
จาตุรนตย้าํ'สมัคร'พูด6ตุลาฯตายเพยีงคนเดียวไมจริง จีศ้ึกษาขอมูลใหม 
  

จาตุรนต"ระบกุารที"่สมัคร"พูดวามีคนตายเพียงคนเดียว6ตุลาฯ ไมตรงความเปนจริง ย้าํให"นายกฯ"ศึกษา
รวบรวมขอมูลกอนสรุปบทเรียน แนะชาํระประวัติศาสตรตองไมใชแกแคน แบบคิดบัญชีใหเกิดความขัดแยง 

นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรักษาการหวัหนาพรรคไทยรักไทย และอดตีคนเดือนตุลาฯ นํากลุมคนเดือนตุลา 
อาทิ นายเกรยีงกมล เลาหะไพโรจน นายวรรณชัย ไตรแกว นายกุลชีพ วรพงษ นายอํานาจ สถาวรฤทธิ ์นายสมบรูณ 
สิมะแสงยาภรณ มารวมแถลงขาวกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณส่ือตางประเทศตอ
เหตุการณ 6 ต.ค.2519 วาเห็นผูเสยีชีวิตเพียงคนเดียว ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง นายจาตุรนต กลาววาจะขอแถลง
ขาวใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่เกี่ยวของกับเหตุการณ 6 ต.ค.2519 ซึ่งในขณะนั้นตนเปนนักศกึษาอยู เปนกรรมการ
กลางศนูยกลางนิสิตนักศกึษาแหงประเทศไทย และเปนนายกสโมสรมหาวิทยาลยัเชียงใหม แลวก็ไดมีสวนรวมเปน
แกนนาํในการตอสูเพื่อประชาธิปไตย  

ในขณะนัน้ระหวางและกอนวันที่ 6 ต.ค.2519 ตนอยูที่เชียงใหม มกีารชุมนุมนักศึกษาประชาชนอยู
เหมือนกนั ที่นัน่ไมมีเหตุการณความรุนแรง เพียงแตเกือบจะมี ตนก็ไดเปนผูสลายการชุมนุมไปเมื่อตอนสายๆ ของ
วันที่ 6 ต.ค. 2519เพื่อหลีกเลี่ยงการที่อาจจะถูกปราบปราม  

นายจาตุรนต กลาววาการทีม่าใหความเหน็ในวันนี้ ความจริงก็สืบเนื่องมาจากประเด็นสําคัญ ประเด็นหลัก
อยูที่วา การทีน่ายกรัฐมนตรี ไดใหสัมภาษณตอบคําถามผูส่ือขาว และมีใจความวาในเหตุการณ 6 ต.ค. 2519นั้น 
ทานเห็นคนตาย 1 คน หลงัจากนั้นดูเหมอืนจะพูดซ้ําทาํนองเดียวกันอีกดวย  

จากนั้นก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาพูดในที่ประชุมรวมรัฐสภา ตอนรัฐบาลแถลงนโยบาย ซึง่ก็ดูเหมือนวา 
มีการขยายประเด็นไปมากกวาเรื่องการพูดวา มีคนตายคนเดียว เร่ืองนีก้ลายเปนเรื่องที่ผูคนสนใจมาก ในการ
อภิปรายแถลงนโยบายของรฐับาล ก็ดูเหมอืนเรื่องนี้เปนเรื่องใหญอันดบัแรก ทั้งๆที่ไมใชเร่ืองนโยบายรัฐบาล และก็
ยังมีเร่ืองคางอยูเปนที่สนใจอยู ดังนั้นคิดวาควรไดใหความเหน็ตอเร่ืองนี้  

นายจาตุรนต กลาวอกีวา ประเด็นแรกที่จะใหความเห็น คือการทีท่านนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณผูส่ือขาว
วา เหน็คนตายเพียงคนเดียว เห็นวาเปนการพูดที่เปนปญหาอยู คือวาถึงแมวาในขณะนั้น ในวันนั้นทานเห็นคนตาย
เพียงคนเดียว แตก็นาจะสามารถหาขอมลูที่คนพบ ที่ผูอ่ืนพบเหน็ที่มกีารคนพบศึกษารวบรวมขอมูลกันมาแลว วามี
คนตายจาํนวนมาก และยังมีการจับกมุคุมขังนกัศึกษาประชาชนอกีจาํนวนมาก  

