
   

  

ปม'6ตลุา'เดอืดกลางสภา 'สมคัร'สาบานไมม่สีว่นเกี;ยวขอ้ง 
18 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 14:47:00 

(Update)ปม'6ตลุา'เดอืด "สมคัร-อภสิทิธ-ิชวน" โตด้เุดอืด นายกฯ
สาบานกลางสภา ถา้เกีXยว 6 ตลุาฯ2519 แมแ้ตน่ดิเดยีวขอใหม้อีนั
เป็นไป  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: ผูส้ ืXอขา่วรายงานวา่ ทันททีีXนายสมัคร สนุทรเวช 
อภปิรายตอบโตผู้นํ้าฝ่ายคา้นอยา่งเผ็ดรอ้น สง่ผลใหบ้รรยากาศการอภปิราย
นโยบายรัฐบาลดเุดอืดขึhนทันท ีโดยนายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ ผูนํ้าฝ่ายคา้น ไดข้อ
ใชส้ทิธพิาดพงิ โดยอภปิราย วา่ สิXงทีXตนอภปิรายนัhนเป็นขอ้เท็จจรงิไมไ่ดอ้บรม
นายกฯเพยีงแตช่ีhใหเ้ห็นวา่สงัคมตอ้งการนายกฯตวัจรงิ และชีhวา่วันนีhเราประคอง
บา้นเมอืงอยา่งไร ตอ้งการรัฐบาลมทีา่ทตีอ่สทิธเิสรภีาพการเมอืงภาคประชาชน
อยา่งไร ตนไมไ่ดพ้ดูซกัคําวา่ทา่นทจุรติหรอืไมด่ไีมเ่หมาะสม เพยีงแตท่า่นมี
ทา่ทบีางอยา่งทีXสงัคมวติกกงัวล  

“ผมอาย ุ43 ปี แตถ่า้ผมกนิเงนิเดอืนของประชาชน เทา่กบัคนอายุ
เทา่ไหรก่แ็ลว้แต ่ผมตอ้งทําหนา้ทีXผมในฐานะผูแ้ทนของประชาชน 
ไมม่สีทิธทิีXจะไมทํ่าหนา้ทีXของตวัเอง ผมกย็อมรับวา่ทา่นจะได ้
คะแนนเสยีงมากกวา่ผม แตเ่ราทําหนา้ทีXของเราตามวถิทีาง

ประชาธปิไตย ไมม่คีวามจําเป็นอะไรทีXหยบิเรืXองนีhมาถากถาง และผมกไ็มไ่ดอ้บรม ถกูตอ้งผม
อายนุอ้ยตอนเกดิเหตกุารณ ์6 ตลุา แตผ่มสนใจตดิตามประวตัศิาสตรม์านาน ผมทา้ใหไ้ปถาม
เหมอืนกนัวา่บรรดาคนทีXเป็นสืXอสารมวลชนวา่เขาจํารมว.มหาดไทยทีXเป็นมติรกบัหนังสอืพมิพ์
หรอืไม ่ผมไมไ่ดบ้อกวา่ทา่นปิดหนังสอืพมิพแ์ตบ่อกวา่ยคุของทา่นหนังสอืพมิพถ์กูปิดมากทีXสดุ 
และเหตผุลทีXทา่นสัXงใหเ้ปิดหนังสอืพมิพอ์กีครั hงกเ็พราะกลวัวา่เป็นหว่งฝ่ายปฎวิตัวิา่คนจะไมรู่จั้ก” 
นายอภสิทิธ ิกลา่ว  

นายอภสิทิธิi กลา่ววา่ ในชว่งทีXพรรคประชากรไทยเอาชนะพรรค
ประชาธปัิตย ์นัhนทา่นเคยเยาะเยย้วา่พรรคประชาธปัิตยจ์ะอยูไ่ดไ้ม่
ยัXงยนืเทา่พรรคทา่น แลว้วนันีhทา่นอาศยัพรรคทา่นหรอืไม ่ 

นายสมคัร ลกุขึhนตอบโตท้นัทวีา่ คนอยา่งตนไมเ่คยเยาะเยย้พรรค
ประชาธปัิตยใ์หไ้ปหาหลกัฐานมายนืยนัวา่ตนเคยเยาะเยย้พรรค
ประชาธปัิตยต์อนไหน คนอยา่งตนยนืยนัวา่เป็นปฎปัิกษ์กบัสืXอ 
ความคดิไมต่รงกบัสืXอ ถามวา่มรัีฐธรรมนูญฉบบัไหนทีXหา้มคนเป็น
นายกฯเป็นนักการเมอืงมคีวามคดิเป็นปฎปัิกษ์กบัสืXอ ตนอยูม่าถงึตรงนีhอายมุากกวา่ 30 ขวบ แต่
ไมเ่คยเอาเรืXองนีhมาเปรยีบเทยีบ แตท่ีXพดูกเ็พืXอใหไ้ดส้ตเิสยีบา้ง บางครั hงคดิวา่ตวัเองเกง่กาจ คน
ทั hงบา้นทั hงเมอืงทีXฟังอยูก่ย็นืยนัวา่ผูนํ้าพรรคฝ่ายคา้นอบรมนายกรัฐมนตร ี 

ตอ่มานายชวน หลกีภยั ประธานทีXปรกึษาพรรคประชาธปัิตย ์กลา่ววา่ ตนไมป่รารถนาทีXจะ
อภปิราย แตน่ายกรัฐมนตร ีบอกวา่ใหห้วัหนา้พรรคประชาธปัิตยถ์ามประธานทีXปรกึษาเรืXอง
รายละเอยีดการปิดหนังสอืพมิพใ์นยคุ 6 ตลุา ซึXงตนไมส่ามารถตอบไดเ้พราะตอนทีXนายกฯหารอื
อยูนั่ hนตนกําลงัหนอียู ่เพราะถกูพวกทา่นกลา่วหาวา่เป็นคอมมวินสิต ์โดยหนไีปกบัร.ต.อ.เชาวริ
นทร ์ลทัธศกัดิiศริ ิทีXขณะนัhนเป็นนายตํารวจตดิตาม ของนายดํารง ลทัธพพัิฒน ์ตอ้งหนไีปเป็น

 

 



เดอืน ไมม่โีอกาสจะรูว้า่ทา่นหารอืกนัวา่อยา่งไร ขอ้เท็จจรงิทีXทา่นตอ้งยอมรับคอืเมืXอมกีารปฎวิตั ิ
กจ็ะมกีารปิดหนังสอืพมิพ ์แตเ่ขาจะอนุญาตใหเ้ปิดโดยลําดบัตอ่มา ปัญหาจงึอยูท่ีXวา่หนังสอืพมิพ์

ทีXถกูปิดตอ่มาไดถ้กูเปิดกีXฉบบั  

“ทา่นนายกฯพดูถงึพรรคประชาธปัิตย ์ความจรงิทา่นนายกฯและ
สมาชกิหลายคนในสภาและในครม.เป็นสมาชกิพรรคประชาธปัิตย ์
ถอืวา่เกดิกบัประชาธปัิตย ์ถา้ไมม่ปีระชาธปัิตยไ์มไ่ดเ้กดิ ผมยงัชืXน
ชมบางคนทีXสํานกึบญุคณุของพรรค และนกึตําหนใินใจ คนทีXไม่
สํานกึพดูจาเนรคณุพรรค เพราะพรรคไมเ่คยใหร้า้ยคนเหลา่นีh พรรค
มแีตส่ง่เสรมิ ตอ้งขอกราบเรยีนในฐานะทีXเป็นสมาชกิพรรค
ประชาธปัิตยต์ั hงแตต่น้จนปัจจบุนั” นายชวน กลา่ว  

นายชวน กลา่ววา่ในชว่ง 6 ตลุา ตนอยูใ่นครม.มเีรืXองราวทีXเป็นรายละเอยีดมาก สอ่เห็นพฤตกิรรม
มากมายหลายอยา่ง เมืXอเกดิเหต ุ6 ตลุาฯ ทา่นรูว้า่ประชาธปัิตยพั์งแลว้หลายคนแยกตวัออกไป 
นายสมคัรแยกไปตั hงพรรคประชากรไทย ปี 2522 เป็นชว่งทีXตกตํXาทีXสดุของพรรคประชาธปัิตย ์เรา
ไดส้.ส.ทั hงประเทศ 30 กวา่คน ทา่นชนะเลอืกตั hง ทา่นคงลมืไปแลว้วา่ระหวา่งทีXอยูใ่นสภาทา่น
หวัเราะเยะแลว้บอกวา่ใน อกีหน่อยประชาธปัิตยจ์ะเป็นพรรคตํXาสบิ ไปดรูายงานการประชมุได ้
เหมอืนครั hงหนึXงทา่นเคยเอาพระสาบานในหอ้งประชมุ แตต่นเป็นประธานไมอ่นุญาต ทา่นกบ็อก
ประธานกลวั แตต่นบอกวา่เราอยูท่ีXนีXกนัหลายคนถา้สาบานมาแลว้ฟ้าผา่เปรีhยงลงมากต็ายกนัหมด  

“ทา่นนายกฯอยา่ประมาณคนอืXนตํXา ทา่นเคยบอกวา่ประชาธปัิตยจ์ะเป็นพรรคตํXาสบิ แตพ่รรคทา่น
ในทีXสดุกตํ็Xาสบิ ผมไมว่จิารณท์า่นถอืวา่มาจากระบบเลอืกตั hง แตถ่า้ทา่นวดัวา่จํานวน 230 กบั 165 
เป็นความดหีรอืไมด่ ีอยา่งทีXใหส้มัภาษณ ์หรอืคดิวา่รัฐบาลอา่นนโยบาย 1 ชัXวโมง ฝ่ายคา้นพดู 3 
ชัXวโมงเป็นปกต ิสมยัผมกทํ็าอยา่งนีh ในฐานะทีXเป็นคนประชาธปัิตย ์ภมูใิจทีXพรรคสอนใหเ้ป็นคน
ซืXอสตัยส์จุรติ ดํารงรักษาชาต ิศาสา พระมหากษัตรยิ ์แตท่ีXนายกฯออกมาจากพรรคเพราะความ
ขดัแยง้ของทา่น หรอืวางบนัใด 3 ขั hนเพืXอเป็นนายกฯ เราจะไมข่อวจิารณเ์พยีงแตจ่ะชีhแจงในสว่น
ทีXพาดพงิกบัประชาธปัิตยเ์ทา่นัhน” ประธานสภาทีXปรกึษาพรรคประชาธปัิตย ์กลา่ว  

