเป็นผูห้ญงิ เมื(อ
ถกูถามเกี(ยวกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519  
 
นับจากบรรทัดนีU...เป็นการถอดความแบบ "คําตอ่คํา" ในการสมัภาษณ์
ดงักลา่ว  
 
นักขา่ว : ยนิดตีอ้นรับเขา้สูร่ายการ 101 เรากําลังพดูคยุกบัคณุสมัคร สนุทร
เวช นายกรัฐมนตรขีองประเทศไทย 
 
คณุสมัครคะ กติตศิพัทข์องคณุลอืลั(นเราจงึเชญิมาพดูคยุในตอนนีU คณุ
เตรยีมการที(จะแกไ้ขปัญหาความรนุแรงที(นับวันยิ(งทวขีึUนใน 3 จังหวัด

ชายแดนใตข้องไทยอยา่งไรบา้ง  
 
สมัคร : ขณะนีU ผมไดรั้บรายงาน บา้งรายงานวา่สถานการณ์ดขีึUนเล็กนอ้ย แต.่..อมื ณ วันนีU แมว้า่ทางการจะควบคมุ
สถานการณ์ไวไ้ด ้ทวา่ยังมเีหตรุะเบดิเกดิขึUนเป็นระยะๆ เมื(อประชาธปิไตยคนืสูป่ระเทศ แน่นอนวา่ความรับผดิชอบ
ทัUงหมดยอ่มตกมายังนายกรัฐมนตร ีไมว่า่กรณีใดก็ตามเรามกํีาลังทหาร มตํีารวจควบคมุสถานการณ์อยู ่วันจันทรน์ีU
ผมจะหารอืกบัผูบั้ญชาการกองทัพบกนะ เกี(ยวกบัความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาภาคใต ้ผมตอ้งไดรั้บ
คําอธบิายถงึสาเหตกุอ่น ผมตอ้งทราบเหตผุล ตอ้งมแีนวคดิจงึตอ้งไปหารอืกนักอ่น อยา่งไรก็ตาม ถา้สถานการณ์ดี
ขึUนแลว้ ผมก็ไมจํ่าเป็นตอ้งไป แตถ่า้ไมเ่ป็นดงันัUน กองทัพมแีนวทางแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ  หรอืไม ่ผมคดิวา่เหตกุารณ์
ที(เกดิขึUน ตอ้งมเีหตปัุจจัยบางอยา่ง ถา้เราทราบเหตผุลนัUนๆ เราจะแกปั้ญหาไดต้รงจดุ สถานการณ์จะกลับเป็นปกต ิ
ผมไมท่ราบสาเหตทุี(แทจ้รงิวา่เพราะเหตใุด นั(นแหละนะ...นี(เป็นครัUงแรกที(ผมเขา้มามสีว่นรับผดิชอบตอ่เหตกุารณ์นีU  
 
นักขา่ว : จรงิๆ แลว้ ทา่นไมไ่ดเ้อย่ถงึนโยบายใดๆ เลย มบีางคนกลา่วหาวา่ทา่นไปเกี(ยวขอ้งกบัการเสยีชวีติของ
โจรใต ้ 
 
สมัคร : มันไมเ่ป็นความจรงิเลย เมื(อผมไดรั้บตําแหน่งมกีรรมการมสุลมิกลุม่หนึ(งขอเขา้พบผมในฐานะนายกฯคน
ใหม ่มบีางสิ(งเกดิขึUนกบักลุม่ ผูนํ้ากลุม่เป็นคนที(ผมรูจั้กมากอ่น เขาบอกผมวา่ "คณุสมัคร ผมมคํีาแนะนําในการ
แกไ้ขปัญหาภาคใต ้ทั Uงหมดมาจาก 3 สาเหตเุทา่นัUน 1.กําจัดอาวธุ 2.กําจัดยาเสพตดิ 3.ใหป้ระชาชนเรยีน
ภาษาไทยคูก่บัภาษายาวเีพื(อเปิดโอกาสทางอาชพี ผมตอบวา่โอเค เขากลา่วตอ่วา่ หลังจาก 3 เดอืนถา้ทางการ
พบวา่มใีครซกุซอ่นอาวธุไวใ้นบา้น ตอ้งไดรั้บโทษประหารชวีติ ผมตอบไปวา่รนุแรงเกนิ นั(นมันวธิขีองชาวมาเลเซยี
แลว้นะ สําหรับคนไทยแคโ่ทษจําคกุก็โอเคแลว้ ผมก็บอกเขาไปวา่ ผมเขา้ใจวัตถปุระสงคข์องเขาและเห็นดดีว้ย 
ผมจะนําวธิกีารนีUสั(งการไปยังผูท้ี(มสีว่นรับผดิชอบ แคน่ีUเอง ดงันัUน ผมอธบิายไดว้า่ตอ้งไมซ่ืUอกลับ ใครก็ตามที(มี
อาวธุในครอบครอง 3 ลา้นบาท ตอ้งนํามาสง่คนืทางการใหเ้จา้หนา้ที(เก็บรักษาไว ้ตอ่ไปถา้เรากําจัดยาเสพตดิ 
กําจัดอาวธุไดใ้น 3 เดอืน ถา้ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยด ีเจา้หนา้ที(ทหารตํารวจยังตรงึกําลังอยูเ่ชน่เดมิ แตท่หารหรอืตํารวจ
ชั Uนยศสญัญาบัตรเทา่นัUนที(จะพกอาวธุได ้ 
 
 
นักขา่ว : เหตกุารณ์ตากใบ ที(วัยรุน่มสุลมิหลายคนถกูเจา้หนา้ที(ทํารา้ยและ
จับมัดขึUนรถบรรทกุ หลายคนบาดเจ็บ และตาย?  
 
สมัคร : ที(ไหนนะ? 
 
นักขา่ว : ที(ตากใบ 
 
สมัคร : ตากใบหรอื... ออ๋... คณุไดย้นิเรื(องนัUนมาดว้ยหรอื 
 
นักขา่ว : แน่นอน เราดภูาพขา่วแลว้... 

 

 



 
สมัคร : นั(นเป็นกลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบในภาคใต ้หนไีปหลบในมัสยดิ เจา้หนา้ที(ก็ขอใหอ้อกมามอบตวั แตพ่วกนัUนไม่
ออกมา เจา้หนา้ที(ก็เลยตอ้งเขา้ไป ซึ(งมัสยดิเป็นสถานที(บรสิทุธิg ที(คนไมด่ไีมค่วรเขา้ไป แตพ่วกนัUนก็เขา้ไป 
เจา้หนา้ที(เลยตอ้งยงิเขา้ไป เพราะฉะนัUน จงึมผีูเ้สยีชวีติ 32 ราย นั(นเป็นเหตกุารณ์ที(กรอืเซะ สว่นที(ตากใบพวกวัยรุน่
มาชมุนุมกนั ตะโกนป่าวรอ้ง เพื(อใหป้ลอ่ยตวัผูต้อ้งหา 6 คน แลว้วันนัUนทั UงวันพวกนัUนก็ไมไ่ดก้นิอะไรเลยมแีตวั่ยรุน่
นับรอ้ยคนไปลอ้มโรงพัก สดุทา้ยเจา้หนา้ที(ตอ้งใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหาทัUง 6 คน พอตอนเย็นเจา้หนา้ที(ก็ควบคมุตวั
กลุม่ผูช้มุนุมขึUนไปบนรถบรรทกุ  
 
นักขา่ว : มบีางครอบครัว (ของผูช้มุนุม) บอกวา่มผีูบ้รสิทุธิgถกูจับรวมอยูใ่นกลุม่นัUนดว้ย 
 
สมัคร : ผูบ้รสิทุธิgเหรอ คนที(ชมุนุมกนัแบบนัUน เรยีกวา่ผูบ้รสิทุธิgหรอืไม ่ผมไมรู่น้ะ แตพ่วกที(ถกูควบคมุตวัไปอยูบ่น
รถบรรทกุ ถา้รา่งกายแข็งแรงพอมันก็ไมเ่ป็นไรหรอก แตวั่นนัUนทั Uงวัน พวกนัUนไมไ่ดก้นิขา้วหรอืดื(มนํUาเลย เพราะอยู่
ในชว่งเดอืนอะไรนั(นแหละ เพราะฉะนัUน พวกเขาก็ลม้ทับกนัและมผีูเ้สยีชวีติ 78 ราย หลังจากที(รถบรรทกุวิ(งอยู่
หลายชั(วโมง ซึ(งนั(นเป็นโศกนาฏกรรม ไมม่ใีครตั Uงใจฆา่พวกเขา พวกเขาตายเพราะสภาพรา่งกาย แลว้มปัีญหาอะไร
งั Uนหรอื มปัีญหาอะไร มปัีญหาอะไรเกี(ยวกบัการเสยีชวีติงั Uนหรอื? 
 
นักขา่ว : มปัีญหาอะไรที(ผูบ้รสิทุธิgตายงัUนน่ะหรอื 
 
สมัคร : มปัีญหาอะไรกบัเหตกุารณ์ครัUงนัUน ทกุคนในประเทศนีUรูเ้รื(องกนัหมดแลว้ พวกเขาลม้ทับกนั แลว้ก็มี
ผูเ้สยีชวีติ 78 ราย  
 
นักขา่ว : คณุกําลังบอกวา่พวกเขาตายเพราะลม้ทับกนัเอง  
 
สมัคร : ก็ใชน่่ะส ิไมม่ใีครฆา่พวกเขา ทกุคนรูด้ ีแลว้สื(อละ่ 
 
นักขา่ว : ไมใ่ชว่า่ พวกเขาถกูจับวางทับกนับนรถแลว้ขาดอากาศหายใจเหรอ 
 
สมัคร : เวลาคนถกูจับขึUนรถบรรทกุอยา่งถกูตอ้งแลว้ และก็ขบัรถออกไป ไมม่ใีครรูห้รอกวา่จะเกดิเหตกุารณ์แบบนัUน 
แตถ่า้คนที(ไมก่นิอะไรเลย ไมก่นิขา้ว ไมด่ื(มนํUา แลว้ก็มคีนลม้ทับๆ กนั ก็เลยมผีูเ้สยีชวีติ 78 ราย จากทัUงหมด 1,300 
ราย 
 
นักขา่ว : ดฉัินอยากจะยอ้นกลับไปในปี 1976 (เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519) ชว่งที(มนัีกศกึษาประทว้งกนั และมี
นักศกึษานับรอ้ยคน ถกูทํารา้ย ถกูยงิ แลว้ก็ถกูเผา  
 
สมัคร : คณุไปไดร้ายงานนัUนมาจากไหน 
 
นักขา่ว : ประวัตศิาสตรบ์อกไวว้า่ คณุออกรายการวทิย ุปลกุระดมม็อบ ใหม้าทํารา้ยนักศกึษา 
 
สมัคร : ตอนนัUนคณุอายเุทา่ไหร.่..อายเุทา่ไหร.่..คณุเกดิหรอืยัง? 
 
นักขา่ว : คณุปฏเิสธในเรื(องนัUนหรอืไม ่ 
 
สมัคร : ผมไมก่งัวลเรื(องนัUนเลย พวกเขาเขยีนประวัตศิาสตรท์ี(โสโครกเกี(ยวกบัตวัผม ผมยื(นฟ้องคนพวกนีUตอ่ศาลมา
หลายครัUงแลว้ เหตกุารณ์ครัUงนัUนมแีคช่าย 1 คนเทา่นัUนที(ตายในสนามหลวง เพราะมคีนไปทํารา้ยเขา แลว้เผาดว้ย
....สายไฟ...เอย้...ดว้ย...ยางรถยนต ์ขณะที(นักศกึษารว่ม 3,000 คน อยูใ่นมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จากนัUนก็โดน
จับ ทหารตอ้งการนํานักศกึษาออกมา พวกเขาก็เลยถอดเสืUอนักศกึษาออก แลว้ก็ทําอยา่งนีU (แสดงทา่มอืไพลห่ลัง) 
นักศกึษา 3,000 คน นอนลงกบัพืUน ในสนามฟตุบอลธรรมศาสตร ์แลว้ทหารก็นํารถบรรทกุมาขนนักศกึษาไปยังคา่ย
ทหาร เป็นวธิเีดยีวที(จะไมม่ใีครถกูทํารา้ย ทั Uง 3,000 คน 
 
จากนัUนนักศกึษาก็ถกูปลอ่ยตวั แตห่ลายคนกลัวก็เลยหนเีขา้ป่าไป หลายคนก็กลับบา้น ไมม่ใีครตายในธรรมศาสตร ์
ไมม่ใีครตาย นั(นเป็นประวัตศิาสตรท์ี(โสโครก มคีนสรา้งมันขึUนมา มคีนเขยีนเรื(องสกปรกแบบนัUนขึUนมา 
 
นักขา่ว : เราก็ไมเ่ชื(อประวัตศิาสตรค์ะ่ แตเ่หตกุารณ์นีUมภีาพบันทกึอยู ่
 
สมัคร : ภาพอะไร... ภาพการฆา่กนัหรอ? 
 
นักขา่ว : ใชค่ะ่ 



 
สมัคร : เป็นไปไมไ่ด ้
 
นักขา่ว : ดฉัินเห็นภาพคนถกูทํารา้ย 
 
สมัคร : อา้ว! แน่นอนที(สนามหลวง 
 
นักขา่ว : แลว้ศพก็อยูบ่นพืUน 
 
สมัคร : ใช่ๆ  ม ี1 คน 
 
นักขา่ว : คณุบอกวา่ 1 คน 
 
สมัคร : ใช ่
 
นักขา่ว : แตก่ลุม่สทิธมินุษยชนบอกวา่ มเีป็นโหล อาจจะถงึรอ้ยดว้ยซํUา 
 
สมัคร : สําหรับผม ถา้ผมแปดเปืUอน ผมมาไกลขนาดนีUไมไ่ดห้รอก ประวัตศิาสตรส์กปรกแบบนีU ผมแค.่..ผูห้ญงิอยา่ง
คณุ เดนิทางมาแสนไกล เพื(อมาถามคําถามแบบนีUเนี(ยนะ แมแ้ตค่นไทย ยังไมก่ลา้ถามคําถามแบบนีUกบัผมเลย  
 
ตอนผมเป็นผูว้า่ฯกทม. บางคนก็บอกวา่ผมเป็นฆาตกร เป็นพวกมอืเปืUอนเลอืด มาเป็นผูว้า่ฯไมไ่ดห้รอก ผมนําเรื(องนีU
ฟ้องตอ่ศาล ผูพ้พิากษาบอกวา่ คณุสมัคร กําลังจะเลอืกตั Uงแลว้ใหอ้ภัยเขาเถอะ เขาเขา้ใจผดิ ถอนฟ้องไปเถอะ มัน
จะดตีอ่ตวัคณุเอง ผมก็เห็นดว้ย ยอมถอนฟ้อง  
 
แลว้พอเลอืกตั Uง ผมไดรั้บคะแนนเสยีงเกนิกวา่ 1 ลา้นคะแนนจากชาวกรงุเทพฯ ไมเ่คยมใีครทําไดม้ากอ่น คนที(เคย
ไดค้ะแนนสงูสดุ ได ้700,000 คะแนน ผมไดม้ากกวา่ 1 ลา้น แลว้คนเลวอยา่งนัUนถกูเลอืกมาไดอ้ยา่งไร? 
 
นั(นไมใ่ชข่อ้พสิจูนเ์หรอ? ที(คนกรงุเทพฯซึ(งมกีารศกึษา ผูม้สีทิธลิงคะแนน 4 ลา้นคน ออกมาใชส้ทิธ ิ2 ลา้นคน กวา่ 
1 ลา้นคนเลอืกผม ที(เหลอืผูส้มัครเบอรอ์ื(นไดค้นละเล็กละนอ้ย  
 
นักขา่ว : เอาละ่! แตค่ณุถกูฟ้องในขอ้หาคอรรั์ปชั(นในสมัยที(คณุเป็นผูว้า่ฯกทม. ไมใ่ชเ่หรอ? 
 