นายจาตุรนต กลาวตอวา การพูดวาเหน็คนตายเพียงคนเดียว แมจะเปนขอเท็จจริงสวนตัว แตก็ไมตรงกับ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น อาจจะทาํใหคนอกีจํานวนทีฟ่งทานนายกพูดก็คิดไปวา เหตุการณ 6 ตุลา 2519 นัน้ เปนเรื่อง
ที่ไมไดหนกัหนารายแรงอะไร ซึ่งถาเปนอยางนั้น ก็ตองหมายความวา สังคมไทยก็ไมไดจําเปนตองเรียนรูสรุปบทเรียน
อะไรจากเหตกุารณ 6 ตุลา  



“ผมยังคิดวายงัอยากเหน็ทานนายกฯ ศึกษารวบรวมขอมลู ขอขอมูลจากสื่อมวลชน จากนกัวิชาการ จากผู
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับเร่ืองประวัติศาสตรในชวงนี ้และกแ็สดงออกถึงการรับรูรับทราบวา มีคนตายมากจริง ซึง่จะเปน
ประโยชนตอการสรุปบทเรียนของสังคมไทย”นายจาตุรนต กลาว  

นายจาตุรนต กลาววา เมื่อทกุฝายทราบชดัเจน ยอมรับตรงกันวามกีารเสียชีวิตจํานวนมาก มีการจับกุมคุม
ขังนักศึกษาประชาชนจาํนวนมาก การสรุปบทเรียนก็จะเปนอยางถูกตองมากขึ้น และไดประโยชนมากขึ้น อยางไรก็
ตามในเรื่องเหตุการณ 6 ต.ค. 2519 นี ้ถาพดูเฉพาะบางแงมุมที่สําคัญเหตุการณนี้ในวันนี้ไดเกิดเรื่องที่สังคมไทย 
จะตองสรุปบทเรียนก็คือ มกีารปราบปรามฆานกัศึกษาประชาชน ตามขอเท็จจริงทีม่ีผูศึกษาไว ซึง่อาจจะสอบถาม
ยืนยนัไดจากญาติพี่นองของผูที่เสยีชีวิต  

“นาจะมีผูเสียชีวิตไปไมต่ําวา 41 คน มีการจับกุมคุมขังนักศึกษาประชาชนอกีไมต่ํากวา 3 พันคน เปนการ
ปราบปรามนกัศึกษาประชาชนที่โหดรายทารุณมากที่สุดครั้งหนึง่ในประวัติศาสตร ของสังคมไทยในยุคหลงัๆนี”้นาย
จาตุรนต กลาว  

อดีตแกนนํานศ.เดือนตุลา กลาวอีกวา เหตกุารณในวนันี้ ถาเราจะสรุปบทเรียนที่สําคัญก็คือ ไดเกิดการ
แกปญหา หรือเกิดการที่รัฐของประเทศไทยเขาไปจัดการ การมีความคิดเห็นที่ขัดแยงแตกตางกนัในสงัคม โดยใช
ความรุนแรงเขาจัดการ และในวนัเดียวกนัในตอนค่าํ ผูมีอํานาจทั้งหลาย โดยเฉพาะผูมีกําลงัอาวธุอยูในมือ ก็ไดทํา
การรัฐประหารยึดอํานาจ เปลี่ยนการปกครองจากที่เปนประชาธิปไตยอยูกอนหนานั้น ใหเปนการปกครองแบบเผด็จ
การที่ลาหลงั ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการอยูหลายป ทําใหประเทศไทยตองลาหลังไมเปน
อารยะประเทศ  

ทั้งนี้บทเรียนทีสํ่าคัญก็คือ การแกปญหา การเขาไปจัดการความแตกตางทางความคิดอุดมการณ โดยใช
ความรุนแรง และเกิดการยึดอํานาจรัฐประหาร นําประเทศไปสูระบอบเผด็จการที่ลาหลัง  