นายสมคัร แยง้วา่ไมเ่คยออกจากพรรคประชาธปัิตยต์อนทีXพรรคพัง เพราะตอนทีXออกมานัhนยงัไม่
พัง แตเ่หตทุีXตนตอ้งออกเพราะปฎเิสธไมเ่ป็นรัฐมนตร ีในปี 2519 มบีคุคลสําคญัจะเดนิทางกลบั
เขา้มาในประเทศ ส.ส.อภปิรายโจมตอียา่งรนุแรงม.ร.ว.เสนยี ์ปราโมช อดตีนายกรัฐมนตร ีก็
ประกาศลาออกในสภา และวนัรุง่ขึhนในการประชมุครม.ตนไดเ้สนอใหม้.ร.ว.เสนยี ์เป็นนายกฯอกี
ครั hง อาจจะทําใหใ้ครในพรรคประชาธปัิตย ์ไมพ่อใจเพราะเขากําลงัจะเปลีXยนแปลงอะไรตนไม่
ทราบ คงคดิวา่นายสมคัร มนัเสอืกแท ้ๆ เขาจัดประชมุกนัตอนบา่ยสองโมง แตบ่า่ยโมงมพีระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯตําแหน่งนายกรัฐมนตร ีเรยีบรอ้ย ทําใหต้นไมส่ามารถเป็นรัฐมนตรไีดอ้กี
ทั hงทีXม.ร.ว.เสนยี ์ตอ้งการใหเ้ป็น นัXนคอืสาเหตทุีXตนตอ้งลาออกจากพรรคประชาธปัิตย ์ 

“หลงัจากนัhนวนัทีX 1 ตลุา 2519 กม็เีรืXองมรีาวกนัมาตลอด ซึXงผมไมเ่กีXยวขอ้งดว้ยเลยดว้ยประการ
ทั hงปวง ผมเป็นคนชอบสาบาน ถา้ผมไปเกีXยวขอ้งกบัเรืXอง 6 ตลุา แมแ้ตน่ดิเดยีว ตอ้งใหม้อีนั
เป็นไป อยา่ไดม้คีวามเจรญิในชวีตินีh นับแตว่นันีhตอ่ไป วนันีhดจีรงิ ๆ ทีXไดพ้ดูเรืXองนีh ผมเป็น
รัฐมนตรมีหาดไทยวนัทีX 22 ตลุา 2519 ดงันัhนเหตกุารณ ์6 ตลุา ผมจงึไมม่สีถานะจะไปทํารา้ยใคร
ไดเ้ลย 14 ตลุา กไ็มเ่คยเกีXยวขอ้ง 6 ตลุากไ็มเ่คยเกีXยวขอ้ง ถา้ผมเกีXยวขอ้งกบัเรืXองนีhดว้ยประการ
ใดๆใหม้อีนัเป็นไปนับตั hงแตว่นันีh แตถ่า้ผมไมเ่กีXยวขอ้งเลยขอใหน้ายสมคัรมคีวามรุง่เรอืงในทาง
การเมอืง และในชวีติทั hงหมด ” นายสมคัร กลา่ว  

 



สมคัรเดอืด!โต'้อภสิทิธิD'ยอ้นปมู6ตลุาฯปิดนสพ.มากที;สดุ  

ผูส้ ืXอขา่วรายงานวา่ หลงัจากทีXนายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ ผูนํ้าฝ่ายคา้นอภปิรายเสร็จสิhนลง นาย
สมคัร สนุทรเวช ไดข้อใชส้ทิธพิาดพงิลกุขึhนอภปิรายวา่ ตนอา่นนโยบายแค ่1 ชัXวโมง แตผู่นํ้า
ฝ่ายคา้นใชเ้วลาพดู 2 ชัXวโมง ซึXงการวจิารณน์โยบายไมเ่ป็นปัญหาแตค่รึXงชัXวโมงหลงัทา่นพดูจา
ลกัษณะอบรมสัXงสอนคนทีXเป็นนายกรัฐมนตร ีทีXไดรั้บเลอืกตั hง 233 เสยีง แตฝ่่ายคา้นได ้165 เสยีง 
ตนไดเ้ป็นนายกรัฐมนตร ีการอบรมสัXงตนนัhนฟังดโูกเ้ก ๋เกง่กลา้ด ีแตต่อ้งรอบคอบใชต้วัเลข
มากกวา่นีh ทีXวจิารณว์า่ตนสมยัทีXตนเป็นรมว.มหาดไทย สัXงปิดหนังสอืพมิพม์ากทีXสดุ ซึXงตนเป็น
รมว.มหาดไทย ปี 2519 วนันีh 2551 ผา่นมาแลว้ 32 ปี คนทีXอบรมตนวนันีhอาย ุ43 ปี  

วนันัhนอาย ุ11 ปีและอยูท่ีXองักฤษไมใ่ชเ่มอืงไทย ถา้ไมรู่ข้อ้มลูขอใหล้องถามเลขาธกิารหรอื
ประธานทีXปรกึษาพรรคใหเ้ลา่เรืXองจรงิวา่สมยัทีXตนเป็นรมว.มหาดไทยไมเ่คยสัXงปิดหนังสอืพมิพ ์
แตค่นทีXปิดอาจจะเป็นเจา้พนักงานการพมิพ ์ซึXงตนไมเ่คยสัXงใหเ้ขาไปปิด แตเ่ขาทําตามหนา้ทีX 
แตถ่า้ผูนํ้าฝ่ายคา้นไมเ่คยรูเ้ลยตนกจ็ะบอกใหว้า่เมืXอมกีารปฎวิตั ิ2519 เขาปิดหนังสอืพมิพห์มด
ทกุฉบบั ซึXงตนไมเ่ห็นดว้ยไดบ้อกวา่ถา้ปิดหนังสอืพมิพแ์ลว้คนไทยจะรูว้า่คณะปฎริปูเป็นใครมา
จากไหน รุง่ขึhนคณะปฎริปูจงึตั hงกรรมการ 5 คนซีXงมตีนรวมอยูด่ว้ย และตนเป็นคนสัXงเปิด
หนังสอืพมิพ ์ทกุฉบบั มพียานทีXอา้งองิไดค้อืนายประพันธ ์เหตระกลู หนังสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์ทีXนัXง
อยูห่นา้หอ้ง  

นายสมคัร กลา่ววา่ สว่นเรืXองทีXถกูกลา่วหาวา่ทจุรตินัhนขณะนีhเรืXองทั hงหมดยงัอยูใ่นชั hนสอบสวน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําทีXกอ่ความเสยีหายแกรั่ฐ(คตส.) ยงัไมถ่งึอยัการดว้ยซํhา 
แตส่ืXอวา่กลา่วรนุแรงเหมอืนตนสกปรกเต็มทีX ตนบอกวา่สจุรติเป็นเกราะกําบงัศาสตรพ์อ้ง สกปรก
บาทเดยีว มาเป็นศตัรกูบัสืXอมวลชนไมไ่ดห้รอก เขาถลกหนังเอาตาย ตนอาย ุ73 ปีอายมุากกวา่ผู ้
พดู 30 ปี ฟังคนอาย ุ43 ปี อบรมสัXงสอนได ้ตนอยูใ่นการเมอืงมานานรูต้ืhนลกึหนาบางในบา้นเมอืง
นีh ถา้สกปรก คดิไมเ่ป็นมาไมไ่ดไ้กลถงึป่านนีh  

นายสมคัร กลา่ววา่นัXงฟังผูนํ้าฝ่ายคา้นมา 3 ชัXวโมง ทั hงทีXปวดปัสสาวะ หวิขา้วตั hงแตเ่ริXมตน้อา่น
นโยบาย แตไ่มล่กุไปไหนเพราะเกรงใจผูนํ้าฝ่ายคา้น นกึวา่จะชมเชย แตก่ก็ลา่วพาดพงิอดตี
นายกรัฐมนตร ีทั hงทีXนโยบายนีhตนเขยีนเองเป็นผูรั้บผดิชอบนโยบายนีh แตต่วัหนังสอืทีXมกีารแกไ้ข
ตนไมท่ราบจรงิๆเป็นเรืXองทีXคณะกรรมพรรครว่มทั hง 6 พรรคเป็นคนดําเนนิการ ซึXงตนกไ็ดอ้า่นฉบบั
สมบรูณเ์ชา้นีhเอง จงึอา่นตะกกุตะกกัไปบา้ง  

อยา่งไรกต็าม แมต้นจะออกมาจากพรรคของทา่น แลว้กด็งั มคีนบอกวา่ออกจากพรรคนีhแลว้จะ
เจง๊ แตไ่มใ่ชสํ่าหรับคนทีXชืXอสมคัร สนุทรเวช ออกมาแลว้ตั hงพรรคการเมอืงเอง เคยตอ้งสูก้บั
พรรคประชาธปัิตย ์สง่ผูส้มคัร 35 คนได ้32 ทีXนัXง ในกทม.ได ้29 ทีXนัXง ขณะทีXพรรคประชาธปัิตย ์
ไดเ้สยีงในกทม.เพยีงทีXนัXงเดยีว  