สมัคร : แลว้ขอ้หานัUนทําอะไรผมไดห้รอืยังละ่ นั(นเป็นแคว่ธิกีารสกปรก ที(พวก...จนกระทั(งป่านนีUคดคีวามปาเขา้ไป 
2 ปีแลว้ ทําไม 2 ปียังเอาผมขึUนศาลไมไ่ด ้ไมม่อีะไรผดิเลย พวกนัUนตอ้งการทําลายผม คนบางคน ผมขอเรยีกวา่ 
"มอืสกปรก" "มอืมดื" "มอืที(มองไมเ่ห็น" ตอ้งการทําลายผม คณุตอ้งอยูท่ี(นี(นานกวา่นีU แลว้คณุจะรูว้า่ผมจะถกูจําคกุ
ในคดนีีUหรอืไม ่ 
 
ถา้ผมพดูวา่ ...นักขา่วอยา่งคณุเป็นผูห้ญงิที(น่ารังเกยีจ คณุฆา่คน คณุจะตอ้งเป็นอยา่งนัUนหรอืเปลา่ ไม ่ไม ่
 
นักขา่ว : ทา่นนายกรัฐมนตรคีะ ขอบคณุที(มาพดู  
 
สมัคร : คณุเชื(อผมส ิพดูจากใจจรงิ คณุตอ้งเขา้ใจวา่มคีนใสค่วามผม ถา้ผมเป็นคนเลวจรงิ ถา้ผมคอรรั์ปชั(น ทําไม
ผมไดรั้บเลอืกตั Uง ทําไมพรรคนีUถงึได ้ส.ส.ถงึ 233 ที(นั(ง ทําไม ทําไมคนมอืสะอาดถงึไดแ้ค ่165 ที(นั(ง ทําไม ตอบ
ผมมาส.ิ..แคต่อบคําถามผมมา 
 
นักขา่ว : โอเค ทา่นนายกฯคะ เราตอ้งพอแคน่ีUกอ่นคะ่ ขอบคณุมากสําหรับการใหส้มัภาษณ์คะ่  
 
สมัคร : ขอบคณุ แตโ่ปรดทําการบา้นมาบา้ง อยา่หยบิเอาแคข่อ้มลูบางอยา่งแลว้มาตั Uงคําถาม ถา้ผมไมใ่ชต่วัจรงิ 
ผมมาไกลขนาดนีUไมไ่ดห้รอก ขอบคณุที(มา พอแลว้ 
 
นักขา่ว : ขอบคณุมาก 
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วนัทีY 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปีทีY 31 ฉบบัทีY 10941 
 
สธุรรม:สะเทอืนใจ"สมคัร"พดูไมค่รบ "เป็นคําพดูทีYไมร่บัผดิชอบ" 
 

 

ทีYมา - นายสธุรรม แสงประทมุ อดตีเลขาธกิารศนูยก์ลาง
นสิตินักศกึษาแหง่ประเทศไทย ผูนํ้านักศกึษาในเหตกุารณ์ 6 
ตลุาคม 2519 เลา่เรื(อง ยอ้นหลังความขดัแยง้ทางความคดิที(
นํามาสูก่ารใชค้วามรนุแรงเขา้ปราบปราม ในเหตกุารณ์ที(
เกดิขึUนเมื(อ 31 ปีกอ่น  
 
- ชนวนที(ทําใหเ้กดิเหตนุองเลอืด 6 ตลุา คอือะไรกนัแน่ 
 
วัตถปุระสงคข์องเหตกุารณ์และผูก้อ่เหตกุารณ์ เขาตอ้งการ
นําระบอบเผด็จการกลับสูส่งัคมไทยอกีครัUง หลังจากมกีาร
เปลี(ยนแปลงไป เมื(อวันที( 14 ตลุาคม 2516 หลัง 14 ตลุา 
อํานาจเผด็จการยังคงอยู ่พายใุหญพั่ดมา แลว้กระเบืUองของ
ระบอบเผด็จการบนหลังคาปลวิไป 3 แผน่เทา่นัUน  
 

14 ตลุา ไดก้อ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์ที(มคีณุคา่ตอ่สงัคมไทยมาก เพราะหลังจากนัUนปัญหาตา่งๆ ใน
สงัคมไทยซึ(งถกูเก็บกดมายาวนาน ก็ถกูนําขึUนมาสูก่ารพดูคยุ ถกเถยีง รอ้งเรยีนตอ่สาธารณชน มกีาร
จัดกลุม่องคก์รตา่งๆ ขึUนมาเป็นตวัแทนปัญหา นักศกึษาก็ไดม้สีว่นรว่มกบัผูท้กุขย์ากทัUงหลายในการ
สะทอ้นความจรงิ มเีสรภีาพในการนําความจรงิมาพดู 
 
แตก่ารเคลื(อนไหวทัUงหมดสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อํานาจเกา่ในสงัคมไทย ฉะนัUน ความพยายามที(จะ
หยดุยั Uงปรากฏการณ์เหลา่นีUจงึเกดิขึUน คนที(มอํีานาจในสงัคมไทยตลอดมา และเคยมคีวามสขุกบั
ระบอบเผด็จการทหาร ซึ(งเอาใจคนไมก่ี(คนดกีวา่เอาใจคนสว่นใหญ ่คนซึ(งมปีระโยชนร์ว่ม ก็ยอ่ม
กระทบตอ่การมสีทิธเิสรภีาพของกระบวนการ 
 
เขาเองยอ่มเห็นวา่การทําลายขบวนการเหลา่นีUน่าจะเป็นชอ่งทางที(ดทีี(สดุในการรักษาประโยชนเ์ดมิ
ของเขาไว ้การทําลายปรากฏการณ์เหลา่นีUได ้ก็ตอ้งทําลายประชาธปิไตย ชาวนาถกูลอบฆา่นับรอ้ยคน 
ผูนํ้ากรรมกรถกูลอบยงิ ผูนํ้าพรรคการเมอืงที(เป็นฝ่ายกา้วหนา้ อยา่งอาจารยบ์ญุสนอง บณุโยทยาน 
เลขาธกิารพรรคสงัคมนยิมแหง่ประเทศไทย ถกูลอบยงิตายกลางเมอืง ยังเป็นปรศินามาจนทกุวันนีU 
ผูนํ้านักศกึษาอยา่ง แสงรุง่ นรัินดรกลุ หรอือมเรศ ชยัสะอาด ถกูลอบยงิตายกอ่น 6 ตลุา นักศกึษา
ชมุนุมไลฐ่านทัพสหรัฐในประเทศไทย ถกูปาระเบดิที(สยามสแควรม์คีนลม้ตาย  
 
6 ตลุา เริ(มที(มกีารนําจอมพลถนอม กติตขิจร กลับมา คอืนําจอมพลประภาส จารเุสถยีร กลับมากอ่น 
แตถ่กูนําตวัออกไปเพราะประชาชนประทว้ง แตจ่อมพลถนอมมาในรปูแบบใหมค่อื ไปบวชเณรที(
สงิคโปรแ์ลว้กลับมา ใชศ้าสนาเป็นเครื(องมอื นักศกึษาลกุขึUนประทว้ง มกีารแสดงละครที(
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ละครนัUนแสดงเพื(อใหนั้กศกึษาธรรมศาสตรท์ี(จะเขา้สอบ ใหเ้ห็นวา่เราจะหา
ประโยชนส์ขุสว่นตวัอยูไ่ดอ้ยา่งไร ในเมื(อเพื(อนเราที(ตอ่ตา้นเผด็จการถกูแขวนคอตาย โดยการเอาการ
เลยีนแบบการแขวนคอสงัหารชา่งไฟฟ้านครปฐม แสดงโดยชมรมละครและการแสดงของนักศกึษา
ธรรมศาสตร ์เอาวโิรจน ์ตั Uงวานชิ และอภนัินท ์บัวหภักด ีมาแสดงกนั 2 คน เพราะเป็นนักศกึษาที(ตวั
เบาที(สดุของชมรม เพราะตอ้งแขวนคอจําลองใหค้ลา้ยกนั และการแสดงวันนัUนเป็นการแสดงตอ่หนา้
นักศกึษานับพัน ตอ่หนา้สนัตบิาลนับรอ้ย ถา้หนา้เหมอืนอยา่งที(หนังสอืพมิพล์ง นักศกึษาถกูกระทบื
ตายไปแลว้ (เนน้เสยีง) ขอใหไ้ปดใูหม ่การแสดงวันนัUนเป็นการแสดงเลยีนแบบชา่งไฟฟ้านครปฐม
ตา่งหาก 
 
แตต่อนหลังมาถกูบดิเบอืนโดยหนังสอืพมิพด์าวสยามลงภาพ วา่การแสดงละครครัUงนัUนนักศกึษาหมิ(น
พระบรมเดชานุภาพ จงึมกีารกระพอืโหมเหตกุารณ์นัUนใหร้นุแรงขึUน แลว้นํามาสูก่ารปราบปรามนักศกึษา 

 

 



และนําสูก่ารยดึอํานาจในวันที( 6 ตลุา 2519 เวลา 1 ทุม่ มันเกี(ยวเนื(องกนั แตผ่ลมันคอืการนําระบอบ
เผด็จการกลับคนืมา 
 
- กําลังบอกวา่ ชว่งนัUนทกุอยา่งถกูบดิเบอืนเพื(อสรา้งเงื(อนไขในการปราบปรามนักศกึษา 
 
(พยักหนา้) ก็คลา้ยๆ กบัลม้นายกฯทักษิณ (ชนิวัตร อดตีนายกฯ) น่ะ ตั Uงเงยีบ ดว้ยขอ้หาไมจ่งรักภักด ี
เป็นคอมมวินสิต ์สิ(งเหลา่นีUมันเกดิซํUาในสงัคมไทย ทกุเรื(องพยายามเชื(อมโยงใหนั้กศกึษาตลอด เรา
เจอเหตกุารณ์ซํUาแลว้ซํUาอกี ตอนผมเป็นเลขาธกิารศนูยน์สิตินักศกึษาแหง่ประเทศไทยก็รูอ้ยูแ่ลว้ 
หลายคนบอกวา่น่าจะเป็นเลขาฯคนสดุทา้ยนะ (หัวเราะ) เพราะดจูากการปราบปรามกระบวนการ
นักศกึษามันรนุแรงขึUนเรื(อยๆ 
 
- ถา้ยอ้นไปไดจ้ะเลอืกอยูร่ว่มชะตากรรมกบัเพื(อนนักศกึษาหรอืวา่ยอมถกูจับตดิคกุ 
 
ผมไมม่ทีางเลอืก ผมก็เป็นสว่นหนึ(งของเหตกุารณ์ ที(ประชมุมอบหมายใหผ้มไป ผมคดิวา่หนา้ที(ตอน
นัUนคอืการตอ้งไปชีUแจงให ้ม.ร.ว.เสนยี ์ปราโมช นายกฯในขณะนัUน ทราบถงึการแสดงละครของ
นักศกึษาวา่ ไมไ่ดส้รา้งความเขา้ใจผดิ เพื(อทา่นจะไดใ้ชอํ้านาจของทา่นคลี(คลายสถานการณ์ แตต่อน
นัUนอํานาจในมอืทา่นก็ไมม่แีลว้ ผมกบัเพื(อนที(ไปก็ถกูจับที(บา้นทา่น ถกูกลา่วหาวา่ทําการอนัเป็น
คอมมวินสิต ์ขึUนศาลทหาร 
 
- ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํ่ารงุ ออกมาเผยประวัตศิาสตรใ์หมว่า่ สาเหตขุอง 6 ตลุา มาจากเสยีงปืนนัดแรกของ 
ร.ต.ท.ขีUเมา ที(ทําปืนลั(นอยูข่า้งๆ ร.ต.อ.เฉลมิ 
 
ไมท่ราบ ผมไมไ่ดอ้ยูต่อนนัUน เหตกุารณ์มันชลุมนุ คอืทา่นเฉลมิทา่นก็มมีมุนําเสนอของทา่น จะเหมาะ
ไมเ่หมาะอกีเรื(องหนึ(ง แตท่า่นก็ไดเ้สนอมมุทา่น ก็รับฟัง แตมั่นก็ไมไ่ดต้รงกนัแบบนัUน เพราะทา่น
อาจจะมนึอยูแ่ถวนัUนก็ได ้เพราะคนเราไมแ่น่ สะลมึสะลอือยูก็่อาจจะเห็นแบบนัUน ภาพลวง ภาพฝัน 
ภาพจรงิ สํานกึแตล่ะคนมองปรากฏการณ์ตา่งกนั แตส่าเหตนุ่าจะมาจากที(ตั Uงธงปราบนักศกึษามากกวา่ 
เพราะมันเห็นผลสรปุแลว้ 
 
- นายสมัคร สนุทรเวช ถกูโจมตวีา่มสีว่นปลกุระดมผา่นสถานวีทิยยุานเกราะ 
 
กอ่นหนา้และระหวา่งเหตกุารณ์ 6 ตลุา คณุสมัครก็เป็นนักการเมอืงพรรคประชาธปัิตย ์หลังจากนัUนก็มา
เป็นรัฐมนตรวีา่การมหาดไทย กอ่นเหตกุารณ์เป็นรัฐมนตรชีว่ย 
 
เอ...(นิ(งคดิ) ตอ้งยอมรับวา่ คณุสมัครอยูฝ่่ายขวาชดัเจน เป็นขวาตกขอบ ทา่นก็แสดงบทบาทในทาง
ของทา่น เหตกุารณ์ที(เกดิขึUนมันมอีงคป์ระกอบหลายอยา่ง มทัี Uงผูท้ี(ไมไ่ดเ้กี(ยวขอ้งกบัการปราบปราม 
แตม่อีทิธพิลตอ่เหตกุารณ์ ตอนนัUนเราก็คดิวา่ คณุสมัครก็มแีนวความคดิที(ไมค่อ่ยเห็นดว้ยกบัการ
เคลื(อนไหวของประชาชน เชน่ พดูถงึการเคลื(อนไหวของกรรมกรวา่ เป็นแกง๊ขา้งถนนอะไรพวกนีU  
 
เขาเป็นตวัแทนสญัลักษณ์ประเภทนัUน บางทคีณุสมัครเขาเป็นคนพดูตรงๆ โผงผาง ซึ(งไมแ่น่วา่ 
หลังจากนัUนเขาจะทําอะไรบา้ง แตเ่ราก็เห็นและเขา้ใจกนัในการววิาทะ แตก่อ่นเกดิเหตกุารณ์มันสะสม 
มันเพาะเชืUอ เตมิมาเรื(อยๆ วา่นักศกึษาเป็นอยา่งนัUนอยา่งนีU  
 
บางคนก็บอกวา่ จอมพลถนอมเป็นคนมคีวามคดิวา่ถา้ปราบนักศกึษาไปจากสงัคมไทยสกั 2 หมื(นคน 
เหตกุารณ์บา้นเมอืงน่าจะสงบ เขาเลา่อยา่งนัUน ตอน 14 ตลุา ผมถกูจับ มนูญ รปูขจร ในขณะนัUน ขบั
รถถังมารับผม ตอนนัUนไวผ้มยาว ก็มขีา่วออกไปวา่ พล.ท.วฑิรูย ์ยะสวัสดิg สง่เสอืพรานมากอ่จลาจลทัUง
ที(มันไมใ่ช ่
 
- ในฐานะที(ถกูตตีราวา่ซา้ย คณุสมัครถกูตตีราวา่ขวา บทบาทระหวา่งกนัตอนนัUนเป็นอยา่งไร 
 
ก็มกีารโตแ้ยง้ ววิาทะกนัผา่นสาธารณะ ผา่นสื(อผา่นอะไร คณุสมัครก็เป็นคนหนึ(งซึ(งมบีทบาททาง
สงัคม คอืสื(อเองก็ไปสมัภาษณ์เขาเชน่เดยีวกบัสมัภาษณ์เรา ก็ธรรมดา มวีวิาทะกนับา้งโตแ้ยง้กนับา้ง 
พอเป็นรัฐมนตรวีา่การมหาดไทยคณุสมัคร ก็ยังทําหนา้ที(ตอบโตเ้หตกุารณ์ 6 ตลุา ทั Uงในประเทศและ
ตา่งประเทศ พอทา่นไปตา่งประเทศก็มคีนไทยประทว้ง ทา่นก็ชีUแจง แตท่า่นยังคงยนืยันถงึขนาดวา่ 
พวกที(อยูใ่นธรรมศาสตรไ์มใ่ชค่นไทย พดูไทยไมไ่ดด้ว้ยซํUา 
 



มนัีกขา่วญี(ปุ่ นมาถามผมวา่ เอะ๊! เมื(อกอ่นคณุสธุรรมกบัคณุสมัครอยูค่นละฝ่ายกนั วันนีUมาอยูพ่รรค
เดยีวกนัไดไ้ง ผมบอกไมไ่ดอ้ยูพ่รรคเดยีวกนั พรรคผมมันถกูยบุไปแลว้ (หัวเราะ) คณุสมัครเขามาอยู่
พรรคพลังประชาชน แตก็่มาอยูใ่นแถวในแนวใกลเ้คยีงกนั  
 
ผมก็ถามกลับไปวา่ ทําไมอเมรกิาบอมบญ์ี(ปุ่ นดว้ยระเบดิปรมาณู 2 ลกู เกรยีมไป 2 เมอืง ทําไมอเมรกิา
กบัญี(ปุ่ นวันนีUถงึกลับมาเป็นมติรกนั ทําไมไมบ่อมบก์นัตอ่ละ่ครับ (ทําตาโต) เหตกุารณ์มันก็จบที(ตวั
เหตกุารณ์ หลังจากนีUเราตา่งเป็นสว่นหนึ(งของสงัคม ที(ไมจํ่าเป็นตอ้งทะเลาะเบาะแวง้กนัตอ่ไป คยุกนั
ไดป้รกึษากนัได ้ทําไมเวยีดนามกบัอเมรกิาที(เคยบอมบก์นั วันนีUกลับมาดกีนั บลิ เกตส ์ไปลงทนุใน
เวยีดนามแลว้ โลกความเป็นจรงิมันอยา่งนีU แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ประวัตศิาสตร ์เรื(องในอดตีจะถกูลบ
เลอืนไปกบัความรว่มมอืครั Uงใหม ่ประวัตศิาสตรก็์ยังเป็นประวัตศิาสตร ์การเสยีชวีติของผูค้นไมไ่ดส้ญู
เปลา่หรอก มันลว้นเป็นพลังขบัเคลื(อนใหส้งัคมเราเดนิมาจนถงึทกุวันนีUได ้
 
- เคยมคํีาเบกิความของนายชาญ แกว้ชใูส ทนายของนายสธุรรม ที(ใหต้อ่ศาลวา่ นายสมัครเคยไปพบ
จอมพลถนอมที(สงิคโปรใ์นชว่งที(บวชเป็นเณร น่าจะเป็นสว่นสําคญัที(บอกวา่นายสมัครเกี(ยวขอ้งกบั
เหตกุารณ์หรอืไม ่
 
ตอ้งไปดตูรงนัUน ทนายความอาจจะซกัคด ีอาจจะใหข้อ้เท็จจรงิ หรอืซกัพยานในศาล แตผ่มไมอ่ยาก
ใหห้ยบิเอาจดุใดจดุหนึ(งมาพดู มันตอ้งเอาเรื(องมาเรยีงแตล่ะเหตกุารณ์ที(นําไปสู ่6 ตลุา เพราะมันมี
หลักมเีกณฑ ์มขีอ้เท็จจรงิ ไมใ่ชส่รปุไมไ่ด ้เหตเุกดิกลางเมอืง กลางวัน ที(สนามหลวง ธรรมศาสตร ์คน
เห็นเป็นรอ้ยหลายรอ้ย สื(อมวลชนไทยและตา่งประเทศก็ถา่ย มันเกดิขึUนในที(สาธารณะ ทําไมจะชําระ
กนัไมไ่ด ้มันไมไ่ดไ้ปเกดิในหอ้งสว้มใคร มันโจง่แจง้เปิดเผย (เสยีงดงั)  
 