“เกี่ยวของกนักับวาคนตายมากตายนอย ก็คือถาหากบอกวาตาย 1 คน หรือถาบอกวาที่เกิดการปราบปราม
กัน เกิดยงิกนั ฆากนั เปนเพราะตํารวจเมาแลวทําปนลัน่ มันก็จะกลายเปนวา มนัเปนเรื่องที่ไมหนักหนาอะไร ไม
จําเปนตองสรุปบทเรียนอะไร ฉะนัน้ทีถู่กกค็ือวาถาเราคดิจะศึกษาประวัติศาสตรในเร่ืองนี้ เราตองเขาใจขอเท็จจริง
ตามจริง เพื่อที่จะไดขอสรุปดังกลาว ขอสรุปที่วานี้สังคมไทยไดสรุปกนัไปแลว”นายจาตุรนต กลาว  

อดีตแกนนํา นศ.เดือนตุลา กลาววา หลงัเหตุการณ 6 ต.ค.2519 ที่นอกจากทําใหประเทศเปนเผด็จการแลว 
ยังทําใหเกิดการรบราฆาฟนของคนไทยกนัเอง มีการเสยีชีวิต เสยีเลือดเนื้ออีกเปนพนัพนัคนหลังจากนัน้ กวาที่
สังคมไทยจะหาความยุติความขัดแยงครั้งนัน้ได ใชเวลาหลายป และในการยุติความขดัแยงหลงั 6 ต.ค.2519ไดก็เกิด
จากการที่สังคมไทยโดยทุกฝายเห็นวา จะแกปญหาความแตกตางทางความคิดอุดมการณได ตองทาํใหบานเมือง
เปนประชาธิปไตย แลวก็ตองสงเสริมใหทกุฝายอยูรวมกนัในสงัคมไดอยางสนัติ ทุกฝายสามารถที่จะดําเนนิการทาง
การเมืองของตนไดโดยสันตวิิธีในระบอบประชาธิปไตย  



“เมื่อมีขอสรุปในเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ผูเกี่ยวของกบัเหตุการณ 6 ต.ค.2519ทุกฝาย มี
นโยบายที่สงเสริมใหผูที่มีความเหน็แตกตางกนั สามารถกลับมาอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เกิดขอสรุปของ
นักศึกษาประชาชนที่ตอสูดวยกาํลังอาวุธ ก็ไมใชทางออกของประเทศ ทุกฝายก็สามารถที่จะกลับมารวมกันพัฒนา
ประเทศแกปญหาประเทศไดโดยสันติวิธ ีและที่สําคัญกค็ือในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนั่นเปนขอสรุปที่สังคมไทยได
ขอสรุปไปแลว เปนขอสรุปทีด่ีมากที่จะทําใหประเทศพัฒนากาวหนาตอไป”นายจาตรุนต กลาว  

นายจาตุรนต กลาวถึงการชาํระประวัติศาสตรวา ควรจะมีอีกหรือไม ความจรงิก็มีคนศึกษามีขอสรุปไวแลว
พอสมควร แตการชําระประวัติศาสตรของประเทศไทย กม็ีปญหาพื้นฐานอยูตลอดมา ก็คือวาเรามกัจะสอนวิชา
ประวัติศาสตรกันแบบใหคนทองจาํ และบงัคับใหคนตองเชื่อไปทางหนึ่ง ใครจะศึกษาอะไรที่แตกตางออกไป เมือ่
แตกตางมากๆไมตรงกับผูมีอํานาจหรือไมตรงกับคนสวนใหญในสงัคม ก็จะถกูมองวาเปนตัวปญหา ถาหากวาจะ
ชําระประวัติศาสตรกันเพิ่มเติมอีก ตนคิดวาเปนเรื่องดี แตวาควรจะตองสงเสริมใหนักประวัติศาสตร นักวชิาการหรือ
ผูที่สนใจทั้งหลาย ไมวาจะเปนประชาชน หรือส่ือมวลชนที่ตองการศกึษาเรื่องนี้เพิม่เติม ก็ควรจะสงเสริมใหทาํ
เพิ่มเติม และก็ไมควรจะทาํเฉพาะเหตุการณ 6 ต.ค. 2519ควรจะทํากบัเหตุการณสําคัญๆที่เกิดขึน้ในประเทศนี ้
เพื่อใหเท็จจริงปรากฏ  