นายสมคัร กลา่ววา่ ตนเป็นนายกฯทีXไมไ่ดปิ้ดบงัสถานะ คนทั hงบา้นทั hงเมอืงรูก้นั เป็นหวัหนา้พรรค
พลงัประชาชน มกีารดเีบตกนักอ่นซึXงตนเป็นฝ่ายชนะ แตช่ว่งหาเสยีงตนไมไ่ปดเีบตกบัพรรค
เพราะถอืวา่เป็นสทิธขิองบคุคลในระบบประชาธปิไตย สดุทา้ยแลว้พดูอยา่งตนได ้233 เสยีง แต่
พดูอยา่งผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้165 เสยีง นกึวา่ผูนํ้าฝ่ายคา้นจะเห็นใจตน เพราะการเป็นหวัหนา้พรรค
พลงัประชาชน ตนอยูอ่ยา่งไร  

“ผมบน่กไ็มปิ่ดบงัวา่ครม.ขีhเหร ่แตท่ีXขีhเหรไ่มใ่ชส่ภุาพสตร ีลกูอดตีผูว้า่ฯ แตข่ีhเหรเ่พราะทั hงหมด



มนัไมไ่ดด้ัXงใจ เชญิใครกไ็มเ่ขา้มาเพราะตดิทีXตวักฎหมาย จงึตอ้งเอาคนของเราเองซึXงมรีะบบ
กรรมการคดัเลอืก ซึXงมนักไ็มไ่ดด้ัXงใจแถมยงัตอ้งผสมกบัพรรครว่มอกี การตั hงรัฐบาลเงาจาก 165 
เสยีงไมย่ากแตต่ั hงจาก 316 ยากจรงิๆ บางพรรคสง่คนมาเป็นทีXปรกึษา ตอ้งคดิบา้งวา่บางคนมนัสู ้
เลขานุการไมไ่ด ้แตม่าเป็นทีXปรกึษา ผมบน่เลย นีXแหละ่ครับนายสมคัร สนุทรเวช ตวัจรงิ ถา้ผม
บน่ในพรรคกเ็ป็นหุน่เชดิเหมอืนเดมิ จงึบน่ออกมาขา้งนอก”  

“ขอพดูถงึเรืXอง 6 ตลุา สกันดิ กไ็อฝ้รัXงมนัดนัมาถามผม แลว้ผมกต็อบกบัฝรัXงตามทีXรูแ้ละเห็น ผม
อยูส่นามหลวงมคีนถกูตแีละถกูเอายางมาใสแ่ลว้เผา 1 คน ฝรัXงทกุคนทีXสมัภาษณผ์มตอ้งถาม
คําถามนีhทกุคน ฝรัXงมนัชา่งสนใจจรงิๆ อยา่วา่แตซ่เีอ็นเอ็น แตผู่ห้ญงิอลัจาซรีา สวยดว้ยอายยุงั
ไมส่ามสบิ ถามผมเหมอืนกนั ผมถามกลบัไปวา่คณุอายเุทา่ไหร ่ใครฝากมาถาม จําขีhปากมาถาม
วา่ผมเป็นฆาตกรมอืเปืhอนเลอืด ไอฆ้าตกรมอืเปืhอนเลอืดใชท้กุยคุทกุสมยั โดยเฉพาะตอนจะลง
เลอืกตั hง สมยัลงผูว้า่กทม.ผมโดนดา่ สดุทา้ยทําไมฆาตกรมอืเปืhอนเลอืดไดรั้บคะแนนลา้นกวา่ คู่
ตอ่สูไ้ด ้5 แสน ถามวา่มใีครในประเทศไทยหรอืไมว่า่ไดค้ะแนนลา้นกวา่ ไมม่หีรอกมแีตช่ืXอ สมคัร 
สนุทรเวช นีXแหละ่”นายสมคัร กลา่ว  
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เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 ควรชําระประวตัศิาสตร?์  
20 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 00:00:00 
กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: กลายเป็นประเด็นปมรอ้นอกีครั hงหลังผา่นเวลามากวา่ 30 ปี กรณีทีXนายกรัฐมนตรไีดพ้ดู
กลางรัฐสภาในระหวา่งการแถลงนโยบายรัฐบาล ถงึขั hนสาบานวา่ไมม่สีว่นเกีXยวขอ้งกบั "เหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519" 
หากมสีว่นไปยุง่เกีXยวดว้ยก็ขอใหม้อีนัเป็นไป จนกลายเป็นวาทะรอ้นทีXสง่ผลสะเทอืนไปถงึกลุม่บคุคลและองคก์รทีXมี
สว่นในเหตกุารณ์ในอดตี แตจ่ะวา่ไปแลว้ปมเรืXองนีhอนัทีXจรงิมเีสยีงเรยีกรอ้งมากอ่นหนา้นีh ในการทีXนายกรัฐมนตรไีป
ใหส้มัภาษณ์สํานักขา่วตา่งประเทศแหง่หนึXงและพดูในเชงิวา่มคีนเสยีชวีติในเหตกุารณ์ 6 ตลุา เพยีงแคค่นเดยีวจน
กลายเป็นกระแสรอ้น มคีนจํานวนมากออกมาทว้งตงิสิXงทีXนายกรัฐมนตรพีดูผา่นสํานักขา่วตา่งประเทศออกไปทัXวโลก
วา่ไมถ่กูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ และถงึขั hนระบวุา่มกีารบดิเบอืนประวัตศิาสตร ์ 

นอกจากนีhบรรดากลุม่บคุคลและเครอืญาตขิองวรีชนทีXพลชีวีติในเหตกุารณ ์ตา่งจัดสมัมนาและ
ออกมากระตุน้สงัคมในสิXงทีXเขาเหลา่นัhนเห็นวา่มกีารนําประวตัศิาสตรไ์ปใชเ้พืXอผลประโยชนบ์าง
ประการ แตเ่ป็นการยํXายกีารตอ่สูด้ว้ยพลงับรสิทุธิiของประชาชนและนักศกึษา  

ไมเ่พยีงเทา่นัhน รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตร ีโดยระบวุา่
อยูร่ว่มในเหตกุารณป์ระวตัศิาสตร ์มกีารหยบิยกขอ้มลูมาอธบิายวา่มตํีารวจทีXปัจจบุนัเสยีชวีติไป
แลว้ เมาสรุาทําปืนลัXนใสก่ลุม่ผูเ้รยีกรอ้งจนเหตกุารณบ์านปลายถงึขั hนนองเลอืด พรอ้มยนืยนัวา่
นายกรัฐมนตรไีมไ่ดม้สีว่นเกีXยวขอ้งกบัเหต ุ6 ตลุา และยงัมาบรบิทเดยีวกบันายกรัฐมนตร ีดว้ย
การออกตวัวา่พรอ้มจะไปสาบานวา่สิXงทีXพดูนัhนเป็นเรืXองจรงิ ยิXงตอกยํhาใหแ้รงกระเพืXอมเรืXองนีhไหว
ระลอกกวา้งออกไป และหากมองมติกิารเมอืงทีXมฝ่ีายทีXไดแ้ละฝ่ายทีXเสยีเปรยีบ  

ถอืวา่ครั hงนีhอาจเป็นการเดนิพลาดพลั hงของนายกรัฐมนตร ีและคูห่อูยา่งรัฐมนตรวีา่การมหาดไทย
ทีXเดนิสายลยุหาเสยีงมาดว้ยกนั ทั hงทีXกระแสความนยิมของนายกรัฐมนตรไีดก้ระเตืhองขึhนแลว้ จาก
การทีXออกมาพดูวจิารณโ์ผคณะรัฐมนตรแีละการขอรืhอแกไ้ขโผทีXปรกึษารัฐมนตรแีละเลขานุการ
รัฐมนตร ีดว้ยทา่ททีีXเป็นตวัของตวัเอง ไมใ่ช"่หุน่เชดิ"ของใคร แตก่บัเรืXองนีhทา่ทขีอง
นายกรัฐมนตรยีงัคงแข็งกรา้วและยนืกรานในความคดิเห็นของตวัตน ไมส่นใจตอ่กระแสสงัคม  



บรบิททีXนายกรัฐมนตร ีกลา่วตอ่สภาไดส้ะทอ้นความคดิในมมุมองการเมอืงวา่ไมว่า่ครั hงใดกต็ามทีX
ลงสนามการเมอืงมกัถกูหยบิเรืXองนีhมาพุง่เป้าทําลาย กลา่วหาวา่ "มอืเปืhอนเลอืด" ทกุครั hงคราวไป 
อยา่งเชน่การลงสมคัรเลอืกตั hงผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครในสมยัอดตี หรอืมาคราวนีhกเ็ชน่กนั 
แตก่ารทีXมทีศันคตดิงักลา่วและแสดงออกในฐานะผูนํ้าประเทศดว้ยความเชืXอมัXนในขอ้มลูและ
เชืXอมัXนในตวัตน อาจเป็นการสวนทางกบัความรูส้กึและขอ้เท็จจรงิขององคก์รหรอืกลุม่คนเดอืน
ตลุา  

แมก้ระทัXงบคุคลทีXเป็นอดตีกรรมการบรหิารไทยรักไทยอยา่งนายอดศิร เพยีงเกษ ไดอ้อกมา
เตอืนนายกรัฐมนตรวีา่ไมค่วรพดูเรืXองนีh และยงัเสนอวา่ใหต้ั hงองคก์รสากลหรอืคณะกรรมการจาก
คนกลางทีXไมม่สีว่นไดเ้สยีมาเป็นฝ่ายชาํระประวตัศิาสตร ์6 ตลุา 19 เพืXอใหเ้กดิความชดัเจน ซึXง
ขอ้เสนอดงักลา่วเป็นเรืXองทีXสมควรกระทํา ทีXผา่นมาในอดตีกม็คีวามพยายามจะทํากนั แตก่เ็กดิ
การสะดดุ เพราะเรืXองนีhไมเ่พยีงแตเ่ป็นบทพสิจูนต์วัผูนํ้าประเทศเทา่นัhน แตย่งัเป็นการบนัทกึ
ประวตัศิาสตรใ์หม้ขีอ้เท็จจรงิรอบดา้นและเป็นปมูใหค้นรุน่หลงัไดศ้กึษาและเป็นบทเรยีน  