แตค่นไทยมันขีUเกยีจทํา มันไมม่เีจา้ภาพ เราอยากหาเจา้ภาพ แตผ่มพรอ้มสนับสนุนหากจะมกีารชําระ
ประวัตศิาสตรเ์รื(องนีU สมัยคณุอดศิร เพยีงเกษ เป็นรัฐมนตรชีว่ยศกึษาฯก็เคยจะทํา 14 ตลุา 2516 แต่
ไมจ่บ จะใหพ้ี(เนาวรัตน ์(พงษ์ไพบลูย ์กวซีไีรท)์ ทํา ก็ไมจ่บ พี(เนาวรัตนโ์ทร.มาถามผม ตกลงขอ้มลู
บางอยา่งมันเป็นไงกนัแน่ ชว่งไหน เวลาไหน ใครบา้ง มันไมจ่บ 
 
- ทําไมไมเ่สนอตวัทําเอง เพราะอยูฝ่่ายอํานาจรัฐทําไดง้า่ยกวา่ 
 
ผมไมม่อํีานาจรัฐนะ ผมเป็น 111 ทําไมตอ้งผลักภาระมาใหค้นคนเดยีว คนรว่มเหตกุารณ์มมีากมาย 
ถามวา่ แลว้ทําไมตอนพรรคประชาธปัิตยเ์ป็นรัฐบาล (เริ(มมอีารมณ์) ไมผ่ลักไปใหเ้ขาทํา ก็เหตกุารณ์ 6 
ตลุา มันเกดิสมัยรัฐบาลเขานะ ม.ร.ว.เสนยี ์เป็นนายกฯ และคณุชวน (หลกีภัย) หัวซกุหัวซนุอยูท่ี(ไหน 
ทําไมไมไ่ปเรยีกรอ้งใหเ้ขาทํา พดูแลว้มอีารมณ์ (หัวเราะ)  
 
มันก็เกี(ยวขอ้งสมัผัสดว้ยกนัทั UงนัUนแหละ แตเ่ชื(อวา่คนตลุาทกุคนพรอ้มพดู อภนัินทท์ี(แสดงละครแขวน
คอพรอ้มพดูมาก แมก้ระทั(งฝ่ายขวาเองก็พรอ้มพดู เพราะมฝ่ีายขวาหลายคนที(รูส้กึวา่ที(เขาทําไปนัUนมัน
ไมถ่กู กระทงิแดงวันนีUก็ยังอยู ่บางคนก็ยังเจอกบัผม ยังมปีระวัตศิาสตรเ์ดนิไดอ้ยู ่บางคนเขาก็ยังเชื(อ
ในมมุเขาแบบเดมิ ขนาดสมาคมโลกแบนยังตั Uงไดเ้ลย (หัวเราะ) นับประสาอะไร 
 
- ในฐานะคนเดอืนตลุาที(รูค้วามจรงิ นาทแีรกที(ไดย้นิคณุสมัครใหส้มัภาษณ์สื(อตา่งประเทศวา่ 6 ตลุา มี
คนตายคนเดยีวรูส้กึอยา่งไร 
 
โอย๊...สะเทอืนใจยิ(ง มคีนถกูแขวนคอทัUงๆ ที(ยังไมต่ายด ีลองคดิด ู(นิ(งยาว) มกีารทารณุ ลิ(มตอกอก 
มนุษยถ์กูกระทํา ทกุอยา่งเป็นขอ้เท็จจรงิทั Uงหมด เหตกุารณ์สงัหารหมูค่รั UงนัUนมันเป็นบาดแผลใหญข่อง
สงัคมไทย เป็นฆาตกรรมครัUงใหญท่ี(มตีอ่มนุษยชาต ิผมเองก็ไดรั้บเคราะหก์รรม สญูเสยีเพื(อน  
 
ผมไดย้นิคณุสมัครใหส้มัภาษณ์ผมก็ไมส่บายใจ เพราะผมก็อายอุานามก็มากแลว้ ก็เสยีใจวา่เป็นเรื(องที(
ไมด่ ีจะนํามาสูก่ารวพิากษ์วจิารณ์ และเป็นเรื(องที(ไมค่วรแสดงออกเชน่นัUน ไมค่วรพดู การพดูมันควรมี
ทว่งทํานอง เพราะมันเป็นเหตกุารณ์ของความขดัแยง้ของคนในชาต ิเป็นเหตกุารณ์ที(มคีนไดรั้บผล
กระเทอืนดา้นจติใจสงู ในการแสดงความคดิความเห็นในฐานะเป็นผูนํ้าทางสงัคมก็ตอ้งระมัดระวัง แต่
ละคนก็มโีรคประจําตวักนัคนละแบบ ทา่นสมัครปิดปากและจมกูก็ยังพดูไดอ้ยู ่เพราะฉะนัUนทา่นเป็นคน
ที(มลัีกษณะพเิศษอยู ่(หัวเราะ) 
 
เป็นคําพดูที(ไมรั่บผดิชอบ จรงิๆ ผมคดิวา่คณุสมัครทา่นรูว้า่มคีนตายมากกวา่นัUน เพราะภาพอะไรตอ่มิ
อะไรที(ออกมา แตท่า่นคงพดูไมค่รบ 6 ตลุา มันเป็นแควั่นปราบนักศกึษาเทา่นัUน แตก่อ่นนัUนเราไป



ชมุนุมที(ไหนก็โดน มทัี Uงลอบยงิ ลอบฆา่ 6 ตลุาเป็นแคก่ารรวบยอดครัUงใหญเ่ทา่นัUน เพราะมันเดนิมา
นานแลว้ 
 
- เชื(อโดยสจุรติใจหรอืไมว่า่คณุสมัครไมไ่ดเ้กี(ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 
 
ก็ทา่นสาบานไปแลว้ แตใ่นความรูส้กึผม ทา่นเป็นสญัลักษณ์ของฝ่ายขวา แตท่า่นก็ผอ่นปรนไปเยอะ
แลว้ วันนีUทา่นก็ผา่นเหตกุารณ์มาเยอะ อาย ุ73 ปีแลว้ ทา่นก็พดูคยุกบัผมและพวกนักศกึษาได ้คนที(
เคยสูร้บปรบมอืกนัก็ไดรั้บโอกาสจากสงัคมใหม้ารว่มงานรว่มการกนัได ้คนเราไมจํ่าเป็นตอ้งจองลา้ง
จองผลาญกนัตลอด คน กทม.กลางเมอืงหลวงยังเลอืกคณุสมัครเป็นผูว้า่ฯกทม.ดว้ยคะแนนทว่มทน้ 
 
- หมายความวา่ควรใหอ้ภัยคณุสมัคร และยกอดตีลมืทิUงไป 
 
ก็ยังเห็นวา่ทา่นมหีลายสว่นในชวีติที(สงัคมจะใชง้านได ้ไมใ่ชเ่ลวไปหมด ชวีติมันมหีลายเวอรช์ั(น 
 
- พดูอยา่งนีUไมก่ลัวเพื(อนตลุาไมพ่อใจหรอื 
 
ไมก่ลัวหรอกครับ ผมจะไปกลัวอะไร ผมก็เป็นตวัของผมเองจนทกุวันนีU ไมไ่ดศ้โิรราบใครดว้ย ไมเ่คย
อาศยัคณุสมัครเป็นประโยชนอ์ะไรเลย  
 
แตบ่างอยา่งนัUนกฎหมายลงโทษ ผมเป็นชาวพทุธ เคยบวชมาเมื(อวันที( 6 ตลุาคม 2550 ในโอกาส 80 
พรรษาในหลวง และโอกาสครบรอบ 6 ตลุา เพื(ออทุศิสว่นกศุลใหผู้ป้ระสบเคราะหก์รรม ผมเชื(อในกฎ
แหง่กรรม กฎหมายอาจจะไมถ่งึ แตก่ฎแหง่กรรม ทกุคนทําอะไรไวย้อ่มไดรั้บผลพวงนัUน หนไีมพ่น้ ผม
เชื(อตรงนัUน 
 
- ทั Uงคนที(เหนี(ยวไกปืนเอง และคนที(ไมไ่ดเ้หนี(ยวไกแตม่อีทิธพิลใหม้คีนเหนี(ยวไก 
 
ครับ (พยักหนา้) 
 
- ถา้คณุสมัครยอมขอโทษเรื(องตวัเลขคนตาย ทกุอยา่งจบ 
 
ถา้การขอโทษเป็นการทําใหป้ระวัตศิาสตร ์6 ตลุามันกระจา่งขึUน และเป็นการทําใหส้ถานการณ์ทกุ
อยา่งดขีึUน ผมก็คดิวา่เป็นสิ(งที(ควรทํา แตว่า่การขอโทษของทา่นก็คงไมไ่ดทํ้าใหป้ระวัตศิาสตรก์ระจา่ง
ขึUน นอกจากเรื(องจํานวนคนเทา่นัUน ผมตอ้งการมากกวา่นัUน อยากใหส้งัคมไทยมเีจา้ภาพในการสรปุ
ประวัตศิาสตร ์มากกวา่ที(คนใดคนหนึ(งขอโทษ  
 
แตค่นรุน่ผมบอกไดเ้ลยวา่ มชีวีติรอดมาทกุวันนีUไมใ่ชเ่ขาปราน ีไมใ่หต้ายนะ เรารอดตายมาเองนะ คอื
เขาฆา่แลว้ พยายามตลอด แตไ่มต่าย รอดมาไดด้ว้ยตัวเราเอง... 
 
หนา้ 2 

 

 

 



วนัทีY 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปีทีY 31 ฉบบัทีY 10941 
 
"สธุรรม"สะเทอืนใจ ผูนํ้าพดูไมร่บัผดิชอบ 
 
เชื(อรู6้ตลุาคนตายมากกวา่1 "อมธ."จีUขอโทษที(บดิเบอืน  
 
 

"สมคัร"ปดัขอโทษ ยํ Pาบอกชดัแลว้วา่จะไมพ่ดูถงึ 6 ตลุาอกี อา้งจํา
ไมไ่ดร้ปูถา่ยคู"่ประภาส" เชืYอไมเ่สยีหายเรืYองพดูกบัสืYอนอกมคีน
ตายคนเดยีว "สธุรรม"เผยสะเทอืนใจ ชีPเป็นคําพดูทีYไมร่บัผดิชอบ 
ยอ้นอดตีนายกฯเคยดา่ผูชุ้มนุมแกง๊ขา้งถนน อมธ.ออกโรงปราม
นายกฯ-เฉลมิ อยา่บดิเบอืนซํPา เรยีกรอ้งออกมาขอโทษญาตวิรีชน 
ต ัPง กก.กลางชําระประวตัศิาสตร ์"เลีPยบ"ยกโพลขม่ คนเบืYอ ไมอ่ยาก
ใหส้ะสาง 
 
"สมคัร"ปดัขอโทษ-จําไมไ่ดถ้า่ยคูป่ระภาส 
 
นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
ปฏเิสธเสยีงเรยีกรอ้ง ใหข้อโทษในเรื(องที(ออกมาพดู เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 
2519 มผีูเ้สยีชวีติเพยีง 1 คน ระหวา่งใหส้มัภาษณ์สื(อมวลชนประจํา
สปัดาห ์ที(ทําเนยีบรัฐบาล เมื(อวันที( 22 กมุภาพันธ ์โดยกลา่ววา่ เคยบอก
ชดัเจนไปแลว้วา่จะไมพ่ดูถงึเรื(องนีUอกี สว่นเรื(องที( ส.ส.พรรคประชาธปัิตย ์
เตรยีมยื(นกระทูส้ดถามนายกฯในเรื(องนีUนัUน นายสมัครกลา่ววา่ ขอใหพ้รรค
ประชาธปัิตยย์ื(นมากอ่น 
 
นายกฯยังกลา่วกรณี ส.ส.พรรคประชาธปัิตยเ์ตรยีมเปิดเผยรปูถา่ยคูก่บั 
จอมพลประภาส จารเุสถยีร เพื(อเชื(อมโยงกลา่วหานายกฯมสีว่นเกี(ยวขอ้ง
กบัเหตกุารณ์นีU วา่ "ผมยังไมเ่ห็น ทําไม ผมจําไมไ่ด ้เอามาใหด้หูน่อย" 
พรอ้มกบัขอใหผู้ส้ ื(อขา่วกางรปูในหนังสอืพมิพใ์หด้ ูจากนัUนนายสมัครกลา่ว

วา่ "โฮโ้ห! นั(นหรอืผม ผมยังไมรู่เ้ลย ผมไมเ่ห็น ผมไมไ่ดรั้บรปูนีU" จากนัUนนายสมัคร พยายามเปลี(ยนเรื(องคยุโดย
กลา่ววา่ "เอา้! เรื(องอื(น" แตผู่ส้ ื(อขา่วถามวา่ นายกรัฐมนตรเีคยบอกวา่ไปยนืดคูนเสยีชวีติที(สนามหลวงเห็นคนตาย
เพยีง 1 คน นายสมัครกลา่ววา่ "ขา่วออกมาวา่มคีนถกูเผาที(สนามหลวงใครก็ไปดกูนัทั UงนัUน เพราะอยากรูว้า่จรงิ
หรอืไม ่ที(เอายางมาวาง ผมก็ไปดเูหมอืนกนั ใครๆ ที(ไปดทัู UงนัUน แลว้ก็เห็นอยา่งนัUน ผูส้ื(อขา่ววา่มากกวา่ 1 คนหรอื" 
 
อา้งไมเ่สยีหายพดูกบัสืYอนอกมตีายคนเดยีว  
 
ผูส้ ื(อขา่วถามวา่ เมื(อปี 2520 นายกรัฐมนตรเีคยบอกวา่มผีูเ้สยีชวีติ 48 กวา่คน นายสมัคร กลา่ววา่ "เวลานีUมัน 31 ปี
แลว้ ผมจําไมไ่ดว้า่ผมพดูอะไรอยา่งนัUน ทําไมพดูอยา่งนัUนผมก็ไมท่ราบเหมอืนกนั คอืถา้ผมพดูเรื(องนัUนจรงิ ผมคง
ไมพ่ดูอยา่งนัUน อยา่งนีU ไมท่ราบ" ผูส้ื(อขา่วจงึถามวา่ ขณะนีUทราบขอ้มลูเพิ(มเตมิบา้งหรอืยังวา่มผีูเ้สยีชวีติมากกวา่ 1 
คน นายสมัครกลา่ววา่ "เคยบอกไปแลว้วา่จะไมพ่ดูถงึเรื(องนีUแลว้ ก็จะไมพ่ดู แลว้เชื(อวา่ไมใ่ชค่วามเสยีหายที(พดูกบั
ผูส้ื(อขา่วตา่งประเทศไปอยา่งนัUน เพราะพดูเทา่ที(เห็น เป็นสทิธเิสรภีาพของผมโดยแท ้ไมต่อบแลว้เรื(องนีU พอแลว้" 
เมื(อถามยํUาวา่หากมกีารยื(นกระทูส้ดในสภา จะตอบอยา่งไร นายสมัครยํUาวา่ "ผมบอกวา่ไมต่อบแลว้ พอแลว้ พอหรอื
ยัง"  
 
ผูส้ ื(อขา่วถามวา่ พอเห็นศกัยภาพฝ่ายคา้นในสภาหรอืยัง ที(เคยบอกวา่ตอ้งใชค้วามอดทนอยา่งสงู จะมแีนวนโยบาย
ในการทํางานอยา่งไร รวมไปถงึการมอบงานใหท้มีโฆษกรัฐบาลดว้ย นายสมัครหัวเราะและกลา่ววา่ "เรื(องนีUโฆษกก็
เพิ(งเขา้มา ก็จะใหทํ้างานกอ่น ผมก็ไมท่ราบวา่จะออกมาอยา่งไร แตร่ะดบันีUกนัแลว้น่าจะทํางานได ้ผมแน่ใจ แต่
ขอใหทํ้างานกอ่น สว่นฝ่ายคา้นก็ขอใหทํ้างานไปไมม่ปัีญหา ถอืวา่พออาศยั ไมเ่ป็นไร" 
 
สธุรรมเผยสมคัรเคยดา่ผูชุ้มนุมแกง๊ขา้งถนน 
 
นายสธุรรม แสงประทมุ อดตีเลขาธกิารศนูยก์ลางนสิตินักศกึษาแหง่ประเทศไทย ผูนํ้านักศกึษาในเหตกุารณ์ 6 
ตลุาคม 2519 กลา่ววา่ กอ่นหนา้และระหวา่งเหตกุารณ์ 6 ตลุา นายสมัครเป็นนักการเมอืงพรรคประชาธปัิตย ์
หลังจากนัUนก็มาเป็นรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
 
"คณุสมัครอยูฝ่่ายขวาชดัเจน เป็นขวาตกขอบ ทา่นก็แสดงบทบาทในทางของทา่น เหตกุารณ์ที(เกดิขึUนมันมี

 
สนใจ - นักศกึษาสนใจภาพบันทกึ
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 และภาพ
ผูเ้สยีชวีติที(นํามาจัดนทิรรศการ 
ระหวา่งการแถลงขา่วขององคก์าร
นักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
(อมธ.) เรยีกรอ้งใหน้ายสมัคร สนุทร
เวช นายกรัฐมนตร ีและ ร.ต.อ.เฉลมิ 
อยูบํ่ารงุ รมว.มหาดไทย กลา่วขอ
โทษกรณีบดิเบอืนขอ้มลู
ประวัตศิาสตร ์6 ตลุา ที(ตกึ อมธ. เมื(อ
วันที( 22 กมุภาพันธ ์