“ถาพูดเฉพาะในกรณี 6 ต.ค.2519 ถาเราจะศึกษาเพื่อสรุป เพื่อใหไดขอสรุปที่เปนประโยชนควรจะชําระ
ประวัติศาสตรกันอยางไร ผมคิดวาเราควรจะไดใหขอเทจ็จริง ไดความเปนจริง และไดบทเรียนที่มคีุณคาตอสังคม 
เพื่อใหสังคมเดินไปขางหนา และก็ไมควรเปนการชําระประวัติศาสตรเพื่อใหเกิดการคิดบัญชี ใหเกดิการทําลายลาง
หรือประหัต ประหารกนั หรือชําระประวัตศิาสตรเพื่อเปนเครื่องมือทางการเมืองของฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อ
ประหัตประหารอีกฝายหนึง่”นายจาตุรนต กลาว  

นายจาตุรนต กลาวอกีวา ทัง้เหตุการณตุลาฯ เหตุการณพฤษภาฯป2535 และอีกหลายเหตุการณในอดีต ถา
จะหาผูมีสวนเกี่ยวของ ผูกระทําผิด อาจจะหาไดเปนหลายๆรอยคน หรือเปนพนัคน ถาสังคมไทยมาชําระ
ประวัติศาสตรมาคนควาเรื่องเหลานี ้โดยจะเอาผูเกีย่วของทัง้หลายมาคดิบัญชีกัน ก็เทากบัวาเรากาํลังหักลางขอสรุป
ที่ดีของสังคมไทยที่ไดสรุปไปแลววา ในกรณีอยางนี้ส่ิงทีค่วรทําก็คือวาเรามาคิดกนัใหมวาการแกปญหา การจัดการ
กับความแตกตางทางความคิดไมใชการเขาประหัตประหารกัน แตควรจะเปดโอกาสใหทุกฝายมีเวทีมีหนทางวถิทีาง
ที่จะยนืยนัหรือดําเนนิการตามอุดมการณตามความคิดของตนโดยสนัติวิธีและอยูรวมกันอยางปกติสุขได  

“ฉะนัน้การชาํระประวัติศาสตร ถาจะทํากนัผมก็เหน็ดวยวา ควรจะทาํเพิ่มเติม แตควรจะมีหลกัคิดในการที่
จะชําระประวตัิศาสตรที่ดี และเปนประโยชนตอสังคมตอไป”นายจาตรุนต กลาว  

ผูส่ือขาวถามวา หลักคิดที่ดทีี่บอกมนัสอดคลองกับสภาวะสังคมในขณะนี้หรือไม เนื่องจากเรื่องนี้เกิดจาก
การใหสัมภาษณของนายกฯ ซึ่งมันไมตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น นายจาตุรนต กลาววา ในสวนที่เปนการให
สัมภาษณ ตนพูดแลววาเปนปญหาอยู อาจจะทาํใหคนสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเหตกุารณนี้ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไป ก็



เลยทาํใหคนอาจจะไมไดเรียนรูเกี่ยวกับความผิดพลาดของสังคมในอดีตไดเทาที่ควร ซึ่งตนกเ็หน็วานายสมัคร นาจะ
แกเสีย  

เมื่อถามวา การแกนี้หมายถึงการออกมาขอโทษ ตามที่หลายฝายเรียกรองหรือเปลา นายจาตุรนต กลาววา 
การแกหมายถงึวา ทานไดขอมูล ที่เปนที่รับรูรับทราบ เชือ่ไดวามีคนตายมาก  

ตอขอถามวา แสดงวาไมจาํเปนตองขอโทษ นายจาตุรนต ยอนถามวา ขอโทษในประเด็นไหน ถาในประเด็น
ที่ออกมาพูดอยางนัน้ เมื่อแกแลวก็อาจพดูวา ที่พูดไปไมไดมีเจตนาอยางนี้ แสดงความเสยีใจ หรือขออภัย ที่อาจทํา
ใหคนเขาใจผดิถาคลาดเคลือ่นไป อันนี้ก็เปนเรื่องทําได แตที่เปนประเด็นกันอยูตนเขาใจวา มันเกนิจากนัน้ เวลานี้
ฝายทีว่พิากษวิจารณ โดยทีห่ยิบยกประเดน็ขึ้นมาในสภา นอกสภา หรือที่จองทาํประเด็นกนัตอ ตนเขาใจวาไมได
ตองการแคขอโทษ  