กระนัhนกด็ ีการจะชาํระประวตัศิาสตร ์ไมใ่ชเ่รืXองงา่ย โดยเฉพาะการสบืคน้หลกัฐาน การหาความ
จรงิจากบคุคลทีXมสีว่นรว่มในเหตกุารณด์งักลา่ว เพราะการนําความจรงิออกมานัhน จะมทีีXยนืใน
สงัคมปัจจบุนัไดม้ากนอ้ยขนาดไหนเป็นสิXงทีXตอ้งครุน่คดิและตระหนักใหถ้อ่งแท ้แตใ่นอกีดา้น
หากไมเ่ริXมตน้แลว้เราจะหาความจรงิไดจ้ากทีXใด คงไมใ่ชก่ารบนัทกึไวเ้ฉพาะววิาทะของ
นักการเมอืงหรอืแคใ่หม้กีารหยบิยกมาเพืXอผลประโยชนท์างการเมอืงเทา่นัhน  

 

   

 
 
Krungthep Thurakit Feb 20, 2008 reprot of the public discussion organized by CK; downloaded 
from its web site Feb 19, 2008. 
 
นกัวชิาการจวก'สมคัร'ปิดเบอืน6ตลุาฯ บนัทกึ'เบนเนท'คนตาย300คน 
20 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 01:00:00 

นักวชิาการ"ตั hงวงชาํแหละเหตกุารณ ์14 – 6 ตลุา จวก 'สมคัร'บดิเบอืน 
อา้ง"นโิคลสั เบนเนท"บนัทกึมคีนตาย 300 คนและอกี 1,100 คนถกูจับขอ้หาเป็นภยักบัสงัคม เสนอ
ชาํระประวตัศิาสตรนํ์าเป็นบทเรยีนทางการเมอืงไทย  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: โครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ โครงการตลาดวชิา มหาวทิยาลัยชาวบา้น 
โครงการเอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา  ไดจั้ดเสวนา “จาก 14 ตลุา ถงึ 6 ตลุา และพฤษภาเลอืดประวัตศิาสตร์
บาดแผลกบับท(ไมเ่รยีน) ของเรา” ซึXงไดรั้บความสนใจจาก อาจารย ์นักศกึษา และประชาชนทีXมสีว่นเกีXยวขอ้งใน
เหตกุารณ์ รวมถงึสืXอมวลชนตา่งประเทศใหค้วามสนใจเขา้รว่มรับฟังเป็นจํานวนมาก  

นายชาญวทิย ์เกษตรศริ ิ อดตีอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลา่ววา่  สิXงทีXเรารับรูก้ค็อืวา่ 
การพยายามทําใหป้ระวตัศิาสตรซ์ ึXงควรจะเป็นบทเรยีนของบา้นเมอืงของเรา เป็นสิXงซึXงถกูทําให ้
คลา้ยเป็นเรืXองไรส้าระ สิXงทีXรัฐไดทํ้าอยูต่ลอดเวลา ผูป้กครองไดแ้สดงความเห็น คอืการทําใหเ้รืXอง
ประวตัศิาสตรไ์มน่่าสนใจดทีีXสดุคอืใหล้มืเสยี  สิXงทีXเรากําลงัเผชญิอยูค่อืการเมอืงภาครัฐทีXทําใหเ้รา
ลมืมากกวา่ทําใหเ้ราจํา นีhคอืสงครามทางความคดิทีXเกดิขึhนในสงัคมของเรา   ถา้เราไมส่ามารถตก
ลงอะไรกบัอดตีของเราได ้ตนเชืXอวา่ ปัจจบุนัไมด่อียา่งทีXเราเป็นและอนาคตกค็งไมส่ดใส  

นายชาญวทิย ์กลา่ว วา่ ทางสมาคมจดหมายเหตสุยามพยายามรวบรวมเอกสารหลกัฐานทีXมอียูไ่ม่
วา่จะเป็นรายชืXอผูเ้สยีชวีติ ขณะนีhม ี30 รายชืXอพรอ้มทั hงรปูภาพประกอบ ภาพนักศกึษาถกูแขวนคอ 

 



และถกูตอกลิXม ซึXงหลกัฐานเหลา่นีhกไ็มไ่ดช้ีhใหเ้ห็นวา่มคีนตายแคค่นเดยีวอยา่งทีXนายสมคัรระบ ุ 

นอกจากนีh นโิคลสั เบนเนท นักตอ่สูเ้พืXอสทิธมินุษยชนชาวตา่งประเทศไดบ้นัทกึไวว้า่ เหตกุารณ ์6 
ตลุา มคีนตาย 300 คน และอกี 11,000 คน ถกูจับขอ้หาเป็นภยักบัสงัคม ซึXงเนืhอหาตพีมิพใ์น
หนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต ์ 

ดา้นนายธเนศ อาภรณส์วุรรณ คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลา่วปาฐกาถา
นํา” เรืXองประวตัศิาสตรบ์าดแผลกบับท(ไม)่เรยีน” วา่ คนไทยเป็นคนทีXมสํีานกึทางประวตัศิาสตรส์งู
ยิXง แตทํ่าไมถงึมบีางคนจําประวตัศิาสตรบ์างเรืXองบางตอนในอดตีของตนเองไมไ่ด ้หรอืจําไดอ้ยา่ง
เบลอๆ หรอือาจเรยีกวา่อยา่งบดิเบีhยวไปได ้  อยา่งการใหส้มัภาษณส์ืXอมวลชนระดบันานาชาต ิของ 
ฯพณฯ นายกของสยามไทยวา่ เหตกุารณ ์6 ตลุา มคีนเคราะหร์า้ยตายไปเพยีงคนเดยีวเทา่นัhน (ซี
เอ็นเอ็น) นอกจากนีhยงักลา่วถงึนักศกึษาทีXถกูจับไปราว 3,000 คน ตอ่สํานักขา่ว(อลัจาซรีา)นัhนวา่ 
เพืXอป้องกนัไมใ่หถ้กูทํารา้ย เป็นแนวประวตัศิาสตรท์ีXมองโลกในแงด่อียา่งไมน่่าเชืXอ แตล่กึลงไปการ
หลงลมืในเหตกุารณท์ีXสําคญัอยา่งยิXงตอ่ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงสมยัใหมนั่hน  

การเคลืXอนไหวปฎวิตัวินัทีX 14 ตลุาคม 2516  และการปราบปรามการชมุนุมของนักศกึษาอยา่งนอง
เลอืดในวนัทีX 6 ตลุาคม 2519  หรอืทีXเรยีกรวมวา่ เหตกุารณ ์ 6 ตลุาคม นัhน บอกหรอืแสดงใหเ้ราเห็น
อะไรบา้ง  ประการแรกคอื หากผูนํ้าการเมอืงและสงัคมจนถงึปัจจบุนัยงัไมเ่ขา้ใจถงึผลกระทบและ
เจตนารมณข์องการลกุขึhนประทว้งในเหตกุารณ ์14 ตลุา กแ็สดงวา่ระบบและสถาบนัการเมอืงอนั
รวมถงึบคุลากรทางการเมอืงของเราดว้ย มสีายตาสั hน และบดิเบอืนอยา่งยิXง จงึไมน่่าแปลกใจทีXการ
กระทําและการปฎวิตัทิางการเมอืงในระบอบทีXเรยีกวา่ประชาธปิไตยแบบไทยทีXสบืทอดกนัมานีh ถงึ
เต็มไปดว้ยความไรส้าระ และไรซ้ ึXงจติวญิญาณของความเป็นประชาธปิไตยทีXแทจ้รงิอยา่งยิXง  

สว่นกรณี 14 ตลุา แมไ้มใ่ชก่ารปฎวิตั ิแตผ่ลจากการเคลืXอนไหวอนัใหญโ่ตทีXมปีระชามหาชนทกุชน
ชั hนทกุวงการเขา้รว่มอยา่งกวา้งขวางมากทีXสดุ  ไดส้ง่ผลทีXเทยีบเทา่กบัการปฎวิตัผิลกัดนัระบบชวีติ
การเมอืงไทย ใหเ้ขา้สูช่า่งการเปลีXยนแปลงสําคญัอกีครั hงหนึXง เฉกเชน่ทไีดเ้คยเกดิขึhนมาแลว้ใน
การเปลีXยนแปลงการปกครอง 24 มถินุายน 2475 เป้าหมายอนัสําคญัยิXงในการลกุฮอืขึhนประทว้งและ
นําไปสูก่ารโคน่ลม้รัฐบาลเผด็จการถนอม ประภาส กค็อืระบบราชการทีXนําไปสูก่ารสรา้งอภสิทิธชิน
และการคอรรั์ปชัXนอยา่งเป็นระบบ” นายธเนศ กลา่ว  