องคป์ระกอบหลายอยา่ง มทัี Uงผูท้ี(ไมไ่ดเ้กี(ยวขอ้งกบัการปราบปราม แตม่อีทิธพิลตอ่เหตกุารณ์ ตอนนัUนเราก็คดิวา่ 
คณุสมัครก็มแีนวความคดิที(ไมค่อ่ยเห็นดว้ยกบัการเคลื(อนไหวของประชาชน เชน่ พดูถงึการเคลื(อนไหวของกรรมกร
วา่ เป็นแกง๊ขา้งถนนอะไรพวกนีU เขาเป็นตวัแทนสญัลักษณ์ประเภทนัUน บางทคีณุสมัครเขาเป็นคนพดูตรงๆ โผงผาง 
ซึ(งไมแ่น่วา่ หลังจากนัUนเขาจะทําอะไรบา้ง แตเ่ราก็เห็นและเขา้ใจกนัในการววิาทะ แตก่อ่นเกดิเหตกุารณ์มันสะสม 
มันเพาะเชืUอ เตมิมาเรื(อยๆ วา่นักศกึษาเป็นอยา่งนัUนอยา่งนีU"นายสธุรรมกลา่ว 
 
ชีPสรปุตาย1คนเป็นคําพดูทีYไมร่บัผดิชอบ 
 
ผูส้ ื(อขา่วถามวา่ นาทแีรกที(ไดย้นินายสมัคร ใหส้มัภาษณ์สื(อตา่งประเทศวา่ 6 ตลุา มคีนตายคนเดยีวรูส้กึอยา่งไร 
นายสธุรรมกลา่ววา่ "โอย๊...สะเทอืนใจยิ(ง มคีนถกูแขวนแขวนคอทัUงๆ ที(ยังไมต่ายด ีลองคดิด ูมกีารทารณุ ลิ(มตอก
อก มนุษยถ์กูกระทํา ทกุอยา่งเป็นขอ้เท็จจรงิทั Uงหมด เหตกุารณ์สงัหารหมูค่รั UงนัUนมันเป็นบาดแผลใหญข่อง
สงัคมไทย เป็นฆาตกรรมครัUงใหญท่ี(มตีอ่มนุษยชาต ิผมเองก็ไดรั้บเคราะหก์รรม สญูเสยีเพื(อน  
 
ผมไดย้นิคณุสมัครใหส้มัภาษณ์ผมก็ไมส่บายใจ เพราะผมอายอุานามก็มากแลว้ ก็เสยีใจวา่เป็นเรื(องที(ไมด่ ีจะนํามา
สูก่ารวพิากษ์วจิารณ์ และเป็นเรื(องที(ไมค่วรแสดงออกเชน่นัUน ไมค่วรพดู การพดูมันควรมทีว่งทํานอง เพราะมันเป็น
เหตกุารณ์ของความขดัแยง้ของคนในชาต ิเป็นเหตกุารณ์ที(มคีนไดรั้บผลกระเทอืนดา้นจติใจสงู ในการแสดง
ความคดิความเห็นในฐานะเป็นผูนํ้าทางสงัคมก็ตอ้งระมัดระวัง แตล่ะคนๆ ก็มโีรคประจําตวักนัคนละแบบ ทา่นสมัคร
ปิดปากและจมกูก็ยังพดูไดอ้ยู ่เพราะฉะนัUนทา่นเป็นคนที(มลัีกษณะพเิศษอยู ่เป็นคําพดูที(ไมรั่บผดิชอบ จรงิๆ ผมคดิ
วา่คณุสมัครทา่นรูว้า่มคีนตายมากกวา่นัUน เพราะภาพอะไรตอ่มอิะไรที(ออกมา แตท่า่นคงพดูไมค่รบ 6 ตลุา มันเป็น
แควั่นปราบนักศกึษาเทา่นัUน แตก่อ่นนัUนเราไปชมุนุมที(ไหนก็โดน มทัี Uงลอบยงิ ลอบฆา่ 6 ตลุาเป็นแคก่ารรวบยอด
ครัUงใหญเ่ทา่นัUน เพราะมันเดนิมานานแลว้" (อา่นรายละเอยีดหนา้ 2)  
 
องคก์ารน.ศ.มธ.ชีP"สมคัร-เฉลมิ"บดิเบอืน 
 
ขณะที(องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) จัดแถลงหัวขอ้ "นายกรัฐมนตรกีบัขอ้เท็จจรงิของ
เหตกุารณ์ 6 ตลุา 19 และขอ้เรยีกรอ้งจากองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร"์ ที(หอ้งประชมุวรรณไวทยา
กร ตกึโดม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์โดยม ีน.ส.ณัชฎา คงศร ีนายกองคก์ารนักศกึษา นายอนุธรี ์
เดชเทวพร อปุนายกองคก์ารนักศกึษา และนายรักนรัินดร ์ชสูกลุ ประธานฝ่ายการเมอืงภาคนักศกึษา รว่มกนัแถลง 
 
น.ส.ณัชฎากลา่ววา่ การใหส้มัภาษณ์ของนายสมัคร ในรายการทอลค์เอเชยีผา่นทางชอ่งซเีอ็นเอ็น และสํานัก
ขา่วอลัจาซรีา วา่ มผีูเ้สยีชวีติเพยีงคนเดยีว และไมม่คีนตายในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ไดก้อ่ใหเ้กดิความไม่
พอใจตอ่ญาตวิรีชนผูเ้สยีชวีติ ผูร้อดชวีติจากเหตกุารณ์ และประชาชนในสงัคมเป็นจํานวนมาก ตอ่การบดิเบอืน
ประวัตศิาสตรค์รั UงนีU แมต้อ่มาไดช้ีUแจงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเพิ(มเตมิวา่ตวัเลขผูเ้สยีชวีติ 1 ศพ ที(ให ้
สมัภาษณ์นัUนหมายถงึ ศพที(เห็นในทอ้งสนามหลวงก็ตาม 
 
แตต่อ่มาจากการใหส้มัภาษณ์เพิ(มเตมิของ ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํ่ารงุ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย วา่ เหตกุารณ์ 
6 ตลุาคม 2519 เกดิจากการที( ตํารวจเมาสรุา และทําปืนลั(น ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตั Uงใจที(จะบดิเบอืน
ประวัตศิาสตร ์เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เป็นอาชญากรรมรัฐ ที(ผูช้มุนุมประทว้งในสนามฟตุบอลของ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ถกูลอ้มปราบดว้ยกลุม่ตดิอาวธุ การลอ้มปราบในครัUงนัUนทําใหม้นัีกศกึษา และประชาชน
ที(มาชมุนุมเสยีชวีติเป็นจํานวนมาก ตวัเลขเบืUองตน้ไมน่อ้ยกวา่ 41 ศพ และกวา่ 3,000 คน ถกูจับกมุ  
 
ภาพความโหดรา้ยในการปราบปรามครัUงนัUนกอ่ใหเ้กดิความสลดใจตอ่ผูท้ี(ไดพ้บเห็น เหตกุารณ์ที(เกดิขึUนจงึไมใ่ช่
เรื(องของคนเพยีงหนึ(งคนอยา่งที(นายกรัฐมนตรกีลา่ว และไมใ่ชเ่รื(องของการทําปืนลั(นของตํารวจที(เมาสรุาอยา่งที(
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยไดใ้หส้มัภาษณ์อยา่งแน่นอน 
 
องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ในฐานะตวัแทนของเหลา่ประชาคมนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
จงึเล็งเห็นวา่เรื(องนีU มคีวามสําคญัในฐานะที(เหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 เป็นเหตกุารณ์ที(เกดิขึUนในพืUนที(ของ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ภาพเหตกุารณ์ที(เกดิขึUนลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นแลว้วา่เหตกุารณ์ 6 ตลุา คอืความรนุแรงที(รัฐ
ทํากบันักศกึษาและประชาชน เป็นเหตกุารณ์ฆาตกรรมหมูนั่กศกึษาอยา่งโหดเหีUยมที(สดุในประวัตศิาสตร ์และ
เหตกุารณ์นีUเป็นหนา้ประวัตศิาสตรท์ี(คนไทยดว้ยกนัฆา่กนัอยา่งไมป่ราน ี 
 
บทเรยีนจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 นีUลว้นมคีวามหมาย เป็นบทเรยีนที(สอนใหรู้ว้า่หากสงัคมไทยยังไมย่อมเปิด
ใจยอมรับความคดิเห็นที(แตกตา่งกนัแลว้ ก็จะไมม่ทีางหลกีเลี(ยงความรนุแรงที(จะเกดิขึUนไดเ้ลย จงึไมส่มควรที(
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยจะใหส้มัภาษณ์ในลักษณะที(เป็นการจงใจบดิเบอืน
ประวัตศิาสตรเ์ชน่นีU 
 
เรยีกรอ้งนายกฯ-มท.1ออกมาขอโทษ 



 
ทั UงนีU ทางองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ไมห่วังใหเ้รื(องนีUกลายเป็นประเด็นทางการเมอืงใดๆ ทั UงสิUน 
และไมต่อ้งการใหผู้ใ้ด กลุม่บคุคลใด หรอืพรรคการเมอืงใด นําเอาประเด็นนีUไปสรา้งกระแสเพื(อหวังผลในทาง
การเมอืง เพราะการกระทําเชน่นัUนมติา่งอะไรจากการเอาเลอืดของวรีชนผูเ้สยีชวีติไปใชเ้พื(อประโยชนแ์กต่นเอง 
องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเ์พยีงตอ้งการใหรั้ฐบาลหยดุการใหข้อ้มลูใดๆ ที(เป็นการบดิเบอืน
ประวัตศิาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิ(งกรณี 6 ตลุาคม 2519 ซึ(งมผีูบ้รสิทุธิgเสยีชวีติเป็นจํานวนมาก  
 
ดงันัUน องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จงึอยากเรยีกรอ้งใหน้ายสมัคร และ ร.ต.อ.เฉลมิชีUแจงขอ้เท็จจรงิ
และกลา่วขอโทษตอ่สิ(งที(ไดใ้หส้มัภาษณ์ไปกอ่นหนา้นีU เพื(อแสดงความรับผดิชอบ ในฐานะที(ทั Uงสองเป็นผูดํ้ารง
ตําแหน่งสําคญัทางการเมอืง พรอ้มทัUงเสนอใหม้กีารชําระประวัตศิาสตร ์6 ตลุาคม 2519 ใหเ้ป็นที(กระจา่งชดั เพื(อ
เป็นบทเรยีนใหก้บัอนุชนรุน่หลังสบืไป 
 
นายอนุธรีก์ลา่ววา่ ขอใหน้ายสมัคร และ ร.ต.อ.เฉลมิหยดุใหข้า่วในกรณีนีUอกี เพื(อไมใ่หเ้ป็นการบดิเบอืน
ประวัตศิาสตรแ์ละสรา้งความเขา้ใจผดิใหแ้กส่งัคมไปมากกวา่นีU และขอใหทั้Uงสองคน แสดงความรับผดิชอบโดย
กลา่วคําขอโทษตอ่วรีชนผูเ้สยีชวีติ และตอ่ญาตวิรีชนคนเดอืนตลุา และประชาคมธรรมศาสตร ์และสดุทา้ยขอให ้
รัฐบาลชําระประวัตศิาสตรใ์หเ้ป็นที(ประจักษ์ชดัเพื(อใหเ้ป็นบทเรยีนแกอ่นุชนรุน่หลังไดเ้รยีนรูป้ระวัตศิาสตรท์ี(แทจ้รงิ 
เพื(อยตุคิวามขดัแยง้ในสงัคม และเพื(อไมใ่หป้ระวัตศิาสตรค์นไทยตอ้งฆา่กนัเองซํUารอยอกี  
 
ไมทํ่าตามขอ้เรยีกรอ้งหาวธิกีดดนัตอ่ 
 
"อยากใหม้กีารตั UงคณะกรรมการกลางขึUนมา รว่มกนัชําระบนขอ้มลูและหลักฐานที(มอียูจ่รงิที(จะนํามาซึ(งขอ้เท็จจรงิ 
เราเชื(อวา่คนเดอืนตลุาทราบวา่ เหตกุารณ์ที(เกดิขึUนเกดิจากอะไรและมใีครเกี(ยวขอ้งบา้ง การที(เราเสนอใหชํ้าระสว่น
หนึ(งคอืผลดทีี(จะเกดิขึUนตอ่ตวันายกรัฐมนตรเีอง หรอืผูเ้กี(ยวขอ้งดว้ย เนื(องจากหากมกีารชําระอนัเป็นขอ้เท็จจรงิ
แลว้หากทา่นไมม่สีว่นเกี(ยวขอ้ง นายกฯก็จะไดป้ระโยชนเ์องเพราะจะไมม่ขีอ้กงัหาใดๆ อกีในอนาคต" น.ส.ณัชฎา
กลา่ว  
 
นายกองคก์ารนักศกึษา มธ.กลา่ววา่ หากนายกฯยังคงยนืกรานคําพดูเดมิ ไมข่อโทษ อมธ.ก็จะยังคงยนืยันที(อยาก
ใหม้กีารเปิดเผยหรอืหารอืกนัโดยทบทวนประเด็นตามขอ้มลูหลักฐานและขอ้เท็จจรงิ "อมธ.คงจะมกีารประชมุกนั
เพื(อหาวธิดํีาเนนิการตอ่ไป"  
 
เลีPยบยกโพลอา้งคนเบืYอ-ไมอ่ยากใหชํ้าระฯ 
 
นพ.สรุพงษ์ สบืวงศล์ ีรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง อดตีผูนํ้านักศกึษาในเหตกุารณ์ 6 
ตลุาคม 2519 กลา่ววา่ ประเด็นนีUเป็นเรื(องที(เศรา้สลดของประวัตศิาสตร ์ไมอ่ยากเห็นโศกนาฏกรรมเกดิขึUนอกี มี
หลายเรื(องที(ยังไมไ่ดพ้ดูคยุกนัวา่เกดิอะไรขึUนในชว่งเย็นวันที( 5 ตลุาคม 2519 ถงึเชา้มดืวันที( 6 ตลุาคม 2519 
เพราะมรีายละเอยีดมาก ในฐานะที(เคยเป็นนักศกึษาและอยูร่ว่มในเหตกุารณ์นัUน ก็รูใ้นมมุมองของนักศกึษา อยาก
เห็นการรวบรวมขอ้มลู แตไ่มอ่ยากใหนํ้ามาเป็นประเด็นทางการเมอืง เพื(อป้องกนัไมใ่หเ้หตกุารณ์เกดิขึUนอกี  
 
"ผมอา่นผลสํารวจความคดิเห็นของประชาชนโดยเอแบคโพลล ์ปรากฏวา่ รอ้ยละ 30 ไมอ่ยากเห็นการชําระ
ประวัตศิาสตร ์ซึ(งแสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนเบื(อหน่าย ไมอ่ยากเห็นความขดัแยง้ในสงัคม และจะเป็นประเด็นที(
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ในการรวมใจกนัแกปั้ญหา แตถ่า้จะหยบิยกเรื(องดงักลา่วมาหารอื ก็ตอ้งเป็นไปในทางที(
สรา้งสรรค ์เพื(อเป็นบทเรยีนในการป้องกนัปัญหา" นพ.สรุพงษ์กลา่ว 
 
ผูส้ื(อขา่วถามวา่ ตน้เหตทุี(ทําใหเ้กดิการโตเ้ถยีงเพราะมกีารบดิเบอืนประวัตศิาสตร ์และนายกฯ ไมย่อมตอบคําถาม
ใหช้ดัเจน นพ.สรุพงษ์กลา่ววา่ ขึUนอยูก่บัวา่เป็นมมุมองของใคร ในความเห็นของผูส้ื(อขา่วก็เป็นอกีเรื(องหนึ(ง แต่
ญาตผิูเ้สยีชวีติก็เป็นอกีเรื(องหนึ(ง สว่นขอ้มลูที(นายกฯม ีก็อาจเป็นสิ(งที(คนอื(นไมไ่ดรั้บรู ้หากจะรวบรวมตอ้งมสีตแิละ
เป็นกลาง มาดวูา่ใครผดิตรงไหนบา้ง "ผมเชื(อวา่ไมไ่ดม้คีนผดิคนเดยีว" นพ.สรุพงษ์กลา่ว 
 
เมื(อถามวา่ นายกฯควรกลา่วคําขอโทษประชาชนหรอืไม ่อดตีแกนนํานักศกึษาในเหตกุารณ์เมื(อ 31 ปีกอ่น กลา่ววา่ 
ถา้ขอ้มลูชดัเจน และผูท้ี(มคีวามผดิพลาดขณะนัUนออกมาขอโทษ ก็จะเป็นเรื(องที(ด ีแตต่อ้งมองจากทกุมมุ ซึ(งในมมุ
ของนักศกึษา ตนเชื(อวา่ก็ยังไมค่รบถว้น ก็อยากจะไดข้อ้มลูที(ครบถว้น นายกฯเองก็ยังบอกวา่อยากจะไดข้อ้มลู จงึ
เห็นวา่ฝ่ายที(เป็นกลาง ไมว่า่จะเป็นสภา หรอืบคุคลอื(น น่าจะรวบรวมขอ้มลูเพื(อใหเ้ป็นกลางก็จะเป็นเรื(องที(ด ี
 