ในประเด็นนี้แตตองการใชมาเปนเครื่องมอืทางการเมือง และหวงัผลมากกวานัน้ ซึง่ในประเดน็นีต้นก็ไมเหน็
ดวยที่จะมาไลเรียงดูวา ใครที่เกีย่วของกับเหตุการณ 6 ตุลา หรือพฤษภา อะไรก็ตาม แลวจะตองมาทาํลายลางคิด
บัญชีกัน เพราะถาใชหลักนี้ ตนเชื่อวามันจะนําไปสูความขัดแยง ปญหาในสังคมอีกมากมายเต็มไปหมด ถาเราใช
หลักวาตองฟนเหตกุารณในอดีตทุกเหตกุารณ แลวมาดูวาใครมีตําแหนงอะไรกันอยูบาง แลวจะจัดการกับคน
เหลานั้นอยางไร ถาไปถึงขัน้นี้ ตนคิดวาไมนาจะเปนประโยชนตอสังคมไทย  

เมื่อถามวา กอนหนานี้ไดมกีารพูดคุยกบันายสมัครหรือไมในประเด็นเรื่องนี้ นายจาตุรนต กลาววา ไมไดคุย
กัน ตนไมไดอยูในฐานะที่จะไดคุยอะไรกับนายกรัฐมนตรีบอยๆได  

เมื่อซักวา มองวานายสมัครบิดเบือนขอมลูเร่ืองนี้เพราะสาเหตุอะไร นายจาตุรนต กลาววา ตนไมทราบ 
อาจจะเปนเรื่องที่เคยตอบไวแบบนี้ เมื่อถามมาก็ตอบแบบนี้อีก แตวากต็องยอมรับวา เมื่อพูดแบบนีก้็ตองยอมรับให
คนเขาใจคลาดเคลื่อนไปได อาจจะรูสึกไปไดวา ทานตองการใหคนเขาใจวา ในเหตกุารณนี้มีคนตายแคนัน้ แคคน
เดียวเทานั้น  

ผูส่ือขาวถามวา มกีารพูดคุยกันในกรรมการสมัย 6 ตุลา หรือไมวา ทาทีตอไปจะดําเนินการอยางไร นาย
จาตุรนต กลาววา ไมไดคุย และคิดวาคงไมคุยกัน เพราะวาผูที่เกีย่วของ ผูนํานักศึกษา 6 ตุลา สวนใหญ ลวนแตเปน
ผูที่ถูกกระทาํ จับคุก หนีเอาชีวิตรอด หลบๆ ซอนในอดีต ในปจจุบนัก็มคีวามคิดในทางการเมืองทีต่างๆ กนัไปอกี จะ
เห็นไดวาในชวงหลังก็จะมทีีส่นับสนนุ คมช.ในการยึดอาํนาจ หรือหลงัยึดอํานาจกม็ีไมเหน็ดวย และคัดคานกม็ี ก็อยู
ในจุดที่จะมาคุย หารือทางการเมืองในประเด็นตางๆ อะไรก็ไมใชเร่ืองงายนัก  

เมื่อถามวา หากนายกฯ ไมออกมาขอโทษ หรือแสดงความรับผิดชอบ จะปลอยใหประวัติศาสตรถูกนาย
สมัครบิดเบือนไปเลยหรือ นายจาตุรนต กลาววา ก็ไมควรปลอย ผูทีม่ีขอมูลมีความรู วาขอเท็จจริงเปนอยางไร ก็ควร
จะเปดเผย นาํมาวพิากษวจิารณ สูการทําใหสังคมไดรับรูเรียนรูมากยิ่งขึ้น เมื่อซกัวาแสดงวาไมตองรับผิดชอบอะไร
เลย  