สามทศวรรษทีXผา่นไป รัฐและสงัคมไมไดดํ้าเนนิการคลีXคลายปมปัญหาของความขดัแยง้เหลา่นัhน
อยา่งทีXควรจะเป็น กลา่วคอืการทําใหเ้หตกุารณเ์ดอืนตลุาเป็นเรืXองราวทีXสงัคมและผูค้นสว่นใหญ่
รับรูท้ั hงความหมายและเหตกุารณอ์ยา่งทีXมนัเป็นจรงิเหมอืนๆกนั ไมใ่ชย่งัเป็นเรืXองราวสว่นตวั หรอื
เป็นความทรงจําของใครคนใดคนหนึXงเทา่นัhน ซึXงแน่นอนยอ่มเป็นความทรงจําทีXขดัแยง้กนั
โดยเฉพาะหากผูก้ระทํายงัเป็นฝ่ายกมุอํานาจรัฐอยู ่ในขณะทีXฝ่ายผูท้ีXเคยเป็นเหยืXอกย็งัอยูใ่นฐานะ
ของผูไ้รอํ้านาจและความชอบธรรม ในการพดูถงึความจรงิ หากเป็นเชน่นีh เหตกุารณ ์6 ตลุา กย็งัไม่
อาจเป็นประวตัศิาสตรไ์ด ้และกย็งัเป็นแคตํ่านานเรืXองเลา่แบบมขุปาฐะทีXคนเลา่คอืคนสรา้งความ
จรงิ ไมใ่ชเ่หตกุารณใ์นอดตีทีXเกดิขึhนมาแลว้จรงิๆ  

นายธเนศ กลา่วตอ่วา่ ประเด็นทีXคาใจและขอ้งใจคนทีXรับรูป้ระวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุา ไมว่า่จะโดย
รปูแบบอะไรกต็าม คอืปัญหาวา่ เมืXอไรความจรงิของเหตกุารณเ์ดอืนตลุาทั hง 14 และ 6 ตลุา จงึจะ
ปรากฏออกมาชดัแจง้ และเปิดเผยใหส้าธารณชนไดรั้บรูเ้กบ็บทเรยีนกนัอยา่งจรงิจังตอ่ไปได ้พดู
ไดว้า่ นีhคอืปัญหาของระบบการเมอืงไทยดว้ย ทีXไมอ่าจเกบ็รับและศกึษาบทเรยีนจากความ
ผดิพลาด ในอดตีของตนเองได ้ความจรงิ ความยตุธิรรม และความเป็นธรรมจงึเป็นสิXงทีXหายาก 



เหมอืนควานหาเข็มในมหาสมทุร  เมืXอเป็นเชน่นีhกระบวนการสรา้งและทําใหป้ระวตัศิาสตรท์ีXเป็นของ
ประชาชนผูเ้สยีเปรยีบใหป้รากฏเป็นจรงิขึhนมากย็ิXงเป็นสิXงทีXเป็นไปแทบไมไ่ด ้ 

ตอ่มา นางสาว กนกรัตน ์ เลศิชสูกลุ  อาจารย ์คณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ ์ และกําลงัทํา
วทิยานพินธเ์รืXอง “การเปลีXยนผา่นของอดตีฝ่ายซา้ยในการเมอืงปัจจบุนั”  ทีXมหาวทิยาลยั 
LSE  ประเทศองักฤษกลา่วปาฐกถาในหวัขอ้เรืXอง” 6 ตลุา-บท (ทีXไม)่เรยีนของสงัคมไทย” วา่  คง
ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ สงัคมไทยและคนทีXไมไ่ดร้ว่มสมยั 6 ตลุา เตบิโตและเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์6 ตลุา
แบบขาดๆเกนิๆ เมืXอเริXมเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์6 ตลุา ของเขตความเขา้ใจทีXคนสว่นใหญจ่ะไปไดถ้งึ 
คอื ภาพการตอ่สูร้ะหวา่งนักศกึษากา้วหนา้และฝ่ายซา้ย  ผูรั้กประชาธปิไตย กบัการใชอํ้านาจและ
ความรนุแรงของฝ่ายรัฐและฝ่ายขวา มนัเป็นภาพการตอ่สูข้องนักศกึษาประชาชนผูบ้รสิทุธิi ซ ึXงเป็น
เสีhยวเดยีวของการเขา้ใจ 6 ตลุา ทีXแทจ้รงิ แลว้เมืXอเงืXอนไขทางการเมอืงเปลีXยนแปลงไป ตวัแสดง
ตา่งๆ ทีXเคยอยูใ่นเหตกุารณ ์6 ตลุา เปลีXยนบทบาท และโฉมหนา้ไปแลว้ สงัคมและการเมอืงตา่งก็
ซบัซอ้นขึhน การเขา้ใจ 6 ตลุายิXงเป็นเรืXองยากมากสําหรับสงัคมโดยรวมและคนรุน่ตอ่ๆมา  

นางสาวกนกรัตน ์กลา่วตอ่วา่ นอกจากฟมูฟายถงึความยากและซบัซอ้นของกระบวนการสรา้ง
บทเรยีน 6 ตลุาใหก้บัสงัคมแลว้ สิXงทีXตนพยายามจะทํา ในเวลาสั hนๆทีXเหลอื คอื การพยายามตอบ
คําถามทีXวา่ ทําไมประวตัศิาสตร ์6 ตลุาจงึกลายเป็น บท (ทีXไม)่ เรยีนของสงัคมไทย ผา่น
ปรากฏการณว์วิาทะระหวา่ง คณุสมคัรกบัแรงตา้น และความไมพ่อใจทีXมตีอ่สิXงทีXคณุสมคัรพดู  

คําตอบเบืhองตน้ตอ่คําถามหลกันีh ม ี3 เรืXองใหญ่ๆ ทีXโยงกนัอยูค่อื  ประเด็นทีXหนึXง การสงัคายนา
ประวตัศิาสตร ์6 ตลุาเป็นเรืXองยากมาก ทั hงในแงก่ารกระบวนการเขยีนประวตัศิาสตร ์ซึXงขาด
กระบวนการคน้หาและและความกลา้ในการพดูถงึความจรงิของ  6 ตลุาทีXมากไปกวา่ความรนุแรง
และจํานวนตวัเลขคนตาย และในแงข่องกระบวนการตอ่สูเ้ชงิอํานาจในการสรา้งการรับรูถ้งึ
ประวตัศิาสตรภ์าคประชาชนของไทย ประเด็นทีXสอง ในเงืXอนไขการเมอืงปัจจบุนั ทําใหส้งัคมยากทีX
จะเชืXอมโยง ประวตัศาสตรท์ีXไมช่ดัเจน กบับทบาททีXเปลีXยนแปลงไปของผูม้สีว่นรว่มและบทบาทใน 
เหตกุารณ ์6 ตลุา ประเด็นทีXสาม การใชว้วิาทะทางประวตัศิาสตรใ์นฐานะเครืXองมอืทางการเมอืง  

นางสาวกนกรัตน ์ ระบวุา่ เราตอ้งยอมรับความจรงิวา่ การเรยีนรูเ้รืXองประวตัศิาสตรข์องคนตวัเล็กตวั
นอ้ยของสงัคมไทย เป็นเรืXองใหมม่าก เราไมไ่ดกํ้าลงัพดูถงึการเรยีนการศกึษาในระบบ โรงเรยีน 
หรอื มหาวทิยาลยัเทา่นัhน แตห่มายถงึกระบวนการเขยีน การเขา้ถงึ และการผลกัดนัประวัตศิาสตร์
เขา้สูก่ารรับรูข้องผูค้น ทีXผา่นมาการเขยีน เนืhอหา และชอ่งทางในการผลกัดนัการรับรูเ้กีXยวกบั
ประวตัศิาสตร ์ถกูผกูขาดโดยชนชั hนนํา ไมว่า่จะเป็น เจา้ขนุมลูนาย นักการเมอืง หรอื ผูม้อีทิธพิล
ทางธรุกจิ  

เพราะการเขยีนประวตัศิาสตรภ์าคประชาชน คอื กระบวนการตอ่สูท้างการเมอืงอยา่งหนึXง 
ประวตัศิาสตรท์ั hงโลกถกูเขยีนถกูครอบโดยชนชั hนนํา และอํานาจในการสรา้งประวตัศิาสตรข์องชน
ชั hนนําเพืXอกดทบัความจรงิในสงัคม การใหไ้ดม้าซึXงประวตัศิาสตรภ์าคประชาชนนัhน ซึXงสําหรับ
สงัคมไทยเรายงัอยูใ่นระยะเริXมตน้ เพราะฉะนัhนจงึไมใ่ชเ่รืXองทีXเขา้ใจไมไ่ดว้า่ ทําไมการเขยีน
ประวตัศิาสตร ์6 ตลุา จงึยงัอยูใ่นระยะตั hงไข ่ 

“ สําคญัไมแ่พก้นั นอกจากความกลา้หาญในการลกุขึhนมาแยง้ความไมจ่รงิของสิXงทีXคณุสมคัรพดู
เกีXยวกบัขอ้เท็จจรงิทางประวตัศิาสตรว์า่ดว้ยตวัและความรนุแรงแลว้ ความกลา้ในการอา้ปากพดูถงึ
ประวตัศิาสตรข์องตนเของของอดตีนสิตินักศกึษาในเหตกุารณ ์6 ตลุาใหไ้ปไกลวา่เรืXองของคนตาย
และความรนุแรงทีXถกูกระทําโดยรัฐ “ นางสาวกนกรัตน ์ระบ ุ 



นางสาวกนกรัตน ์กลา่วอกีวา่ เราตอ้งยอมรับการเสยีทีXวา่ 6 ตลุา คอื  การตอ่สูเ้ชงิอดุมการณท์าง
การเมอืง ไมว่า่ใครจะยอมรับหรอืไมว่า่ ตนเองเคย เรยีนรู ้เคยเชืXอ และมปีฏบิตักิารทางการเมอืง
ผา่นอดุมการณแ์บบ ขวา ซา้ย แตนั่hนคอืสิXงทีXเคยเกดิขึhน กบัพวกเขา หลงัการปราบปราม ทกุฝ่าย
ตา่งเต็มไปดว้ยบาดแผล การกลบัมายนือกีครั hงในสงัคมทีXไมม่คีวามเขา้ใจเรืXองความหลากหลาย
ทางอดุมการณท์างการเมอืง ทําใหท้กุฝ่ายไมอ่ยากพดูถงึเรืXองนีh ไมใ่ชเ่ฉพาะอดตีฝ่ายซา้ย แมแ้ต่
ฝ่ายขวาอยา่งคณุสมคัรเอง พยายามหลกีเลีXยงและสรา้งตวัตนใหม ่ความชอบธรรมใหม่ๆ ทาง
การเมอืง เพืXอเจอืจาง ภาพประวตัศิาสตรใ์นอดตีเขา การจะงา้งปากใหค้นเลา่นีhพดูถงึความจรงิ เป็น
เรืXองทีXแทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย  