ยงยทุธใหร้องดคูวรบรรจเุป็นวาระหรอืไม ่
 
นายยงยทุธ ตยิะไพรัช ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กลา่ววา่ ไดม้อบหมายรองประธานสภา 2 คน ไปพจิารณา หาก
ฝ่ายคา้นยื(นกระทูส้ดถาม หากอยูใ่นเกณฑห์รอืเป็นเรื(องที(อยูใ่นความสนใจประชาชนก็สามารถบรรจเุป็นวาระได ้



"เรื(องอะไรเป็นประโยชนต์อ่บา้นเมอืงอยูใ่นหลักในเกณฑก็์ทําได ้ไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ก็ทําได ้แตถ่า้
เป็นเรื(องที(ไมอ่ยูใ่นเกณฑก์ารบรหิารราชการแผน่ดนิ ก็มาดกูนั" นายยงยทุธ ที(เป็นผูก้ลา่วในการประชมุรัฐสภา 
เรยีกรอ้งใหส้มาชกิยื(นกระทูถ้ามเรื(องเหตกุารณ์ 6 ตลุา แทนการใชเ้วทอีภปิรายนโยบายรัฐบาลตอ่สภา กลา่ว 
 
ร.ท.กเุทพ ใสกระจา่ง โฆษกพรรคพลังประชาชน (พปช.) กลา่ววา่ เป็นอํานาจทางสภา ที(พรรคประชาธปัิตย์
สามารถยื(นกระทูถ้ามได ้ซึ(งเชื(อวา่นายกฯมคีวามพรอ้มที(จะตอบคําถามไดด้ ีซึ(งก็ถอืเป็นเรื(องที(ด ีปัญหาจะไดจ้บไป 
แลว้เอาเวลาไปแกไ้ขปัญหาใหป้ระเทศ ในสว่นของพรรคคงไมต่อ้งเตรยีมตวัอะไร แตห่ากพรรคประชาธปัิตยจ์ะเลน่
ไมเ่ลกิถงึขั Uนยื(นอภปิรายไมไ่วว้างใจทางพรรคก็คงปลอ่ยไปไมไ่ดเ้พราะถอืเป็นเรื(องใหญ ่แตใ่นชั UนนีUเรื(องดงักลา่วไม่
สง่ผลกระทบตอ่พรรค แตเ่ป็นเรื(องของนายกฯและรัฐบาลตอ้งรับภาระดําเนนิการใหเ้กดิความชดัเจน อยา่งไรก็ตาม 
ตนมองวา่เวลานีUฝ่ายคา้นกําลังเลน่ตามนํUาเลน่ตามประเด็นของสงัคม ซึ(งจะทําใหก้ารทําหนา้ที(ตรวจสอบของพรรค
ฝ่ายคา้นไมม่ปีระสทิธภิาพอยา่งที(ควรจะเป็น จงึอยากใหพ้รรคประชาธปัิตยช์ั(งนํUาหนักวา่ประเด็นใดเหมาะสมเพยีง
พอที(จะยื(นญัตตหิรอืกระทูถ้ามในสภา  
 
"อดศิร"ยงัอยากใหส้มคัรเอย่"ขอโทษ" 
 
นายอดศิร เพยีงเกษ อดตีกรรมการบรหิารพรรคไทยรักไทย ในฐานะคนเดอืนตลุา กลา่วถงึสาเหตทุี(ออกมาตําหนิ
นายสมัครที(ออกมาพดูถงึเหตกุาณ์ 6 ตลุา วา่ไมไ่ดม้เีจตนาเป็นบวกหรอืเป็นลบ เพราะตนก็หนุน พปช.เต็มที( เพยีง
แคต่อ้งการใหท้กุฝ่ายเคารพซึ(งกนัและกนั ที(สําคญัอยากใหเ้คารพประวัตศิาสตรเ์พราะเป็นเหตกุารณ์ที(เกดิขึUนจรงิ 
การทําหนา้ที(นายกรัฐมนตรไีมใ่ชจ่ะไปทําอะไรก็ได ้อยา่งไรก็ตาม เห็นวา่หากนายสมัครจะเอย่คําขอโทษตอ่
ประชาชนก็ไมใ่ชเ่รื(องเสยีหาย เพราะนายกรัฐมนตรก็ีมาจากประชาชน 
 
นายอดศิรยังเรยีกรอ้งใหส้ื(อมวลชนเป็นฝ่ายรเิริ(มดําเนนิการชําระประวัตศิาสตร ์6 ตลุา 2519 ซึ(งไมใ่ชก่ารโยนภาระ
ให ้แตเ่นื(องจากสื(อมวลชนทัUงในและนอกประเทศเป็นผูท้ี(อยูใ่นเหตกุารณ์ และเก็บเกี(ยวขอ้มลูจํานวนมาก  
 
หนา้ 1 



 
 
Matichon Sat 23 Feb 08 
6ตลุาตายไมต่ํYา 41 คน-ควรชําระประวตัศิาสตร ์

  

 
นายจาตรุนต ์ฉายแสง อดตีรักษาการหัวหนา้พรรคไทยรักไทย กลา่วถงึเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ในฐานะที(
เคยเป็นแกนนําเคลื(อนไหวในเหตกุารณ์ดงักลา่ว วา่ กรณีที(นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ีระบวุา่ มคีนตาย
ในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เพยีงคนเดยีว ถอืวา่เป็นการพดูที(เป็นปัญหา เพราะแมจ้ะเป็นขอ้เท็จจรงิสว่นตวั 
แตก็่ไมต่รงกบัความจรงิที(เกดิขึUน ทั UงนีU นายสมัครควรหาขอ้มลู และแสดงออกถงึการรับรูข้อ้มลูที(ถกูตอ้งวา่ มคีน
ตายเป็นจํานวนมาก พรอ้มกบัควรออกมาแสดงความเสยีใจที(ไมม่เีจตนาทําใหค้นเขา้ใจขอ้มลูคลาดเคลื(อน 
เนื(องจากเหตกุารณ์นีUน่าจะมคีนตายไมตํ่(ากวา่ 41 คน และมผีูท้ี(ถกูจับคมุขงัอกีไมตํ่(ากวา่ 3 พันคน ทัUงนีU การ
วจิารณ์นายสมัครครัUงนีUถอืวา่เป็นการวจิารณ์ดว้ยความเป็นมติร 

นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ เห็นดว้ยกบัแนวคดิที(เกี(ยวกบัการชําระประวัตศิาสตรเ์หตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 และ
เหตกุารณ์อื(นๆ ดว้ย เพื(อใหเ้ป็นบทเรยีนที(ถกูตอ้งตอ่สงัคม แตต่อ้งไมม่ปีระโยชนท์างการเมอืง หรอืการทําลาย
ลา้งเขา้มาเกี(ยวขอ้ง โดยเปิดเวทใีหท้กุฝ่ายที(ตอ้งการชําระประวัตศิาสตร ์มาแสดงความคดิเห็นรว่มกนั 

 

 
Krungthep Thurakit 
'จาตรุนต'์เรยีกรอ้ง'สมคัร'หยดุพดู6ตลุาฯ แจงใหค้นตลุาฯสง่ขอ้มลูใหม ่
23 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 11:34:00 
(เบืUองตน้)"จาตรุนต"์ขอให"้สมัคร"หยดุพดูเหตกุารณ์นองเลอืด 6ตลุาฯ ที(ระบวุา่มคีนตาย 1 คน ยํUาใหค้นเดอืนตลุาฯ
รวบรวมเสนอขอ้มลูใหมแ่ลว้มาพดู แตไ่มใ่ชชํ่าระประวัตศิาสตร ์ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: นายจาตรุนต ์ฉายแสง อดตีหัวหนา้พรรคไทยรักไทย แถลงโดยเรยีกรอ้งวา่ ขอใหน้าย
สมัคร หยดุพดูเรื(องเหตกุารณ์ 6 ตลุา ฯ 19 ที(นายสมัคร พดูวา่มคีนตาย 1 คน ซึ(งความจรงิแลว้มันมมีากกวา่ 40 คน  

ฉะนัUนขอใหน้ายสมัคร ไปรวบรวมขอ้มลูใหม ่แลว้คอ่ยออกมาพดู และขอใหค้นเดอืนตลุาฯ ในรัฐบาลนีU นําขอ้มลู
เรื(องนีUใหน้ายสมัคร ดว้ย และจากนีUไปจะมเีวทอีภปิรายในเรื(อง 6 ตลุาฯ 19 เพื(อหาขอ้สรปุ แตไ่มใ่ชการชําระประวัว
ตศิาสตร ์และจะเสนอขอ้มลูนีUใหน้ายสมัครดว้ย 

 

 
‘อมธ.’เรยีกรอ้ง'สมคัร-เฉลมิ'ขอโทษวรีชน 6 ตลุาฯ 
22 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 18:21:00 
"อมธ."แถลงขา่ว "นายกฯกบัขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ์ 6 ตลุา 19"เรยีกรอ้งใหม้กีารชําระประวัตศิาสตรใ์หอ้นุชนรุน่
หลังไดเ้รยีนรูเ้ป็นบทเรยีนประวัตศิาสตรข์องไทย  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์:  

องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) แถลงข่าว "นายกรัฐมนตรีกบัขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ 6 ตุลา 19" 
โดย น.ส.ณชัฎา  คงศรี นายกองคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์( อมธ.) กล่าวเรียกร้องต่อการใหส้มัภาษณ์ของนายสมคัร 
สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ทีJวา่มีคนเสียชีวติจากเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เพียง 1 คน และไม่มีใครเสียชีวติในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
และคาํพดูของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ทีJบอกวา่เหตุการณ์เกิดจากตาํรวจเมาสุราทาํปืนลัJน หนา้
หอประชุมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ตามขอ้เทจ็จริงมีผูเ้สียชีวติมากกวา่ 1 คน และเป็นความเจบ็ปวดทีJคน
ไทยตอ้งมาฆ่ากนัเอง  

   
น.ส.ณชัฎา กล่าววา่ อมธ.ขอเรียกร้องต่อนายสมคัร และ ร.ต.อ.เฉลิม 3  ขอ้คือ 1. หยดุใหส้มัภาษณ์ข่าวกรณีนีV อีก 2. 

ใหแ้สดงความรับผดิชอบดว้ยการกล่าวคาํวา่ขอโทษต่อญาติวรีชนและผูเ้สียชีวติในลกัษณะเดียวกนัทีJไดพ้ดูถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 

คือตามสืJอมวลชนทัVงในและต่างประเทศ 3. เรียกร้องใหมี้การชาํระประวติัศาสตร์เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้
เป็นบทเรียนประวติัศาสตร์ของไทย  

   
ทัVงนีV อมธ.ไม่ประสงคใ์หข้อ้เรียกร้องกลายเป็นประเดน็ทางการเมืองทีJผูใ้ด กลุ่มใด หรือพรรคการเมืองใด สร้างกระแส



เป็นประเดน็ทางการเมือง และหากวา่ขอ้เรียกร้องไม่เป็นผลอมธ.จะหารือวา่จะดาํเนินการอยา่งไรต่อไป  
 

 
 
 
'ปชป.'รอ้งสมคัรชีPแจงและขอโทษวรีชน 6ตลุาฯ 
23 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 12:57:00 
"อลงกรณ์"ระบเุห็นดว้ยกบัอมธ.ให"้สมัคร"หยดุบดิเบอืนประวัตศิาสตร ์6ตลุาฯ ยํUาขอใหอ้อกมาชีUแจงและขอโทษ
วรีชน รวมทัUงตั Uงคณะกรรมการชําระประวัตศิาสตร ์ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: นายอลงกรณ์ พลบตุร รองหัวหนา้พรรคประชาธปัิตย ์กลา่วเห็นดว้ยกบัขอ้เรยีกรอ้งของ
องคก์ารนักศกึษา ม.ธรรมศาสตร ์(อมธ.)ที(เสนอให ้นายกฯและรัฐมนตรฯีมหาดไทย หยดุการบดิเบอืน
ประวัตศิาสตร ์โดยเฉพาะเหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ2519 พรอ้มทัUงควรออกมาชีUแจงขอ้เท็จจรงิและกลา่วขอโทษวรีชน 6 
ตลุาฯ2519 รวมทัUงตั Uงคณะกรรมการกลางชําระประวัตศิาสตร ์โดยในสว่นของพรรคประชาธปัิตยจ์ะมกีารหารอืในวัน
องัคารที( 26 ก.พ.นีU วา่จะมกีารยื(นกระทูถ้ามสดตอ่นายกฯหรอืไม ่แตเ่บืUองตน้พรรคเตรยีมยื(นญัตตเิรง่ดว่นเกี(ยวกบั
ปัญหาเศรษฐกจิเป็นอนัดับแรกกอ่น  

 

 
 



  
แถลงการณอ์งคก์ารนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เร ืYองขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ ์๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ 
และขอ้เรยีกรอ้งจากองคก์ารนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
จากการใหส้มัภาษณ์ของนายสมคัร สนุทรเวช นายกรฐัมนตร ีในรายการ Talk Asia ผา่นทางชอ่ง CNN และ
สํานักขา่ว Aljaszeera เกี(ยวกบัเหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ วา่ "มผีูเ้สยีชวีติเพยีงคนเดยีว" และ "ไมม่คีนตาย
ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร"์ ไดก้อ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจตอ่ญาตวิรีชนผูเ้สยีชวีติ ผูร้อดชวีติจากเหตกุารณ์ และ
ประชาชนในสงัคมจํานวนมากตอ่การบดิเบอืนประวัตศิาสตรค์รั UงนีU แมต้อ่มานายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ีได ้
ชีUแจงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเพิ(มเตมิวา่ตวัเลขผูเ้สยีชวีติ ๑ ศพ ที(ตนเคยใหส้มัภาษณ์นัUน หมายถงึศพที(
ตนเห็นในทอ้งสนามหลวง  
 
แตต่อ่มาจากการใหส้มัภาษณ์เพิ(มเตมิของ ร.ต.อ. เฉลมิ อยูบํ่ารงุ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย วา่ 
เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ เกดิจากการ "ตํารวจเมาสรุาและทําปืนล ัYน" ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตั Uงใจที(จะ
บดิเบอืนประวัตศิาสตร ์อกีทั Uงในภาคสว่นตา่งๆ ไดอ้อกมาตั Uงคําถามถงึ เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ วา่เกดิอะไรขึUน
และเหตใุด เหตกุารณ์นีUจงึเป็นสิ(งสําคญัที(ทําใหเ้กดิการตั Uงคําถามในสงัคม  
 
เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ เป็นอาชญากรรมรัฐ ที(ผูช้มุนุมประทว้งในสนามฟตุบอลของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ถกูลอ้มปราบดว้ยกลุม่ตดิอาวธุ การลอ้มปราบในครัUงนัUนทําใหม้นัีกศกึษาและประชาชนที(มาชมุนุมเสยีชวีติจํานวน
มาก ตวัเลขเบืPองตน้ไมน่อ้ยกวา่ ๔๑ ศพ และกวา่ ๓,๐๐๐ คน ถกูจบักมุ ภาพความโหดรา้ยในการปราบปราม
ครัUงนัUนกอ่ใหเ้กดิความสลดใจตอ่ผูท้ี(ไดพ้บเห็น เหตกุารณ์ทีYเกดิขึPนจงึไมใ่ชเ่รืYองของคนเพยีงหนึYงคนอยา่งทีY
นายกรฐัมนตรกีลา่ว และไมใ่ชเ่รืYองของการทําปืนล ัYนของตํารวจทีYเมาสรุา อยา่งทีYรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยไดใ้หส้มัภาษณ์อยา่งแน่นอน  
 
องคก์ารนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในฐานะตวัแทนเหลา่ประชาคมนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
จงึเล็งเห็นวา่เรื(องนีU มคีวามสําคญัในฐานะที(เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ที(เกดิขึUนนัUน เกดิภายในพืUนที(ของ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ภาพเหตกุารณ์ที(เกดิขึUนลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นแลว้วา่ เหตกุารณ์ ๖ ตลุา คอืความรนุแรง
ทีYรฐัทํากบันกัศกึษาและประชาชน เป็นเหตกุารณ์ฆาตกรรมหมูน่กัศกึษาอยา่งโหดเหีPยมทีYสดุใน
ประวตัศิาสตร ์และเหตกุารณ์นีPเป็นหนา้ประวตัศิาสตรท์ีYคนไทยดว้ยกนัฆา่กนัอยา่งไมป่ราณี บทเรยีนจาก
เหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ลว้นมคีวามหมาย เป็นบทเรยีนทีYสอนใหรู้ว้า่ หากสงัคมไทยยงัไมย่อมเปิด
ใจยอมรบัความคดิเห็นทีYแตกตา่งกนัแลว้ เราก็จะไมม่ทีางหลกีเลีYยงความรนุแรงทีYจะเกดิขึPนไดเ้ลย จงึไม่
สมควรทีYนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยจะใหส้มัภาษณ์ในลกัษณะทีYเป็นการจงใจ
บดิเบอืนประวตัศิาสตรเ์ชน่นีP  
 
อนึ(งทางองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ไมห่วงัใหเ้รืYองนีPกลายเป็นประเด็นทางการเมอืงใดๆ 
ท ัPงสิPน และไมต่อ้งการใหผู้ใ้ด กลุม่บคุคลใด หรอืพรรคการเมอืงใด นําเอาประเด็นนีPไปสรา้งกระแสเพืYอ
หวงัผลในทางการเมอืง เพราะการกระทําเชน่นัUนมติา่งอะไรจากการเอาเลอืดของวรีชนผูเ้สยีชวีติไปใชเ้พื(อ
ประโยชนแ์กต่นเอง องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเ์พยีงตอ้งการใหร้ฐับาลหยดุการใหข้อ้มลูใดๆ ทีY
เป็นการบดิเบอืนประวตัศิาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิ(งกรณี ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ซึ(งผูบ้รสิทุธิgเสยีชวีติจํานวนมาก  
 
ดงันัUนองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จงึเล็งเห็นถงึความสําคญัในการออกมาแถลงขอ้เท็จจรงิพรอ้มทัUง
อยากเรยีกรอ้งใหน้ายสมคัร สนุทรเวช นายกรฐัมนตร ีและ ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํ่ารงุ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย ชีPแจงขอ้เท็จจรงิและกลา่วขอโทษตอ่สิYงทีYไดใ้หส้มัภาษณ์ไปกอ่นหนา้นีP เพื(อแสดง
ความรับผดิชอบในฐานะที(ทา่นทัUงสองเป็นผูดํ้ารงตําแหน่งสําคญัทางการเมอืง พรอ้มท ัPงเสนอใหม้กีารชําระ
ประวตัศิาสตร ์๖ ตลุาคม ๒๕๑๙ ใหเ้ป็นทีYกระจา่งชดั เพืYอเป็นบทเรยีนใหก้บัอนุชนรุน่หลงัสบืไป  
 
 
  

นางสาวณชัฎา คงศร ี
 

นายกองคก์ารนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

แถลง ณ วันที( ๒๒ กมุภาพันธ ์๒๕๕๑ 
ณ หอ้งประชมุวรรณไวทยากร ตกึโดม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์

  
  



วนัทีY 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปีทีY 31 ฉบบัทีY 10941 
 
เขยีนประวตัศิาสตรด์ว้ยหวัใจ... "มโนมยั สนุทรเวช" รําลกึ 6 ตลุา 19 
 
 

ในวันแถลงนโยบายตอ่รัฐสภาของรัฐบาลเมื(อวันที( 18 กมุภาพันธ ์ไดเ้กดิ "ประเด็นรอ้น" 
นอกเหนอืจากสาระของนโยบายที(รัฐบาลประกาศเป็นพันธสญัญาตอ่รัฐสภาและประชาชน
คนไทยทัUงประเทศ "เหตกุารณ์ 6 ตลุา 19" ถกูหยบิยกขึUนมาพดูถงึอกีครั Uง อนัเนื(องมาจาก 
"สมัคร สนุทรเวช" นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม ไปพดูกบัสื(อนอก
อยา่ง ซเีอ็นเอ็นวา่มผีูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ์วปิโยคเพยีง 1 ราย 
 
"ววิาทะ" กลางสภาไดจ้บลงดว้ย "คําสาบาน" ที(นายสมัครประกาศไวว้า่ถา้มสีว่นเกี(ยวขอ้ง 
ขอใหม้อีนัเป็นไป ! 
 