นายจาตุรนต กลาววา คําวารับผิดชอบคืออะไร ตนคิดวาทางการเมืองนายสมัครก็ตองรับผิดชอบไป ก็คือคน
ที่ไมเหน็ดวยกค็งลดความนยิมทานไป คนที่เหน็วาทานผดิที่มาพูดอยางนี ้ก็คงจะวิจารณตอไปและขาดความนยิมไป 
ไมรวมมือกับทานในบางเรือ่ง ถาเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญทีสุด บางคนก็อาจจะไมรวมมือกับทานก็ได ก็จะเปน
อยางนัน้  

เมื่อถามวา จะฝากอะไรกับคนเดือนตุลาในตอนนี้ ที่อยูในฟากรัฐบาลวา ใหชวยออกมาสะกิดนายกฯสมัคร 
นายจาตุรนต กลาววา ก็คงไมมีอะไร ขอมูลไปใหเสียก็ได ใหขอมูลบาง แตนายกฯ กบ็อกวาจะหยดุพูดเรื่องนี ้ตอนนี้
เราก็คิดวาถาทานจะพูดอีก ก็ใหพูดแกเสยีใหตรงกับขอเท็จจริง  

ตอขอถามวา จะนาํขอมูลไปใหนายกฯ หรือไม นายสมัคร กลาววา ไมตอง ขอมูลก็เปนที่ปรากฏอยูแลว 
หนงัสือพมิพกล็งอยูแลว ตนก็วิจารณไป กถ็ือวาวิจารณอยางมิตร ทาํไมถึงตองเปนมติร ก็คือความจริงตนกับนาย
สมัคร ในอดีตก็อยูคนละขัว้กัน แตตอมาเมื่อตนเขามาอยูในการเมืองแบบรัฐสภา รวมงานกับนายสมัคร เคยรวม 
ครม.เดียวกนัอยูบาง ก็ไมไดทํางานรวมกนัอะไรมากนัก แลวก็มาทาํงานเปนฝายคานรวมกนั ก็อาจจะรวมกนัมากขึ้น
อีกหนอย เราตางก็เปนนักการเมืองในระบบรัฐสภา ที่บอกวาวิจารณอยางมิตร ก็เปนเพราะวา หลงัเหตุการณวนัที่ 19 
กันยา นายสมคัร ก็ไมไดแสดงความเหน็อะไรมากนกั  

จนกระทั่งมารับตําแหนงหวัหนาพรรคพลงัประชาชน มาถึงตอนนัน้นายสมัครกพ็ูดวิพากษวิจารณ คมช.หนกั
อยู ไมเหน็ดวยกับการยึดอํานาจรัฐประหาร ไมเหน็ดวยกับรัฐธรรมนญู ที่ไมเปนประชาธิปไตย และพูดในฐานะ
หัวหนาพรรคพลังประชาชน ซึ่งพรรคพลังประชาชนมีนโยบายวา ตอตานรัฐประหาร แกรัฐธรรมนญูใหเปน
ประชาธิปไตย แกกฎหมายเผด็จการทัง้หลาย  

“ ในแงนี้ผมเหน็วา พรรคพลังประชาชนก็ด ีหวัหนาพรรคพลังประชาชนก็ดี ก็เปนผูที่ผมซ่ึงตองการจะตอสู
เพื่อใหบานเมอืงเปนประชาธิปไตย ตองการเหน็การแกรัฐธรรมนูญ การแกกฎหมายที่เปนเผด็จการ ก็ตองอาศัยพรรค
พลังประชาชน และหวัหนาพรรคพลังประชาชน คือนายสมัครอยู อันนี้กเ็ลยเหน็วา ก็ตองอาศัยพรรคพลังประชาชน 
และนายสมัคร ผลักดันเพื่อทําเรื่องเหลานี ้และก็หวังวา พรรคพลังประชาชนและนายสมัครที่เปนหัวหนาและเปน
นายกรัฐมนตรี จะทาํตามทีไ่ดแถลงไวในระหวางการหาเสียงเลือกตัง้ แตทีนี้ถาหากมาติดปญหานี้จนกระทั่งทานอยู
ในสถานะลาํบากขึ้น ลําบากขึ้น ทานก็จะทําเรื่องที่สัญญากับประชาชนไวไมได ทีว่จิารณอยากใหทานปรับ แก คําพูด
เสีย ปญหานีก้็จะไดลดนอยลงไป แลวจะไดมีเวลาไปทํา เร่ืองที่สัญญาไวกับประชาชน “ นายจาตุรนต กลาว  