อดตีนักศกึษา เองกต็อ้งเผชญิกบัความอหิลกัอเิหลืXอในการพดูถงึตนตนของพวกเขาเองในอดตี 
เพราะในสงัคมแบบนีhมพีืhนทีXใหก้บัพวกเขานอ้ยมาก ความไมแ่น่ใจตอ่ การยอมรับทีXสงัคมมตีอ่
ประวตัศิาสตรข์องพวกเขา ทําใหพ้วกเขาเองลดทอนความจรงิทางประวตัศิาสตรท์ีXพวกเคา้พยายาม
จะสรา้ง  

การพดูถงึประวตัศิาสตร ์6 ตลุา ถกูทําใหก้ลายเป็นเรืXองของ การตอ่สูข้องนักศกึษาผูบ้รสิทุธิi ซ ึXง
ตอ่สูเ้พืXอความยตุธิรรมในสงัคม กบัการใชค้วามรนุแรงของรัฐ และฝ่ายอนุรักษ์นยิม การพดูถงึ
ประวตัศิาสตร ์ไมเ่คยไปไกล กวา่ ใครทําอะไรทีXไหน จํานวนคนตาย รปูแบบการใชค้วามรนุแรงของ
รัฐ แตคํ่าถามวา่จรงิๆอะไรทีXนํามาสูก่ารกอ่ตวัของ 6 ตลุา   

แน่นอนวา่ มอีาจารย ์และนักวชิาการหลายทา่นพยายามเขยีนงานวเิคราะหท์ีXมพีลงัตอ่เหตกุารณ ์6 
ตลุา แตท่ีXไมใ่ชเ่รืXองของงานวชิาการแตเ่รากําลงัพดูถงึกระบวนการเขยีนและการรับรูท้าง
ประวตัศิาสตร ์ทีXตอ้งสรา้งขึhนโดย การมสีว่นรว่มของคนมากมายในสงัคม  

“ประสบการณส์ว่นตวัของดฉัินในการทํางานวจัิยเรืXอง การเปลีXยนผา่นของอดตีฝ่ายซา้ยในการเมอืง 
ปัจจบุนั ดฉัิน เจอ ปัญหามากมายในการเชืhอเชญิใหอ้ดตีนักศกึษาฝ่ายซา้ย ถา่ยทอดเรืXองราวจรงิๆ 
ของพวกเคา้ เกอืบทกุคนทีXดฉัินคยุดว้ย ตอ้งเริXมตน้จากการประเมนิทา่ทขีองดฉัินวา่เป็นใคร มาจาก
ไหน ยอมรับเคา้ไดห้รอืเปลา่ ดฉัินตอ้งสรา้งความไวว้างใจจากคนเหลา่นีh กอ่นทีXเคา้จะยอมเลา่
เรืXองราวของพวกเคา้ แตเ่มืXอเครืXองตดิแลว้ ทกุคนมเีรืXองราวทีXน่าสนใจ ทีXหาอา่นไมไ่ดใ้นหนังสอื
ประวตัศิาสตรท์ีXไหน แตนั่hนสะทอ้นอะไร มนัสะทอ้น วา่เรืXองราวกอ่น 6 ตลุา เหตกุารณ ์6 ตลุา และ
ผลกระทบของ 6 ตลุา ยงัคงเป็นเรืXองปิดทีXพดูคยุกนัในเฉพาะกลุม่คนกลุม่เล็กๆ”  ดฉัินวา่เราตอ้ง
เลกิพดูกนัไดแ้ลว้วา่ ประวตัศิาสตร ์6 ตลุา เป็นประวตัศิาสตรท์ีXยงัไมล่งตวั เราตอ้งเลกิโทษ
นักศกึษา เด็กรุน่ใหมเ่สยีท ีถงึประเด็น 16 ตลุา ใครจะไปรู ้ใครจะไปเขา้ใจในเมืXอ จรงิๆ ไมม่อีะไร
ใหเ้คา้เขา้ใจ ไมอ่ยากจะพดูวา่แมแ้ตต่วัดฉัินเอง ถา้ไมไ่ดม้าทํางานเรืXองนีh สนใจเรืXองนีh นัXงไล ่อา่น
งานเรืXอง 6 ตลุาซึXงมอียูก่ระจัดกระจาย ก ็ยากทีXจะเขา้ใจวา่ ความจรงิคอือะไร” อาจารย ์คณะ
รัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์  กลา่ว  

อยา่งไรกต็ามนักวชิาการผูน้ีh กลา่ววา่  ทีXเป็นปัญหา และทีXมาของการทําใหป้ระวตัศิาสตร ์6 ตลุาไม่
เป็นบทเรยีนสงัคมไทยคอื  กระบวนการเขยีนประวตัศิาสตรม์นัจะมปัีญหาในตวัมนัเองแลว้ ใน
เงืXอนไขการเมอืงปัจจบุนั ทีXอดตีตวัแสดงในเหตกุารณ ์6 ตลุาคม ไดเ้ปลีXยนแปลงสถานะภาพ
บทบาททางการเมอืง ไปแลว้ ทําใหเ้ป็นเรืXองยากทีXสงัคมจะเชืXอมโยงและเขา้ใจ และยอมรับทีXจะ
เรยีนรูบ้ทเรยีน 6 ตลุา ภายใตเ้งืXอนไขและกระแสทีXโลกทั hงโลกถกูบงัคบัใหเ้ชืXอและยอมรับเสรนียิม
ประชาธปิไตยหรอืประชาธปิไตยแบบเลอืกตั hง อดตีฝ่ายขวาปรับตวัและกลบัมาสรา้งความชอบธรรม
ฝ่ายกระบวนการเลอืกตั hง กรณีคณุสมคัรเป็นตวัอยา่งทีXน่าสนใจมาก ใครวา่คณุสมคัรยงัเหมอืนเดมิ 
อดตีฝ่ายขวา ปรับตวัไดด้มีากกลบัเงืXอนไขการเมอืงทีXเปลีXยนแปลงไป เขากลบัเขา้มาใช ้



กระบวนการเลอืกตั hง เป็นบนัไดในการกลบัมามบีทบาทและสถานะทางการเมอืง  

“ สิXงทีXคณุสมคัรอาจจะไมเ่ปลีXยน คอื การใชย้ทุธศาสตร ์propaganda อยา่เพิXงเขา้ใจผดิ propaganda 
ในทีXนีhไมไ่ดห้มายความวา่ โกหก ความหมายของ propaganda ทีXแปลวา่ โกหกเพิXงเกดิขึhนเมืXอ หลงั
สงัคมครามโลกครัhงทีXสอง ในชว่ง Nazi แพส้งคราม กอ่นหนา้นีh propaganda หมายถงึการเผยแพร ่
ความเชืXอ แตห่นึXงในยทุธศาสตรข์องการเผยแพรค่วามเชืXอ คอื If you have to lie, you have to give 
the big one คอื ถา้คณุตอ้ง โกหก คณุตอ้งโกหกคําโต และยนืยนัสิXงทีXคณุพดูอยา่งหนักแน่น” 
นักวชิาการผูน้ีhกลา่ว   

นางสาวกนกรัตน ์กลา่ววา่ ไมใ่ชเ่ฉพาะเพยีงฝ่ายขวาทีXเปลีXยนแปลงไป อดตีฝ่ายกา้วหนา้และฝ่าย
ซา้ยหลายตอ่หลายคนเขา้ไปทํางานรว่มกบัอดตีฝ่ายขวา ในขณะทีXอกีขั hวหนึXงทีXเชืXอวา่ตนเองยงัคง
รักษาจดุยนืไมเ่ปลีXยนแปลง คอื ไมย่อมรับอดตีฝ่ายขวา และยงัคงตอ่สูก้บัการสถาปนาอํานาจของ
การเมอืงแบบชนชั hนนํา หรอื Elite Politics คนเหลา่นีhกป็ระสบความสําเร็จในการปรับเปลีXยน
มโนทรรศนท์ีXสงัคมมตีอ่เขา ดว้ยภาพทีXซอ้นทบักนัของ 14 ตลุาและ 6 ตลุา การชธูงประชาธปิไตย 
การไฮไลประเด็น “นักตอ่สูเ้พืXอประชาธปิไตย” หรอื “คนเดอืนตลุา” เป็นสว่นหนึXงทีXทําใหค้น 6 ตลุา
ประสบความสําเร็จในการสรา้งพืhนทีXเล็กๆในการดํารงฐานทางการเมอืงของพวกเขา  

เพราะฉะนัhน จะเห็นไดว้า่ทา่มกลางเงืXอนไขประวตัศิาสตร ์6 ตลุาทีXไมเ่คยไดรั้บการชาํระ เนืhอหาทีX
ไมเ่คยไปไกล กวา่ความรนุแรงบนทอ้งถนน และจํานวนคนผูเ้สยีชวีติ ประกอบกบัการเปลีXยนแปลง
ไปอยา่งมากมายของคนกลุม่ตา่งๆ จงึเป็นเรืXองไมง่า่ยทีXสงัคมจะสามารถและทําความเขา้ใจ 
เพราะฉะนัhนการถามถงึบทเรยีน และบททีXไมเ่รยีนของ 6 ตลุา สําหรับตนเองจงึเป็นโจทยท์ีXยากมาก 
และประเด็นทีXสดุทา้ย พยายาม พาพวกเรากลบัมาสู ่ปรากฎการณว์วิาทะระหวา่ง คณุสมคัรกบัแรง
ตา้น และความไมพ่อใจทีXมตีอ่สิXงทีXคณุสมคัรพดู  

“ ดฉัินเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิXงถา้การลกุขึhนมาทกัทว้งเรืXองสิXงทีXคณุสมคัรพดูเป็นความพยายามและจะ
สามารถจดุประกายใหเ้กดิการสงัคยนาประวตัศิาสตร ์6 ตลุาอยา่งเป็นระบบ และสามารถนําไปสูย่า่ง
กา้วในการสรา้งและนําไปสูก่ารเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรภ์าคประชาชน ในวงกวา้ง แตใ่นความเป็นจรงิสิXง
ทีXปรากฎขึhน คอื ขอ้ถกเถยีงจํากดัอยูท่ีX เรืXองของ จํานวนผูเ้สยีชวีติ ขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณใ์น
วนัทีX 6 ตลุา หรอื การสรา้งภาพความเชืXอมโยงการกลบัมาของ 6 ตลุาในเงืXอนไขการเมอืงโดยมอง 
6 ตลุาเป็นเพืXอเรืXองประวตัศิาสตร ์แหง่ความรนุแรง เพราะสิXงทีXสืXอ และอดตีผูร้ว่มตอ่สูใ้นเหตกุารณ ์
6 ตลุา แยง้ตอ่คณุสมคัรนัhน มนัไมไ่ดเ้กดิขึhนภายใตส้ญูญากาศทีXมเีฉพาะความไมพ่อใจตอ่สิXงทีXคณุ
สมคัรพดู แตม่นัเกดิขึhนทา่มกลาง การสนับสนุน-ตอ่สู ้ระบอบทกัษิณ การปฏเิสธการยอมรับการ
รัฐประหาร 19 กนัยา การพอใจและเบืXอหน่ายทางการเมอืงภายใตรั้ฐบาลคณุสมคัรทีXก ึXงยอมรับความ
เป็น รัฐบาลนอมนิขีองคณุทกัษิณ” นางสาวกนกรัตน ์กลา่ว   

นางสาวกนกรัตน ์กลา่ววา่ การขึhนมาของคณุสมคัร เป็นสิXงทีXตอ้งยอมรับวา่ แมแ้ตอ่ดตีนักศกึษา 6 
ตลุา ทั hงทีXเชยีร ์อยูร่ว่มกบัคณุทกัษิณ กก็ระอกักระอว่น เพราะฉะนัhนสําหรับกลุม่อดตีนักศกึษาในปีก
ตา้นคณุทกัษิณ ไมต่อ้งพดูถงึ ความพลาดของคณุสมคัรในการพดูเรืXองจํานวนคนตาย กลายเป็น
เรืXองทีXชว่ยใหก้ระบวนการแซะรัฐบาลคณุสมคัรเริXมตน้ขึhน ซึXงกป็ระสบความสําเร็จมาก เรืXอง 6 ตลุา 
กลายเป็น Hot issue นอกฤดกูาล เดอืนตลุา แตส่ ิXงทีXคดิวา่เป็นปัญหาคอื ถา้การรืhอฟืhนประวตัศิาสตร ์
กลายเป็นเพยีงยทุธศาสตร ์ทีXรองรับการตอ่สูท้างการเมอืง ในปัจจบุนั สงัคมคงจะไมไ่ดเ้รยีนรูอ้ะไร
จาก 6 ตลุา  

 

 
 



 
6 ตลุาฯ  
20 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2551 00:00:00 
"สงัคมทีXมุง่หลกีเลีXยงอดตี เพราะตอ้งการฝังใหเ้ลอืนหายไปอยา่งเงยีบๆ เพืXอจะไดไ้มข่บคดิวา่
ผดิพลาดอะไรไป ...แตผ่ลทีXตามมาทําใหค้วามขดัแยง้ทางสงัคมการเมอืงกลายเป็นโศกนาฏกรรม 
ขึhนมาอกีครั hง..."!!!  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: ทวีหีลายชอ่งทีXเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นผา่น SMS หลังการอภปิรายแถลง
นโยบาย ...ปรากฏขอ้ความ"สว่นใหญ"่ในทํานองทีXตําหนกิารอภปิราย ทีXหยบิเรืXอง "6 ตลุาคม" มาพดูถงึในสภา... 
โดยเฉพาะกบัรายการเลา่ขา่วตอนเชา้ ทีXมคีนนยิมสงูสดุ  

หากขอ้ความดงักลา่วเกดิจากความจงใจของรายการ หรอืมกีลุม่"จัดตั hง"สง่ขอ้ความเขา้ไป  หรอื
เป็นความบรสิทุธิiของประชาชนแสดงความคดิเห็น ถอืเป็นสิXงทีXน่าหว่งอยา่งมากกบัสงัคมทีXละเลย
ประวตัศิาสตร ์ 

"มแีคค่นเดยีวทีXตายในวนันัhน "  

การเปิดประเด็น 6 ตลุาคม 2519 ของ"นายหมอด"ี ถอืเป็นคณุประโยชนต์อ่สงัคมเป็นอยา่งยิXง เพราะ
อยา่งนอ้ย ทําใหค้นไทยไมล่มือดตี โดยเฉพาะโศกนาฏกรรม เมืXอ 32 ปีทีXแลว้  

กลบักนัหากการเรยีนรูอ้ดตี จากขอ้มลูทีXถกูบดิเบอืน ยอ่มน่าหว่งกวา่หลายเทา่...เพราะนัhนจะทําให ้
"จําเลย" กลายเป็นผูรั้บประโยชนจ์ากโศกนาฏกรรม  

เหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 ถอืความรนุแรงทีXสดุในประวตัศิาสตรใ์นการเมอืงไทย จงึมผีูเ้กีXยวขอ้ง
จํานวนมากจนไมอ่าจรูไ้ดว้า่ "ผูบ้งการ"ตวัจรงินัhนเป็นใคร...แตท่ีXมคีวามชดัเจนคอืมผีูเ้สยีชวีติ
มากกวา่ 1 คนแน่นอน  

เพราะอยา่งนอ้ยเอกสารของทางการไดบ้นัทกึไวว้า่ มผีูเ้สยีชวีติ 48 คน... สว่นจะมากกวา่นีhหรอืไม่
ในเชงิเอกสารยงัตอ้งรอการพสิจูน ์เพราะในกลุม่นักศกึษามัXนใจการลอ้มปราบในครัhงนัhน มี
ผูเ้สยีชวีติจํานวนมาก !!!  

แตห่ากมองประวตัศิาสตร ์6 ตลุาคม 2519 ทีXเชืXอมโยงมาจากเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 จะพบวา่ 
ในชว่ง 3 ปีทีXประเทศรุง่เรอืง "ประชาธปิไตย" นัhน มผีูเ้สยีชวีติจํานวนมาก เกนิกวา่ทีXจะ"บนัทกึ"
เพยีงแคว่นัเดยีว  

เพราะหลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516  ผูนํ้ากรรมกร ชาวนา นักศกึษา ถกู "ฆา่" มาอยา่ง
ตอ่เนืXอง  จนถงึ 6 ตลุาคม 2519 คอืบทสดุทา้ย ทีXตอ้งการ "กําราบ" กลุม่นักศกึษา และกลุม่ทีXมี
ความคดิตรงกนัขา้ม  

เมืXอเหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 เกีXยวขอ้งกบัผูเ้กีXยวขอ้งจํานวนมาก จงึไมแ่ปลกทีX มกัถกูหยบิมา
ประเด็นทางการเมอืงตลอดมา...ซึXงเป็นเรืXองดหีากจะมกีารชาํระประวตัศิาสตร ์(อกีครั hง)  

อยา่งนอ้ยในระยะสั hนนีh บคุคลในแวดวง"ตลุาฯการเมอืง"ทีXผา่นเหตกุารณ ์6 ตลุาคม 2519 ควร



ออกมาแสดงทศันะ "ความจรงิ" เพืXอใหส้งัคมไดรั้บรู ้ 

ดกีวา่ทีXจะปลอ่ยใหพ้อ่ฟรเีซอรเ์ตอร ์เลกิเหลา้ บหุรีX มาอธบิายประวตัศิาสตร ์แทน !!!  

โดยเฉพาะในแวดวงพรรคพลงัประชาชน และอดตีไทยรักไทยอยา่ง  

สธุรรม แสงประทมุ  

น.พ.สรุพงษ์ สบืวงศล์ ี 

น.พ.พรหมมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช  

ภมูธิรรม เวชยชยั  

นอกจากนัhนฝัXงประชาธปัิตย ์อยา่ง วทิยา แกว้ภราดยั ซึXงถกูยงิบรเิวณขาในเหตกุารณค์รั hงนัhน  

กลุม่คนทางการเมอืงเหลา่นีh น่าจะอธบิายไดด้กีวา่ เพืXอไมใ่หส้งัคมเบีXยงเบนไปมากกวา่นีh นอกเสยี
จาก "อํานาจอาจทําใหค้นเปลีXยน"  

ทีXผา่นชนชั hนนําพยายาม ทําใหค้วามจรงิถกูบดิเบอืน...ไมแ่ปลกทีXหลายครัhงเรามกัไดย้นิการพดูถงึ
เหตกุารณ ์"16 ตลุาคม" ซึXงไมม่อียูจ่รงิในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย  

อยา่งทีXบอกเหตกุารณเ์ดอืนตลุาคม มกัถกูเชืXอมโยงกบัการเมอืงมาโดยตลอด ...ววิาทะ 6 ตลุาฯ 
ครั hงใหม ่ทีXเกดิขึhนนอกฤดกูาลเดอืนตลุาคมนีh...จะเป็นอกีหนึXงปมการเมอืง ทีX "มติรและศตัร"ู จับมอื
โดยไมรู่ต้วั พุง่เป้าสู ่"สมคัร สนุทรเวช "!!!  