วันรุง่ขึUน "มโนมัย สนุทรเวช" นอ้งชายนายสมัคร โทรศพัทถ์งึ "มตชิน" โดยประโยคแรกที(

เอย่คอื "คณุอยากรูต้น้เหตทุี(ทําใหเ้กดิเหตกุารณ์ 6 ตลุา หรอืเปลา่" 
 
"มโนมัย" ยอ้นถงึเหตกุารณ์เมื(อ 32 ปีกอ่น ณ มมุหนึ(งของบา้นพักในหมูบ่า้นเสนานเิวศน ์ซึ(งขอ้มลูสว่นใหญท่ี(เขา
เลา่เคยมบัีนทกึไวใ้นเอกสารทางวชิาการแลว้ แตค่วามแตกตา่งอยูท่ี(การบรรยายความรูส้กึจากกน้บึUงของจติใจใน
ฐานะ "นอ้งชาย" ของบรุษุผูม้ ี"แผลเป็น" ตดิตัว  
 
"ผมตอ้งออกมาพดู ไมไ่ดม้าออกรับหรอืแกแ้ทนคณุสมัคร ผมไมไ่ดอ้ยูใ่นเหตกุารณ์ แตส่ดบัตรับฟังขา่วทกุสิ(งทกุ
อยา่งที(ผา่นมาตั Uงแตค่ณุสมัครเขา้มาเลน่การเมอืง ผมไมท่ราบวา่ใครบดิเบอืนกนัแน่ เพราะสาเหตขุอง 6 ตลุา มัน
เกดิขึUนจากอะไร เกดิขึUนยังไง มใีครเคยพดูใหฟั้งบา้งไหม หา... ไมว่า่จะเป็นไอพ้วกฝ่ายตรงขา้มที(ไมช่อบคณุสมัคร 
หรอืพวกนักวชิาการที(บอกวา่ไมม่ใีครเขยีนไวเ้พื(อเป็นบันทกึประวัตศิาสตร ์ไมอ่ยากเขยีนหรอืไมก่ลา้เขยีน"  
 
มโนมัยบอกวา่ วันเกดิเหตนุายสมัครไปนั(งอยูท่ี(หอ้งของนายมงคล (สมิะโรจน ์รองผูว้า่ฯกทม.ในขณะนัUน) ทั Uงวัน ทั Uง 
2 คนสนทิกนัเพราะเป็นกว๊นคนหนุ่มของพรรคประชาธปัิตยม์าดว้ยกนั นายสมัครไมไ่ดเ้ขา้ไปยุง่เกี(ยวดว้ยเพราะไมม่ี
ตําแหน่ง เริ(มตน้จากนายสมัครหนุนให ้ม.ร.ว.เสนยี ์ปราโมช เป็นนายกฯอกีครัUง ซึ(ง ม.ร.ว.เสนยีก็์จะใหน้ายสมัคร
เป็น รมช.อตุสาหกรรม แตน่ายสมัครไมย่อม เพราะไมใ่ชง่านถนัด จนมกีารโตเ้ถยีงกนัที(สระนํUาโรงแรมเอเชยี วันนัUน
พดูกนัแรงมาก แรงขนาดนายสมัครพดูวา่"ผมพดูภาษาคน นี(อาจารยไ์มเ่ขา้ใจหรอืไงวา่ผมไมต่อ้งการเป็น" ...นั(นคอื
สิ(งที(พดูจากนักอ่นที(นายสมัครจะลาออกจากพรรคประชาธปัิตยใ์นวันที( 30 กนัยายน 2519  
 
แลว้ทําไมหลายฝ่ายถงึอา้งวา่คณุสมัครคอืผูป้ลกุระดมฝ่ายขวาผา่นสถานวีทิยยุานเกราะ จนนํามาสูเ่หตกุารณ์นอง
เลอืด "มโนมัย" บอกวา่ มฝ่ีายขวาหลายคนเขา้ไปจัดรายการ เชน่ พ.ท.อทุาร สนทิวงศ ์และทมยันต ีสว่นนายสมัคร
ก็เคยไดรั้บเชญิใหไ้ปพดูทางวทิยยุานเกราะเกี(ยวกบัเรื(องที(นักศกึษาออกมาชมุนุมเพื(อใหทํ้าลายเรดาร ์ที(คา่ยรามสรู 
จ.อดุรธาน ีซึ(งนายสมัครไมเ่ห็นดว้ย ก็เลยพดูออกอากาศทางวทิยวุา่มันไมถ่กูตอ้ง ก็พดูแคน่ีU ไมไ่ดป้ลกุระดมอะไร
เลย นายสมัครยนืยันมาตลอดวา่ไมไ่ดเ้ขา้เกี(ยวขอ้งทัUงเหตกุารณ์ 14 ตลุา 16 และ 6 ตลุา 19  
 
เหตใุดในความทรงจําของคณุสมัคร ทําไมจงึมผีูเ้สยีชวีติเพยีง 1 ราย ในขณะที(ประวัตศิาสตรท์ี(เขยีนไวช้ดัเจนวา่มี
มากกวา่ 30 ราย ? 
 
"คณุสมัครก็เหมอืนกบัผมนั(นแหละ ไมไ่ดเ้ขา้รว่มเหตกุารณ์ ดขูา่วจากหนังสอืพมิพ ์ซึ(งดาวสยามถา่ยรปูมา ก็มคีน
ถกูเผานั(งยางตาย 1 คน คณุสมัครก็ใหส้มัภาษณ์ซเีอ็นเอ็นไปวา่เทา่ที(เห็นมคีนเดยีว ไอท้ี(มบีอกวา่คณุสมัคร
บดิเบอืนประวัตศิาสตร ์หาวา่มคีนตายแค ่1 คน ก็เขาไมเ่ห็นไมรู่ ้แตท่ี(รูค้อืผมไดด้ซูเีอ็นเอ็น มันเอารปูคณุสมัคร
กําลังยนืเทา้เอวแลว้มกีารลากศพผา่นไป ไอภ้าพนีUเป็นภาพตดัตอ่ทั UงนัUน พทุโธ!่ ผมดก็ูรู ้อาจจะเอามาจากตอนเกดิ
เหตกุารณ์ 14 ตลุา 16 ก็ได ้ซึ(งตอน 14 ตลุาน่ะจรงิที(มคีนตายแลว้ก็มกีารลากศพ แตต่อน 6 ตลุา และวันตอ่ๆ มา
ไมเ่คยเห็นภาพเหลา่นีUนะไอท้ี(จะมาลากศพคน ผมก็อยากรูเ้หมอืนกนัวา่ฝรั(งที(สมัภาษณ์น่ะ มันรูจ้รงิๆ เกี(ยวกบั
เหตกุารณ์หรอืเปลา่ หรอืไปเอาขีUปากจากคนไทยไปถาม ใครที(ไมช่อบคณุสมัครแลว้ก็ตั UงคําถามขึUนมา เอาภาพให ้
ฝรั(งมาประกอบขา่ว อยากถามวา่อยา่งนีUใครบดิเบอืนประวัตศิาสตรก์นัแน่"  
 
หลังใหส้มัภาษณ์ซเีอ็นเอ็น มหีลายคนออกมาเตอืนวา่อยา่ลอ้เลน่กบัประวัตศิาสตร ์รวมทัUงนายอดศิร เพยีงเกษ 
อดตีกรรมการบรหิารพรรคไทยรักไทย และแกนนํานักศกึษา ก็เรยีกรอ้งใหข้อโทษประชาชน?  
 
"ก็นั(นส ิผมอา่นแลว้เอะ๊! มันเรื(องอะไรเนี(ย หา... คณุสมัครไมไ่ดไ้ปยุง่เกี(ยวดว้ย เทา่ที(เขาเห็นคอือยา่งนัUน บางครัUง
พวก 111 บางคนก็ไมช่อบคณุสมัคร หาวา่เขา้มาชบุมอืเปิบ จู่ๆ  ก็กระโดดเขม้าหยบิชิUนปลามันไปเลย ก็มองกนัได"้ 

 



มโนมัยใหค้วามเห็น  
 
อยา่งไรก็ด ีเมื(อมหามติรอยา่ง "ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํ่ารงุ" ชว่ยออกมาสรา้งประวัตศิาสตรห์นา้ใหม ่โดยระบวุา่ชนวน
เหตมุาจาก ร.ต.ท.ขีUเมาทําปืนลั(นนัUน นอ้งชายนายกฯสมัครกลับบอกวา่ "ก็คดิเหมอืนกนัวา่ ที(คณุเฉลมิใหส้มัภาษณ์
คนเขาจะเชื(อเหรอที(บอกวา่ ร.ต.ท.เมาแลว้ทําปืนลั(น เขาคงคดิวา่พดูแลว้จะไดเ้ครดติ แตผ่มวา่ โอย้! ตายเลย เรื(อง
อยา่งนีU ปัดโธ!่ ก็แลว้ทําไมนักวา่นักประวัตศิาสตร ์หรอืคนที(รูจ้รงิเกี(ยวกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุา ไมก่ลา้พดูความจรงิซะ
ท ีคณุเฉลมิเขาคงอยากจะดเีฟนด ์(ปกป้อง) ให ้แตด่เีฟนดแ์บบที(คณุเฉลมินัUนถามวา่พดูแลว้คนเชื(อไหม ผมอา่นดู
แลว้ไออ้ยา่งนีUจะเรยีกวา่บดิเบอืนประวัตศิาสตรห์รอืเปลา่ก็ไมรู่ล้ะ่ ลองคดิดก็ูแลว้กนั"  
 
"ที(มใีครมองวา่คณุสมัครเป็นพวกขวาจัด ผมเองก็ยอมรับ แตมั่นไมถ่งึกบัชนดิที(เรยีกวา่ถา้อั�วเป็นขวาจัด ลืUอเป็นซา้ย
จัด อั�วตอ้งหาทางซดัลืUอ ตอ้งหาทางกําจัดกนั มันไมใ่ชอ่ยา่งนัUน กอปรกบัตอนนัUนเหตกุารณ์รอบบา้น ลัทธิ
คอมมวินสิตกํ์าลังรกุหนัก เขาบอกไทยเป็นโดมโินตวัที( 4 ตอนนัUนก็มกีารปลกุระดมกนั ผมยนืยันไดว้า่คณุสมัครไม่
เคยไปรว่มกบัเขาเลย มาถงึตอนนีUพวกซา้ย พวกขวาไมม่อีกีแลว้ คณุสมัครยังนั(งทํางานรว่มกบัหมอเลีUยบ (นพ.สุ
รพงษ์ สบืวงศล์)ี หมอมิUง (นพ.พรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) หรอืคณุอดศิรได"้  
 
แลว้มองวา่ขณะนีUแนวคดิแบบซา้ย หรอืขวาหมดไปแลว้หรอื ... 
 
"ผมคดิวา่ฝ่ายซา้ยหรอืฝ่ายขวาไมม่แีลว้ละ่ แตส่ื(อพยายามจะเสีUยมใหก้นิใจกนั แตผ่มก็ประหลาดใจวา่ทกุครั Uงที(คณุ
สมัครไดตํ้าแหน่งสําคญั ก็จะมเีรื(องขึUนมาทกุท ีตอนสมัครผูว้า่ฯกทม. ก็ถกูโจมตเีรื(องนีU มคีนกลา่วหาวา่คณุสมัคร
เป็นฆาตกรมอืเปืUอนเลอืด สั(งยงินักศกึษา จนคณุสมัครไดย้ื(นฟ้องศาล แลว้ยังไงละ่ คนกรงุเทพฯ ลงคะแนนใหล้า้น
กวา่เสยีง ตอนหลังมกีารเกลี(ยไกลก่นั คณุสมัครเป็นผูว้า่ฯแลว้ ก็ไมอ่ยากตอ่ความยาวสาวความยดืเลยถอนฟ้อง มา
คราวนีUทา่นไดเ้ป็นนายกฯก็เอาเรื(องนีUมาเป็นประเด็นอกี" 
 
"มโนมัย" ทิUงทา้ยวา่ แมจ้ะเจอหนักหนาแคไ่หน นายสมัครไมเ่คยระบายความทกุขใ์จออกมาใหพ้ี(นอ้งในครอบครัว
ไดฟั้ง ในขณะที(ทกุคนก็ปลงแลว้วา่ อะไรจะเกดิก็ใหมั้นเกดิ และทกุคนตา่งเห็นถงึความอดทนและอดกลัUนของนาย
สมัครที(ยังเฉยอยูไ่ด ้
 
"หากเป็นผมคงทนไมไ่หวที(มคีนมาดา่ มาวา่รา้ยในเรื(องที(ไมไ่ดทํ้า กบัขอ้กลา่วหาที(วา่ คณุสมัครเป็นฆาตกรมอื
เปืUอนเลอืดนัUน พวกเราไมเ่คยคดิวา่เรื(องนีUจะกลายมาเป็นตราบาปของครอบครัวของเรา" !! 
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‘จาตรุนต’์ วพิากษ ์‘สมคัร’ ใหข้อ้มลูไมต่รงความจรงิ กลวัทาํ

สงัคมไทยไมส่รปุบทเรยีน 6 ตลุา  

 

 
 
 
 
เว็บไซตค์มชดัลกึ รายงานวา่ เมื(อวันที( 23 ก.พ. นายจาตรุนต ์ฉายแสง อดตีรักษาการ
หัวหนา้พรรคไทยรักไทย และอดตีคนเดอืนตลุาฯ นํากลุม่คนเดอืนตลุา อาท ินายเกรยีง
กมล เลาหะไพโรจน ์นายวรรณชยั ไตรแกว้ นายกลุชพี วรพงษ์ นายอํานาจ สถาวรฤทธิg 
นายสมบรูณ์ สมิะแสงยาภรณ์ มารว่มแถลงขา่วกรณีที(นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ี
ใหส้มัภาษณ์สื(อตา่งประเทศตอ่เหตกุารณ์ 6 ต.ค.2519 วา่เห็นผูเ้สยีชวีติเพยีงคนเดยีว ซึ(ง
ไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ตนจะขอแถลงขา่วใหค้วามเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(เกี(ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 
6 ต.ค. ซึ(งในขณะนัUนตนเป็นนักศกึษาอยู ่เป็นกรรมการกลางศนูยก์ลางนสิตินักศกึษาแหง่
ประเทศไทย และเป็นนายกสโมสรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่แลว้ก็ไดม้สีว่นรว่มเป็นแกนนําใน
การตอ่สูเ้พื(อประชาธปิไตยในขณะนัUน ในระหวา่งและกอ่นวันที( 6 ต.ค. ตนอยูท่ี(เชยีงใหม ่มี
การชมุนุมนักศกึษาประชาชนอยูเ่หมอืนกนั ที(นั(นไมม่เีหตกุารณ์ความรนุแรง เพยีงแต่
เกอืบจะม ีตนก็ไดเ้ป็นผูส้ลายการชมุนุมไปเมื(อตอนสายๆ ของวันที( 6 ต.ค. เพื(อหลกีเลี(ยง
การที(อาจจะถกูปราบปราม 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ การที(มาใหค้วามเห็นในวันนีU ความจรงิก็สบืเนื(องมาจากประเด็น
สําคญั ประเด็นหลักอยูท่ี(วา่ การที(นายกรัฐมนตร ีไดใ้หส้มัภาษณ์ตอบคําถามผูส้ื(อขา่ว และ
มใีจความวา่ในเหตกุารณ์ 6 ต.ค. นัUน ทา่นเห็นคนตาย 1 คน หลังจากนัUนดเูหมอืนจะพดูซํUา
ทํานองเดยีวกนัอกีดว้ย จากนัUนก็มกีารหยบิยกประเด็นนีUขึUนมาพดูในที(ประชมุรว่มรัฐสภา 
ตอนรัฐบาลแถลงนโยบาย ซึ(งก็ดเูหมอืนวา่ มกีารขยายประเด็นไปมากกวา่เรื(องการพดูวา่ มี
คนตายคนเดยีว เรื(องนีUกลายเป็นเรื(องที(ผูค้นสนใจมาก ในการอภปิรายแถลงนโยบายของ
รัฐบาล ก็ดเูหมอืนเรื(องนีUเป็นเรื(องใหญอ่นัดบัแรก ทั Uงๆ ที(ไมใ่ชเ่รื(องนโยบายรัฐบาล และก็ยัง
มเีรื(องคา้งอยูเ่ป็นที(สนใจอยู ่ดงันัUนคดิวา่ควรไดใ้หค้วามเห็นตอ่เรื(องนีU 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่วอกีวา่ ประเด็นแรกที(จะใหค้วามเห็น คอืการที(ทา่นนายกรัฐมนตร ีให ้
สมัภาษณ์ผูส้ื(อขา่ววา่ เห็นคนตายเพยีงคนเดยีว ตนเห็นวา่เป็นการพดูที(เป็นปัญหาอยู ่คอืวา่
ถงึแมว้า่ในขณะนัUน ในวันนัUนทา่นเห็นคนตายเพยีงคนเดยีว แตก็่น่าจะสามารถหาขอ้มลูที(
คน้พบ ที(ผูอ้ื(นพบเห็นที(มกีารคน้พบศกึษารวบรวมขอ้มลูกนัมาแลว้ วา่มคีนตายจํานวนมาก 
และยังมกีารจับกมุคมุขงันักศกึษาประชาชนอกีจํานวนมาก 
 