เมื่อถามวา ในสวนของการเปดเวทีเพื่อหาขอสรุป นายสมัครควรไปรวมเวทีดวยหรือไม นายจาตุรนต กลาว
วา ไมจาํเปน แตเวทีทีว่าควรเปนเรื่องที่นกัวิชาการ นักประวัติศาสตร ผูที่สนใจเขาไปรวม และรัฐบาลจะชวยใหมีการ
จัดสัมมนาไดสะดวกขึ้น เผยแพรได มากขึ้น ใหสังคมไดศึกษาเรียนรู ไมควรไปคาดหวงัวา เราจะเกิดการชําระ
ประวัติศาสตรและเปนขอสรุปของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่ หรือกรม กระทรวงใด แลวบอกวาใหประชาชนชาวไทยเชื่อ
คิดตามนั้น อันนี้ไมได ถาเราไปทําอยางนัน้กลับจะไปทาํผลเสียตอสังคมเพราะวา มนัมีอีกหลายเรือ่งที่รัฐ หรือผูมี



อํานาจอยูใน กรม กระทรวงตางๆ เขาสรุปไมเหมือนนักประวัติศาสตร แลวเขาก็ไมคอยเปดโอกาสใหนัก
ประวัติศาสตร หรือคนที่มีความรู ไดเสนอความเหน็ที่แตกตางอะไร เพราะฉะนั้นในเรือ่งประวัติศาสตรก็ตองสงเสริม
ใหเกิดความรูอยางกวางขวาง ใหคนคิดเห็นตางกนัได เมื่อคิดเห็นตางกัน ประชาชนจะเชื่ออยางไร ก็เปนความคิดเห็น
ของประชาชนแตละคนไป แตการสงเสริมใหเกิดการศึกษาคนความนัเปนเรื่องดี ที่ควรจะทาํ และไมควรจะทาํเฉพาะ
เร่ือง 6 ตุลา ดวย ควรจะทาํในอีกหลายๆเรือ่ง  

นายจาตุรนต กลาวอกีวา เวทีการหาขอเทจ็จริง อันที่จริงมันไมตองทําอะไรมากแลว ขอเท็จจริงมนัเปนที่
ทราบเปนที่ปรากฎ คนที่เชื่อตามขอเท็จจริงเหลานัน้ หมายถงึการที่มกีารศึกษาคนควาไว เขาก็เชื่ออยางนัน้กนัไปแลว
เอกสารเหลานี้ก็ยงัม ีคนรุนใหมที่จะมาหาความรูก็สามารถทาํไดอยูแลว ขณะนีม้ันไมไดมีประเด็นวาขณะนี้ตายกี่คน 
เพียงแตวาพอมีการใหสัมภาษณอยางนี้ข้ึนมาอาจทําใหมคีนไมรูหรืออยากจะรูเลยเขาใจสับสนไป ตกลงมนัไมใช
เร่ืองใหญหรือ “ การพูดวาตายเพียงคนเดียวนัน้เปนปญหา ผมไมไดบอกวาตายกี่คนไมใชประเด็น ตายกี่คนก็เปน
ประเด็น แลวมันก็มาประเดน็ตรงทีว่าถาสรุปวาตายแคคนเดียว สมมุตวิาทําใหคนในสังคมคิดวา ตายแคคนเดียวมัน
ก็ไมตองสรุปอะไรกันมาก เพราะมันเปนเรือ่งเล็กๆ ไมใหญ แตที่สําคัญมันยงัอยูที่วา จะสรุปกันเพื่ออะไร จะชําระ
ประวัติศาสตรหรือหาขอเท็จจริงเรื่องนีก้ันเพื่ออะไรกันแน 