นายจาตรุนต ์กลา่วตอ่วา่ การพดูวา่เห็นคนตายเพยีงคนเดยีว แมจ้ะเป็นขอ้เท็จจรงิสว่นตวั 
แตก็่ไมต่รงกบัความเป็นจรงิที(เกดิขึUน อาจจะทําใหค้นอกีจํานวนที(ฟังทา่นนายกพดูก็คดิไป
วา่ เหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 นัUน เป็นเรื(องที(ไมไ่ดห้นักหนารา้ยแรงอะไร ซึ(งถา้เป็นอยา่งนัUน 
ก็ตอ้งหมายความวา่ สงัคมไทยก็ไมไ่ดจํ้าเป็นตอ้งเรยีนรูส้รปุบทเรยีนอะไรจากเหตกุารณ์ 6 
ตลุา 
 
  



“ผมยังคดิวา่ยังอยากเห็นทา่นนายกฯ ศกึษารวบรวมขอ้มลู ขอขอ้มลูจากสื(อมวลชน จาก
นักวชิาการ จากผูศ้กึษาคน้ควา้เกี(ยวกบัเรื(องประวัตศาสตรใ์นชว่งนีU และก็แสดงออกถงึการ
รับรูรั้บทราบวา่ มคีนตายมากจรงิ ซึ(งจะเป็นประโยชนต์อ่การสรปุบทเรยีนของสงัคมไทย”
นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่วอกีวา่ เมื(อทกุฝ่ายทราบชดัเจน ยอมรับตรงกนัวา่มกีารเสยีชวีติจํานวน
มาก มกีารจับกมุคมุขงันักศกึษาประชาชนจํานวนมาก การสรปุบทเรยีนก็จะเป็นอยา่งถกูตอ้ง
มากขึUน และไดป้ระโยชนม์ากขึUน อยา่งไรก็ตามในเรื(องเหตกุารณ์ 6 ต.ค. 2519 นีU ถา้พดู
เฉพาะบางแงม่มุที(สําคญัเหตกุารณ์นีUในวันนีUไดเ้กดิเรื(องที(สงัคมไทย จะตอ้งสรปุบทเรยีนก็
คอื มกีารปราบปรามฆา่นักศกึษาประชาชน ตามขอ้เท็จจรงิที(มผีูศ้กึษาไว ้ซึ(งอาจจะ
สอบถามยนืยันไดจ้ากญาตพิี(นอ้งของผูท้ี(เสยีชวีติ 
 
  
“น่าจะมผีูเ้สยีชวีติไปไมตํ่(ากวา่ 41 คน มกีารจับกมุคมุขงันักศกึษาประชาชนอกีไมตํ่(ากวา่ 3 
พันคน เป็นการปราบปรามนักศกึษาประชาชนที(โหดรา้ยทารณุมากที(สดุครั Uงหนึ(งใน
ประวัตศิาสตร ์ของสงัคมไทยในยคุหลังๆนีU” นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
อดตีแกนนํา นศ.เดอืนตลุา กลา่วอกีวา่ เหตกุารณ์ในวันนีU ถา้เราจะสรปุบทเรยีนที(สําคญัก็
คอื ไดเ้กดิการแกปั้ญหา หรอืเกดิการที(รัฐของประเทศไทยเขา้ไปจัดการ การมคีวามคดิเห็น
ที(ขดัแยง้แตกตา่งกนัในสงัคม โดยใชค้วามรนุแรงเขา้จัดการ และในวันเดยีวกนัในตอนคํ(า ผู ้
มอํีานาจทัUงหลาย โดยเฉพาะผูม้กํีาลังอาวธุอยูใ่นมอื ก็ไดทํ้าการรัฐประหารยดึอํานาจ 
เปลี(ยนการปกครองจากที(เป็นประชาธปิไตยอยูก่อ่นหนา้นัUน ใหเ้ป็นการปกครองแบบเผด็จ
การที(ลา้หลัง ทําใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศที(ปกครองแบบเผด็จการอยูห่ลายปี ทําให ้
ประเทศไทยตอ้งลา้หลังไมเ่ป็นอารยะประเทศ ทัUงนีUบทเรยีนที(สําคญัก็คอื การแกปั้ญหา 
การเขา้ไปจัดการความแตกตา่งทางความคดิอดุมการณ์ โดยใชค้วามรนุแรง และเกดิการยดึ
อํานาจรัฐประหาร นําประเทศไปสูร่ะบอบเผด็จการที(ลา้หลัง 
 
  
“เกี(ยวขอ้งกนักบัวา่คนตายมากตายนอ้ย ก็คอืถา้หากบอกวา่ตาย 1 คน หรอืถา้บอกวา่ที(เกดิ
การปราบปรามกนั เกดิยงิกนั ฆา่กนั เป็นเพราะตํารวจเมาแลว้ทําปืนลั(น มันก็จะกลายเป็นวา่ 
มันเป็นเรื(องที(ไมห่นักหนาอะไร ไมจํ่าเป็นตอ้งสรปุบทเรยีนอะไร ฉะนัUนที(ถกูก็คอืวา่ถา้เราคดิ
จะศกึษาประวัตศิาสตรใ์นเรื(องนีU เราตอ้งเขา้ใจขอ้เท็จจรงิตามจรงิ เพื(อที(จะไดข้อ้สรปุ
ดงักลา่ว ขอ้สรปุที(วา่นีUสงัคมไทยไดส้รปุกนัไปแลว้”นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
อดตีแกนนํา นศ.เดอืนตลุา กลา่ววา่ หลังเหตกุารณ์ 6 ต.ค. ที(นอกจากทําใหป้ระเทศเป็น
เผด็จการแลว้ ยังทําใหเ้กดิการรบราฆา่ฟันของคนไทยกนัเอง มกีารเสยีชวีติ เสยีเลอืดเนืUอ
อกีเป็นพันพันคนหลังจากนัUน กวา่ที(สงัคมไทยจะหาความยตุคิวามขดัแยง้ครั UงนัUนได ้ใช ้
เวลาหลายปี และในการยตุคิวามขดัแยง้หลัง 6 ต.ค.ไดก็้เกดิจากการที(สงัคมไทยโดยทกุ
ฝ่ายเห็นวา่ จะแกปั้ญหาความแตกตา่งทางความคดิอดุมการณ์ได ้ตอ้งทําใหบ้า้นเมอืงเป็น
ประชาธปิไตย แลว้ก็ตอ้งสง่เสรมิใหท้กุฝ่ายอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัต ิทกุฝ่าย
สามารถที(จะดําเนนิการทางการเมอืงของตนไดโ้ดยสนัตวิธิใีนระบอบประชาธปิไตย 
 
  
“เมื(อมขีอ้สรปุในเรื(องของการออกกฎหมายนริโทษกรรม ผูเ้กี(ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 6 ต.ค.
ทกุฝ่าย มนีโยบายที(สง่เสรมิใหผู้ท้ี(มคีวามเห็นแตกตา่งกนั สามารถกลับมาอยูใ่นสงัคมได ้
อยา่งปกตสิขุ เกดิขอ้สรปุของนักศกึษาประชาชนที(ตอ่สูด้ว้ยกําลังอาวธุ ก็ไมใ่ชท่างออก
ของประเทศ ทกุฝ่ายก็สามารถที(จะกลับมารว่มกนัพัฒนาประเทศแกปั้ญหาประเทศไดโ้ดย
สนัตวิธิ ีและที(สําคญัก็คอืในระบอบประชาธปิไตย ซึ(งนั(นเป็นขอ้สรปุที(สงัคมไทยไดข้อ้สรปุ
ไปแลว้ เป็นขอ้สรปุที(ดมีากที(จะทําใหป้ระเทศพัฒนากา้วหนา้ตอ่ไป”นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่วถงึการชําระประวัตศิาสตรว์า่ ควรจะมอีกีหรอืไม ่ความจรงิก็มคีนศกึษามี



ขอ้สรปุไวแ้ลว้พอสมควร แตก่ารชําระประวัตศิาสตรข์องประเทศไทย ก็มปัีญหาพืUนฐานอยู่
ตลอดมา ก็คอืวา่เรามักจะสอนวชิาประวัตศิาสตรก์นัแบบใหค้นทอ่งจํา และบังคบัใหค้นตอ้ง
เชื(อไปทางหนึ(ง ใครจะศกึษาอะไรที(แตกตา่งออกไป เมื(อแตกตา่งมากๆ ไมต่รงกบัผูม้ี
อํานาจหรอืไมต่รงกบัคนสว่นใหญใ่นสงัคม ก็จะถกูมองวา่เป็นตวัปัญหา ถา้หากวา่จะชําระ
ประวัตศิาสตรก์นัเพิ(มเตมิอกี ตนคดิวา่เป็นเรื(องด ีแตว่า่ควรจะตอ้งสง่เสรมิใหนั้ก
ประวัตศิาสตร ์นักวชิาการหรอืผูท้ี(สนใจทัUงหลาย ไมว่า่จะเป็นประชาชน หรอืสื(อมวลชนที(
ตอ้งการศกึษาเรื(องนีUเพิ(มเตมิ ก็ควรจะสง่เสรมิใหทํ้าเพิ(มเตมิ และก็ไมค่วรจะทําเฉพาะ
เหตกุารณ์ 6 ต.ค. ควรจะทํากบัเหตกุารณ์สําคญัๆ ที(เกดิขึUนในประเทศนีU เพื(อใหข้อ้เท็จจรงิ
ปรากฏ 
 
  
“ถา้พดูเฉพาะในกรณี 6 ต.ค. ถา้เราจะศกึษาเพื(อสรปุ เพื(อใหไ้ดข้อ้สรปุที(เป็นประโยชนค์วร
จะชําระประวัตศิาสตรก์นัอยา่งไร ผมคดิวา่เราควรจะไดใ้หข้อ้เท็จจรงิ ไดค้วามเป็นจรงิ และ
ไดบ้ทเรยีนที(มคีณุคา่ตอ่สงัคม เพื(อใหส้งัคมเดนิไปขา้งหนา้ และก็ไมค่วรเป็นการชําระ
ประวัตศิาสตรเ์พื(อใหเ้กดิการคดิบัญช ีใหเ้กดิการทําลายลา้งหรอืประหัตประหารกนั หรอื
ชําระประวัตศิาสตรเ์พื(อเป็นเครื(องมอืทางการเมอืงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ(ง เพื(อประหัตประหาร
อกีฝ่ายหนึ(ง” นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่วอกีวา่ ทั Uงเหตกุารณ์ตลุาฯ เหตกุารณ์พฤษภาฯ 35 และอกีหลาย
เหตกุารณ์ในอดตี ถา้จะหาผูม้สีว่นเกี(ยวขอ้ง ผูก้ระทําผดิ อาจจะหาไดเ้ป็นหลายๆ รอ้ยคน 
หรอืเป็นพันคน ถา้สงัคมไทยมาชําระประวัตศิาสตรม์าคน้ควา้เรื(องเหลา่นีU โดยจะเอา
ผูเ้กี(ยวขอ้งทัUงหลายมาคดิบัญชกีนั ก็เทา่กบัวา่เรากําลังหักลา้งขอ้สรปุที(ดขีองสงัคมไทยที(
ไดส้รปุไปแลว้วา่ ในกรณีอยา่งนีUส ิ(งที(ควรทําก็คอืวา่เรามาคดิกนัใหมว่า่การแกปั้ญหา การ
จัดการกบัความแตกตา่งทางความคดิไมใ่ชก่ารเขา้ประหัตประหารกนั แตค่วรจะเปิดโอกาส
ใหท้กุฝ่ายมเีวทมีหีนทางวถิทีางที(จะยนืยันหรอืดําเนนิการตามอดุมการณ์ตามความคดิของ
ตนโดยสนัตวิธิแีละอยูร่ว่มกนัอยา่งปกตสิขุได ้
 
  
“ฉะนัUนการชําระประวัตศิาสตร ์ถา้จะทํากนัผมก็เห็นดว้ยวา่ ควรจะทําเพิ(มเตมิ แตค่วรจะมี
หลักคดิในการที(จะชําระประวัตศิาสตรท์ี(ด ีและเป็นประโยชนต์อ่สงัคมตอ่ไป” นายจาตรนุต ์
กลา่ว 
 
  
ผูส้ื(อขา่วถามวา่ หลักคดิที(ดทีี(บอกมันสอดคลอ้งกบัสภาวะสงัคมในขณะนีUหรอืไม ่เนื(องจาก
เรื(องนีUเกดิจากการใหส้มัภาษณ์ของนายกฯ ซึ(งมันไมต่รงกบัขอ้เท็จจรงิที(เกดิขึUน นาย
จาตรุนต ์กลา่ววา่ ในสว่นที(เป็นการใหส้มัภาษณ์ ตนพดูแลว้วา่เป็นปัญหาอยู ่อาจจะทําให ้
คนสรปุบทเรยีนเกี(ยวกบัเหตกุารณ์นีUผดิพลาด คลาดเคลื(อนไป ก็เลยทําใหค้นอาจจะไมไ่ด ้
เรยีนรูเ้กี(ยวกบัความผดิพลาดของสงัคมในอดตีไดเ้ทา่ที(ควร ซึ(งตนก็เห็นวา่นายสมัคร น่าจะ
แกเ้สยี 
 
  
เมื(อถามวา่ การแกน้ีUหมายถงึการออกมาขอโทษ ตามที(หลายฝ่ายเรยีกรอ้งหรอืเปลา่ นาย
จาตรุนต ์กลา่ววา่ การแกห้มายถงึวา่ ทา่นไดข้อ้มลู ที(เป็นที(รับรูรั้บทราบ เชื(อไดว้า่มคีนตาย
มาก 
 
  
ตอ่ขอ้ถามวา่ แสดงวา่ไมจํ่าเป็นตอ้งขอโทษ นายจาตรุนต ์ยอ้นถามวา่ ขอโทษในประเด็น
ไหน ถา้ในประเด็นที(ออกมาพดูอยา่งนัUน เมื(อแกแ้ลว้ก็อาจพดูวา่ ที(พดูไปไมไ่ดม้เีจตนา
อยา่งนีU แสดงความเสยีใจ หรอืขออภัย ที(อาจทําใหค้นเขา้ใจผดิถา้คลาดเคลื(อนไป อนันีUก็
เป็นเรื(องทําได ้แตท่ี(เป็นประเด็นกนัอยูต่นเขา้ใจวา่ มันเกนิจากนัUน เวลานีUฝ่ายที(
วพิากษ์วจิารณ์ โดยที(หยบิยกประเด็นขึUนมาในสภา นอกสภา หรอืที(จอ้งทําประเด็นกนัตอ่ 
ตนเขา้ใจวา่ไมไ่ดต้อ้งการแคข่อโทษ ในประเด็นนีUแตต่อ้งการใชม้าเป็นเครื(องมอืทาง
การเมอืง และหวังผลมากกวา่นัUน ซึ(งในประเด็นนีUตนก็ไมเ่ห็นดว้ยที(จะมาไลเ่รยีงดวูา่ ใครที(
เกี(ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุา หรอืพฤษภา อะไรก็ตาม แลว้จะตอ้งมาทําลายลา้งคดิบัญชี



กนั เพราะถา้ใชห้ลักนีU ตนเชื(อวา่มันจะนําไปสูค่วามขดัแยง้ ปัญหาในสงัคมอกีมากมายเต็ม
ไปหมด ถา้เราใชห้ลักวา่ตอ้งฟืUนเหตกุารณ์ในอดตีทกุเหตกุารณ์ แลว้มาดวูา่ใครมตํีาแหน่ง
อะไรกนัอยูบ่า้ง แลว้จะจัดการกบัคนเหลา่นัUนอยา่งไร ถา้ไปถงึขั UนนีU ตนคดิวา่ไมน่่าจะเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคมไทย 
 