ในขณะที่สังคมไทยไดเรียนรูมาอยางมีคาแลว ในประมาณ 30 ปมานี้วา เราควรจะสรุปเหตุการณ 6 ตุลา วา 
สังคมไมควรจะจัดการกับความขัดแยงแตกตางทางความคิดอุดมการณโดยใชความรุนแรง และสังคมไมควรจะไป
ยินดี ชืน่ชอบ นิยมชมชอบการรัฐประหารยึดอํานาจ ที่นาํประเทศไปสูเผด็จการที่เลวราย 6 ตุลาคืออันนี ้และตองเปด
โอกาสสงเสริมใหบานเมืองเปนประชาธิปไตย สงเสริมใหบานเมืองแกปญหาตางๆ โดยสันติวิธ ีสงเสริมผูที่มีความ
คิดเห็นแตกตางกนัอยูรวมกนัในสงัคม มทีีย่ืน เวที ที่จะใชความคิดเห็นที่แตกตางนัน้ได ขอสรุปนี้มีคุณคาตอ
สังคมไทยมากอยูแลว ไมควรเปดเวทีเพื่อหวงัใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อประหัตประหารใครก็ตาม เพราะคํา
วาประหัตประหาร ทําลายลางกนัมนัเกิดขึน้ไดกับทุกฝาย ฝายที่เหน็ดีเห็นงาม กบัการปราบ ก็บอกวาตองปราบผูนํา
นักศึกษา หรือนักศึกษา ประชาชนหนักเขาไปอีก อันนั้นคงไมนาเปนประโยชนกับใคร “ นายจาตุรนต กลาว  

เมื่อถามวา การชําระลางประวัติศาสตรเร่ืองนี ้มีความเคลื่อนไหวทั้งจากฝายตรงขาม และฝายเดยีวกนั 
โดยเฉพาะจาก 111 คน เพือ่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต กลาววา อันนี้ไมทราบ ตนไมเคยคิดไปไกลขนาด
นั้น ไมนาจะเปนไปได  

ผูส่ือขาวถามวา จะกระทบไปถึงเสถยีรภาพเกาอี้นายกฯ หรือไม หากไมยอมแกไขเร่ืองนี ้หากนายกฯ พูดแค
เพียงวา ไมยอมตอบคําถามเรื่องนี้อีกแลว  

นายจาตุรนต กลาววา ประเมินไมถกู ดูจากโทนความสนใจตอประเด็นนี้ในคนรุนปจจุบัน มีความรับรูเร่ืองนี้
นอย ตนคิดวาตําแหนงนายกฯ และการทาํงาน ของคณะรัฐมนตรี และรัฐบาล ประชาชนทั้งประเทศก็คงประเมนิจาก
หลายเรื่องประกอบกนั ความคิดเห็นในอดีตที่เปนปญหา ก็เปนเรื่องหนึ่ง การทําตามนโยบาย ที่แถลงไวตอการ



เลือกตั้ง ทําตามนโยบายทีแ่ถลงไวตอรัฐสภา หรือไม ไดผลอยางไรดีหรือไมดีก็เปนอีกเรื่องหนึ่งในการนํามาคดิ
ประเมิน ถาหากทาํไมดีในทกุๆเรื่องก็ยอมมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล มากหรือนอย ก็ข้ึนอยูกับการกระทาํหลาย
เร่ืองประกอบกัน  

ในเวลานี ้ตนเชื่อวาคนสวนหนึง่ก็เชื่อในคําพูด 6 ตุลา ซึง่เขากม็ีเหตุผล ซึ่งเราก็ตองเคารพในความเหน็ ที่มี
การวพิากษวิจารณอยู ในขณะเดียวกนักม็ีคนอีกจาํนวนมากเรงอยากให รัฐบาลตองแกปญหาประเทศ คนแบบตนก็
อยากใหรีบแกรัฐธรรมนูญ ทาํใหบานเมืองเปนประชาธิปไตยมากขึน้ มีอีกหลายคนก็คงจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลนี้
ในแงมุมตางๆ ตามแตความสนใจของแตละคน  

ผูส่ือขาวถามวา ในฐานะคนเดือนตุลา รูสึกเจ็บปวดกับคําพูดของนายกฯ ในครั้งนีห้รือไม นายจาตรุนต 
กลาววา ตนไดพูดไปแลว วาตนไมไดพูดไปดวยอารมณความรูสึก ตนพูดวามันจะมผีลตอความคดิ การเรียนรูตอ
สังคมไทยอยางไร  
  
 