  
เมื(อถามวา่ กอ่นหนา้นีUไดม้กีารพดูคยุกบันายสมัครหรอืไมใ่นประเด็นเรื(องนีU นายจาตรุนต ์
กลา่ววา่ ไมไ่ดค้ยุกนั ตนไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานะที(จะไดค้ยุอะไรกบันายกรัฐมนตรบีอ่ยๆ ได ้
 
  
เมื(อซกัวา่ มองวา่นายสมัครบดิเบอืนขอ้มลูเรื(องนีUเพราะสาเหตอุะไร นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ 
ตนไมท่ราบ อาจจะเป็นเรื(องที(เคยตอบไวแ้บบนีU เมื(อถามมาก็ตอบแบบนีUอกี แตว่า่ก็ตอ้ง
ยอมรับวา่ เมื(อพดูแบบนีUก็ตอ้งยอมรับใหค้นเขา้ใจคลาดเคลื(อนไปได ้อาจจะรูส้กึไปไดว้า่ 
ทา่นตอ้งการใหค้นเขา้ใจวา่ ในเหตกุารณ์นีUมคีนตายแคนั่Uน แคค่นเดยีวเทา่นัUน 
 
  
ผูส้ื(อขา่วถามวา่ มกีารพดูคยุกนัในกรรมการสมัย 6 ตลุา หรอืไมว่า่ ทา่ทตีอ่ไปจะดําเนนิการ
อยา่งไร นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ไมไ่ดค้ยุ และคดิวา่คงไมค่ยุกนั เพราะวา่ผูท้ี(เกี(ยวขอ้ง ผูนํ้า
นักศกึษา 6 ตลุา สว่นใหญ ่ลว้นแตเ่ป็นผูท้ี(ถกูกระทํา จับคกุ หนเีอาชวีติรอด หลบๆ ซอ่นใน
อดตี ในปัจจบัุนก็มคีวามคดิในทางการเมอืงที(ตา่งๆ กนัไปอกี จะเห็นไดว้า่ในชว่งหลังก็จะมี
ที(สนับสนุน คมช.ในการยดึอํานาจ หรอืหลังยดึอํานาจก็มไีมเ่ห็นดว้ย และคดัคา้นก็ม ีก็อยู่
ในจดุที(จะมาคยุ หารอืทางการเมอืงในประเด็นตา่งๆ อะไรก็ไมใ่ชเ่รื(องงา่ยนัก 
 
  
เมื(อถามวา่ หากนายกฯ ไมอ่อกมาขอโทษ หรอืแสดงความรับผดิชอบ จะปลอ่ยให ้
ประวัตศิาสตรถ์กูนายสมัครบดิเบอืนไปเลยหรอื นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ก็ไมค่วรปลอ่ย ผูท้ี(มี
ขอ้มลูมคีวามรู ้วา่ขอ้เท็จจรงิเป็นอยา่งไร ก็ควรจะเปิดเผย นํามาวพิากษ์วจิารณ์ สูก่ารทําให ้
สงัคมไดรั้บรูเ้รยีนรูม้ากยิ(งขึUน เมื(อซกัวา่แสดงวา่ไมต่อ้งรับผดิชอบอะไรเลย 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ คําวา่รับผดิชอบคอือะไร ตนคดิวา่ทางการเมอืงนายสมัครก็ตอ้ง
รับผดิชอบไป ก็คอืคนที(ไมเ่ห็นดว้ยก็คงลดความนยิมทา่นไป คนที(เห็นวา่ทา่นผดิที(มาพดู
อยา่งนีU ก็คงจะวจิารณ์ตอ่ไปและขาดความนยิมไป ไมร่ว่มมอืกบัทา่นในบางเรื(อง ถา้เห็นวา่
เรื(องนีUเป็นเรื(องใหญท่สีดุ บางคนก็อาจจะไมร่ว่มมอืกบัทา่นก็ได ้ก็จะเป็นอยา่งนัUน 
 
  
เมื(อถามวา่ จะฝากอะไรกบัคนเดอืนตลุาในตอนนีU ที(อยูใ่นฟากรัฐบาลวา่ ใหช้ว่ยออกมา
สะกดินายกฯสมัคร นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ก็คงไมม่อีะไร ขอ้มลูไปใหเ้สยีก็ได ้ใหข้อ้มลูบา้ง 
แตน่ายกฯ ก็บอกวา่จะหยดุพดูเรื(องนีU ตอนนีUเราก็คดิวา่ถา้ทา่นจะพดูอกี ก็ใหพ้ดูแกเ้สยีให ้
ตรงกบัขอ้เท็จจรงิ 
 
  
ตอ่ขอ้ถามวา่ จะนําขอ้มลูไปใหน้ายกฯ หรอืไม ่นายสมัคร กลา่ววา่ ไมต่อ้ง ขอ้มลูก็เป็นที(
ปรากฏอยูแ่ลว้ หนังสอืพมิพก็์ลงอยูแ่ลว้ ตนก็วจิารณ์ไป ก็ถอืวา่วจิารณ์อยา่งมติร ทําไมถงึ
ตอ้งเป็นมติร ก็คอืความจรงิตนกบันายสมัคร ในอดตีก็อยูค่นละขั Uวกนั แตต่อ่มาเมื(อตนเขา้มา
อยูใ่นการเมอืงแบบรัฐสภา รว่มงานกบันายสมัคร เคยรว่ม ครม.เดยีวกนัอยูบ่า้ง ก็ไมไ่ด ้
ทํางานรว่มกนัอะไรมากนัก แลว้ก็มาทํางานเป็นฝ่ายคา้นรว่มกนั ก็อาจจะรว่มกนัมากขึUนอกี
หน่อย เราตา่งก็เป็นนักการเมอืงในระบบรัฐสภา ที(บอกวา่วจิารณ์อยา่งมติร ก็เป็นเพราะวา่ 
หลังเหตกุารณ์วันที( 19 กนัยา นายสมัคร ก็ไมไ่ดแ้สดงความเห็นอะไรมากนัก จนกระทั(งมา
รับตําแหน่งหัวหนา้พรรคพลังประชาชน มาถงึตอนนัUนนายสมัครก็พดูวพิากษ์วจิารณ์ คมช.
หนักอยู ่ไมเ่ห็นดว้ยกบัการยดึอํานาจรัฐประหาร ไมเ่ห็นดว้ยกบัรัฐธรรมนูญ ที(ไมเ่ป็น
ประชาธปิไตย และพดูในฐานะหัวหนา้พรรคพลังประชาชน ซึ(งพรรคพลังประชาชนมี
นโยบายวา่ ตอ่ตา้นรัฐประหาร แกรั้ฐธรรมนูญใหเ้ป็นประชาธปิไตย แกก้ฎหมายเผด็จการ
ทัUงหลาย 
 



  
“ในแงน่ีUผมเห็นวา่ พรรคพลังประชาชนก็ด ีหัวหนา้พรรคพลังประชาชนก็ด ีก็เป็นผูท้ี(ผมซึ(ง
ตอ้งการจะตอ่สูเ้พื(อใหบ้า้นเมอืงเป็นประชาธปิไตย ตอ้งการเห็นการแกรั้ฐธรรมนูญ การแก ้
กฎหมายที(เป็นเผด็จการ ก็ตอ้งอาศยัพรรคพลังประชาชน และหัวหนา้พรรคพลังประชาชน 
คอืนายสมัครอยู ่อนันีUก็เลยเห็นวา่ ก็ตอ้งอาศยัพรรคพลังประชาชน และนายสมัคร ผลักดนั
เพื(อทําเรื(องเหลา่นีU และก็หวังวา่ พรรคพลังประชาชนและนายสมัครที(เป็นหัวหนา้และเป็น
นายกรัฐมนตร ีจะทําตามที(ไดแ้ถลงไวใ้นระหวา่งการหาเสยีงเลอืกตั Uง แตท่นีีUถา้หากมาตดิ
ปัญหานีUจนกระทั(งทา่นอยูใ่นสถานะลําบากขึUน ลําบากขึUน ทา่นก็จะทําเรื(องที(สญัญากบั
ประชาชนไวไ้มไ่ด ้ที(วจิารณ์อยากใหท้า่นปรับ แก ้คําพดูเสยี ปัญหานีUก็จะไดล้ดนอ้ยลงไป 
แลว้จะไดม้เีวลาไปทํา เรื(องที(สญัญาไวก้บัประชาชน “ นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
เมื(อถามวา่ ในสว่นของการเปิดเวทเีพื(อหาขอ้สรปุ นายสมัครควรไปรว่มเวทดีว้ยหรอืไม ่นาย
จาตรุนต ์กลา่ววา่ ไมจํ่าเป็น แตเ่วททีี(วา่ควรเป็นเรื(องที(นักวชิาการ นักประวัตศิาสตร ์ผูท้ี(
สนใจเขา้ไปรว่ม และรัฐบาลจะชว่ยใหม้กีารจัดสมัมนาไดส้ะดวกขึUน เผยแพรไ่ด ้มากขึUน ให ้
สงัคมไดศ้กึษาเรยีนรู ้ไมค่วรไปคาดหวังวา่ เราจะเกดิการชําระประวัตศิาสตรแ์ละเป็น
ขอ้สรปุของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ(ง หรอืกรม กระทรวงใด แลว้บอกวา่ใหป้ระชาชนชาวไทย
เชื(อคดิตามนัUน อนันีUไมไ่ด ้ถา้เราไปทําอยา่งนัUนกลับจะไปทําผลเสยีตอ่สงัคมเพราะวา่ มันมี
อกีหลายเรื(องที(รัฐ หรอืผูม้อํีานาจอยูใ่น กรม กระทรวงตา่งๆ เขาสรปุไมเ่หมอืนนัก
ประวัตศิาสตร ์แลว้เขาก็ไมค่อ่ยเปิดโอกาสใหนั้กประวัตศิาสตร ์หรอืคนที(มคีวามรู ้ไดเ้สนอ
ความเห็นที(แตกตา่งอะไร เพราะฉะนัUนในเรื(องประวัตศิาสตรก็์ตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิความรู ้
อยา่งกวา้งขวาง ใหค้นคดิเห็นตา่งกนัได ้เมื(อคดิเห็นตา่งกนั ประชาชนจะเชื(ออยา่งไร ก็เป็น
ความคดิเห็นของประชาชนแตล่ะคนไป แตก่ารสง่เสรมิใหเ้กดิการศกึษาคน้ควา้มันเป็นเรื(อง
ด ีที(ควรจะทํา และไมค่วรจะทําเฉพาะเรื(อง 6 ตลุา ดว้ย ควรจะทําในอกีหลายๆเรื(อง 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่วอกีวา่ เวทกีารหาขอ้เท็จจรงิ อนัที(จรงิมันไมต่อ้งทําอะไรมากแลว้ 
ขอ้เท็จจรงิมันเป็นที(ทราบเป็นที(ปรากฎ คนที(เชื(อตามขอ้เท็จจรงิเหลา่นัUน หมายถงึการที(มี
การศกึษาคน้ควา้ไว ้เขาก็เชื(ออยา่งนัUนกนัไปแลว้เอกสารเหลา่นีUก็ยังม ีคนรุน่ใหมท่ี(จะมาหา
ความรูก็้สามารถทําไดอ้ยูแ่ลว้ ขณะนีUมันไมไ่ดม้ปีระเด็นวา่ขณะนีUตายกี(คน เพยีงแตว่า่พอมี
การใหส้มัภาษณ์อยา่งนีUขึUนมาอาจทําใหม้คีนไมรู่ห้รอือยากจะรูเ้ลยเขา้ใจสบัสนไป ตกลงมัน
ไมใ่ชเ่รื(องใหญห่รอื 
 
  
“การพดูวา่ตายเพยีงคนเดยีวนัUนเป็นปัญหา ผมไมไ่ดบ้อกวา่ตายกี(คนไมใ่ชป่ระเด็น ตายกี(
คนก็เป็นประเด็น แลว้มันก็มาประเด็นตรงที(วา่ถา้สรปุวา่ตายแคค่นเดยีว สมมตุวิา่ทําใหค้น
ในสงัคมคดิวา่ ตายแคค่นเดยีวมันก็ไมต่อ้งสรปุอะไรกนัมาก เพราะมันเป็นเรื(องเล็กๆ ไม่
ใหญ ่แตท่ี(สําคญัมันยังอยูท่ี(วา่ จะสรปุกนัเพื(ออะไร จะชําระประวัตศิาสตรห์รอืหาขอ้เท็จจรงิ
เรื(องนีUกนัเพื(ออะไรกนัแน่ ในขณะที(สงัคมไทยไดเ้รยีนรูม้าอยา่งมคีา่แลว้ ในประมาณ 30 ปี
มานีUวา่ เราควรจะสรปุเหตกุารณ์ 6 ตลุา วา่ สงัคมไมค่วรจะจัดการกบัความขดัแยง้แตกตา่ง
ทางความคดิอดุมการณ์โดยใชค้วามรนุแรง และสงัคมไมค่วรจะไปยนิด ีชื(นชอบ นยิม
ชมชอบการรัฐประหารยดึอํานาจ ที(นําประเทศไปสูเ่ผด็จการที(เลวรา้ย 6 ตลุาคอือนันีU และ
ตอ้งเปิดโอกาสสง่เสรมิใหบ้า้นเมอืงเป็นประชาธปิไตย สง่เสรมิใหบ้า้นเมอืงแกปั้ญหาตา่งๆ 
โดยสนัตวิธิ ีสง่เสรมิผูท้ี(มคีวามคดิเห็นแตกตา่งกนัอยูร่ว่มกนัในสงัคม มทีี(ยนื เวท ีที(จะใช ้
ความคดิเห็นที(แตกตา่งนัUนได ้ขอ้สรปุนีUมคีณุคา่ตอ่สงัคมไทยมากอยูแ่ลว้ ไมค่วรเปิดเวที
เพื(อหวังใชเ้ป็นเครื(องมอืทางการเมอืง เพื(อประหัตประหารใครก็ตาม เพราะคําวา่
ประหัตประหาร ทําลายลา้งกนัมันเกดิขึUนไดก้บัทกุฝ่าย ฝ่ายที(เห็นดเีห็นงาม กบัการปราบ ก็
บอกวา่ตอ้งปราบผูนํ้านักศกึษา หรอืนักศกึษา ประชาชนหนักเขา้ไปอกี อนันัUนคงไมน่่าเป็น
ประโยชนก์บัใคร” นายจาตรุนต ์กลา่ว 
 
  
เมื(อถามวา่ การชําระลา้งประวัตศิาสตรเ์รื(องนีU มคีวามเคลื(อนไหวทัUงจากฝ่ายตรงขา้ม และ
ฝ่ายเดยีวกนั โดยเฉพาะจาก 111 คน เพื(อเปลี(ยนตวันายกรัฐมนตร ีนายจาตรุนต ์กลา่ววา่ 
อนันีUไมท่ราบ ตนไมเ่คยคดิไปไกลขนาดนัUน ไมน่่าจะเป็นไปได ้
 



  
ผูส้ื(อขา่วถามวา่ จะกระทบไปถงึเสถยีรภาพเกา้อีUนายกฯ หรอืไม ่หากไมย่อมแกไ้ขเรื(องนีU 
หากนายกฯ พดูแคเ่พยีงวา่ ไมย่อมตอบคําถามเรื(องนีUอกีแลว้ 
 
  
นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ประเมนิไมถ่กู ดจูากโทนความสนใจตอ่ประเด็นนีUในคนรุน่ปัจจบัุน มี
ความรับรูเ้รื(องนีUนอ้ย ตนคดิวา่ตําแหน่งนายกฯ และการทํางาน ของคณะรัฐมนตร ีและ
รัฐบาล ประชาชนทัUงประเทศก็คงประเมนิจากหลายเรื(องประกอบกนั ความคดิเห็นในอดตีที(
เป็นปัญหา ก็เป็นเรื(องหนึ(ง การทําตามนโยบาย ที(แถลงไวต้อ่การเลอืกตั Uง ทําตามนโยบาย
ที(แถลงไวต้อ่รัฐสภา หรอืไม ่ไดผ้ลอยา่งไรดหีรอืไมด่ก็ีเป็นอกีเรื(องหนึ(งในการนํามาคดิ
ประเมนิ ถา้หากทําไมด่ใีนทกุๆเรื(องก็ยอ่มมผีลตอ่เสถยีรภาพของรัฐบาล มากหรอืนอ้ย ก็
ขึUนอยูก่บัการกระทําหลายเรื(องประกอบกนั ในเวลานีU ตนเชื(อวา่คนสว่นหนึ(งก็เชื(อในคําพดู 6 
ตลุา ซึ(งเขาก็มเีหตผุล ซึ(งเราก็ตอ้งเคารพในความเห็น ที(มกีารวพิากษ์วจิารณ์อยู ่ใน
ขณะเดยีวกนัก็มคีนอกีจํานวนมากเรง่อยากให ้รัฐบาลตอ้งแกปั้ญหาประเทศ คนแบบตนก็
อยากใหร้บีแกรั้ฐธรรมนูญ ทําใหบ้า้นเมอืงเป็นประชาธปิไตยมากขึUน มอีกีหลายคนก็คงจะ
ตดิตามตรวจสอบรัฐบาลนีUในแงม่มุตา่งๆ ตามแตค่วามสนใจของแตล่ะคน 
  
 
ผูส้ ื(อขา่วถามวา่ ในฐานะคนเดอืนตลุา รูส้กึเจ็บปวดกบัคําพดูของนายกฯ ในครัUงนีUหรอืไม ่
นายจาตรุนต ์กลา่ววา่ ตนไดพ้ดูไปแลว้ วา่ตนไมไ่ดพ้ดูไปดว้ยอารมณ์ความรูส้กึ ตนพดูวา่
มันจะมผีลตอ่ความคดิ การเรยีนรูต้อ่สงัคมไทยอยา่งไร 
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ที(มา: http://www.komchadluek.net 
 

 