 

 
 
"อดศิร"อดั"สมคัร" สาบานไมเ่กี;ยว6ตลุา-จี[ขอโทษประชาชน  
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คนเดอืนตลุา อดตีทรท. เตอืน"สมคัร" ระวงัมติรกลายเป็นศตัร ู
บดิเบอืนประวตัศิาสตร ์ชีhทีXวา่มคีนตายคนเดยีว แตข่อ้เท็จจรงิคน
ตายฟรมีากมาย หนุนองคก์รสากล-สืXอชาํระประวตัศิาสตร ์ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: วันนีh(19ก.พ.) นายอดศิร เพยีงเกษ หนึXงใน 111 อดตี
กรรมการบรหิารพรรคไทยรักไทยและอดตีแกนนํานักศกึษาทีXเขา้รว่มเหตกุารณ์
เดอืนตลุา กลา่วถงึกรณีนายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรแีละหัวหนา้พรรคพลัง
ประชาชน สาบานกลางสภาในการอภปิรายนโยบายรัฐบาลเมืXอวันทีX 18 ก.พ.ทีX
ผา่นมาวา่ไมไ่ดเ้กีXยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 หากเกีXยวขอ้งขอใหม้อีนั
เป็นไปวา่ การทีXนายสมัคร สาบานวา่ไมม่สีว่นเกีXยวขอ้งกบัการสงัหารนักศกึษาใน
เหตกุารณ์นีhนัhน ความจรงิกรณีสงัหารประชาชนในมัสยดิกรอืเซะ รัฐมนตรทีีX
รับผดิชอบเขาก็ไมไ่ดส้ัXงใหย้งิประชาชนโดนตรง เรืXองนีhไมค่วรเอาศพวรีชนมาพดู
เลน่ๆ  

"มเีรืXองอืXนมากมายทีXนายสมคัรควรจะพดู ไมเ่ขา้ใจทําไมถงึพดูเรืXองนีhบอ่ยๆ ระวงัมติรจะกลายเป็น
ศตัร ูเพราะพดูไปแลว้กไ็มไ่ดส้รา้งความปรองดองใหก้บัประเทศ ขอรอ้งอยา่มาลอ้เลน่กบั

 

  



ประวตัศิาสตร ์วนันีhน่าจะขอโทษประชาชนมากกวา่ สว่นทีXนายสมคัรระบวุา่มผีูเ้สยีชวีติเพยีงคน
เดยีวนัhน ทกุอยา่งกส็ะทอ้นจากภาพ คนตายฟรมีจํีานวนมาก” นายอดศิร กลา่ว  

เขาระบวุา่ เหตกุารณ ์6 ตลุา ไมใ่ชเ่รืXองทีXจะมาพดูกนัเลน่ๆ หรอืพดูแลว้มคีวามสขุ เพราะเป็น
เหตกุารณแ์หง่ความสญูเสยีจงึอยากใหท้กุฝ่ายสงบสตอิารมรณ ์สงบปากสงบคําเพืXอรว่มกนัสรา้ง
ความเป็นจรงิ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว และนักศกึษาทีXตอ้งเสยีชวีติจํานวนมาก” อดตีแกนนํา
นักศกึษา กลา่ว  

และวา่ ผูท้ีXเกีXยวขอ้งกบัการสงัหารในเหตกุารณ ์6 ตลุาตอ้งชดใชก้รรม ชดใชห้นีh และเรืXองนีhก็
ไมใ่ชก่ารฟืhนฝอยหาตะเข็บ เพราะประวตัศิาสตรท์ีXเป็นบาดแผลสงัคม ควรไดรั้บการสะสาง เพราะ
ถา้คดิวา่เป็นการฟืhนฝอยนัhน เรากจ็ะลมืเหตกุารณเ์ปลีXยนแปลงการปกครอง 24 มถินุายน 2475 หรอื
ลมืเรืXองกบฏบวรเดช อยา่งประเทศเวยีดนาม เขากปิ็ดประวตัศิาสตรต์วัเองไปแลว้วา่ ชนะอเมรกิา 
แตเ่รายงัมปีระวตัศิาสตรท์ีXคาใจกนัอยูทํ่าใหเ้วยีดนามแซงเราไปแลว้ และทีXพดูเรืXองนีhกไ็มใ่ชก่าร
โคน่ลม้รัฐบาลดว้ย  

นายอดศิร กลา่ววา่ เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 นัhน ฝ่ายเผด็จการไดเ้ขา้ปราบปรามประชาชนครัhง
ยิXงใหญแ่ละโหดรา้ยทีXสดุของประเทศไทย และเมืXอวนันีhมกีารพดูถงึกนัมากกค็วรทีXใชจ้ะโอกาสนีh
ชาํระประวตัศิาสตร ์ซึXงสมยัตนเป็นรมช.ศกึษาธกิาร ไดพ้ยายามชาํระประวตัศิาสตร ์3 เรืXอง แต่
สําเร็จไปเรืXองเดยีวคอื กรณีเสรไีทยทีXทกุฝ่ายมคีวามเห็นทางประวตัศิาสตรต์รงกนั สว่นเหตกุารณ ์
14 ตลุา 2516 และ 6 ตลุา 2519 นัhน ไมส่ามารถชาํระประวตัศิาสตรไ์ด ้เพราะมคีวามเห็นทีXขดัแยง้
กนัอยา่งสิhนเชงิ ตา่งฝ่ายตา่งไมย่อมรับขอ้เท็จจรงิ  

สําหรับตนนัhนเกีXยวขอ้งกบัเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516 มากกวา่ 6 ตลุา 2519 แตก่ไ็ดรั้บผลกระทบจาก
การปกครองแบบเผด็จการหลงั 6 ตลุา ยคุนัhนตอ้งเขา้ป่ากบัครอบครัวจนนอ้งชายคอื “สหาย
หมอก” เสยีชวีติในป่าและวนันีhยงัหากระดกูไมเ่จอ  

นายอดศิร กลา่วอกีวา่ หลงัเหตกุารณ ์6 ตลุา คณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ ไดต้ั hงรัฐบาลหอย
เขา้มาปกครองประเทศ ถอืเป็นยคุเผด็จการน่ากลวัทีXสดุ รัฐบาลหอยไดจ้อ้งทําลายกวาดลา้ง
เสรภีาพประชาชน ขนาดพอ่ตนแมจ้ะหนเีขา้ป่า แตก่เ็กอืบเสยีชวีติ เพราะมกีารตามลา่ 
เชน่เดยีวกบัผูนํ้าชาวกรรมการจํานวนมาก  

"ดงันัhน วนันีhผูท้ีXจะเป็นฝ่ายรเิริXมชาํระประวตัศิาสตร ์6 ตลุา น่าจะเป็นคนกลาง เชน่ สืXอมวลชน หรอื
องคก์รสากลทีXใหค้วามสําคญักบัเรืXองสทิธมินุษยชน แตก่อ็าจมปัีญหาวา่ เป็นการสญูเสยีอธปิไตย
ของชาตหิรอืไม ่เพราะหากจะใหน้ายสมคัรในฐานะผูนํ้ารัฐบาลเป็นผูร้เิร ิXมกอ็าจถกูมองไดว้า่ ตั hง
คณะกรรมการขึhนมาชว่ยเหลอืตวัเองโดยไมค่วรเอาคนทีXอยูใ่นเหตกุารณ ์6 ตลุามาเกีXยวขอ้ง 
เพราะพวกเราถกูมองวา่เป็นสิXงชาํรดุทางประวตัศิาสตรไ์ปแลว้ ทีXพา่ยแพต้อ่อดุมการณใ์นการตอ่สู ้
กบัขบวนการพรรคคอมมวินสิตใ์นป่า"นายอดศิร กลา่วทิhงทา้ย  

 

  

   
 
 
'โพลล'์ชี[ปชช.สว่นใหญไ่มม่คีวามคดิเห็นชําระประวตัศิาสตร'์6ตลุาฯ' 
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"เอแบคโพลล"์เผยประชาชนเกนิครึXงไมม่คีวามคดิเห็นการชาํระประวตัศิาสตร6์ตลุาฯเป็นเรืXองไกล



ตวั หวงัรัฐบาลแกปั้ญหาปากทอ้งมากกวา่ "อภสิทิธิi"ควบคมุอารมณไ์ดด้ ีขอ้มลูชดัเจน น่าเชืXอถอื 
สอบผา่น ขณะทีX"สมคัร"ไดค้ะแนนสงสาร ตอบตรงประเด็นจากกลุม่สงูอาย ุ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์: ศนูยว์จัิยเอแบคนวัตกรรมทางสงัคม การจัดการและธรุกจิ มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั(The ABAC 
Social Innovation in Management and Business Analysis)เสนอผลสํารวจภาคสนาม เรืXองความพงึพอใจของ
ประชาชนตอ่การอภปิรายนโยบายรัฐบาลของนายสมัคร สนุทรเวช และนายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ:กรณีตวัอยา่งประชาชน
ผูม้สีทิธเิลอืกตั hงทีXพักอาศยัในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

ดร.นพดล กรรณกิา ผูอํ้านวยการศนูยว์จัิยเอแบคนวตักรรมทางสงัคม การจัดการและธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (The ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis) เปิดเผย
ผลสํารวจเรืXอง ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอภปิรายนโยบายรัฐบาลของนายสมคัร สนุทร
เวช และนายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ กรณีตวัอยา่งประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตั hงทีXพักอาศยัในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จํานวนทั hงสิhน 1,404 ตวัอยา่ง เกบ็รวบรวมขอ้มลูวนัทีX 20 กมุภาพันธ ์
พ.ศ. 2551 ประเด็นสําคญัทีXคน้พบคอื  

ประชาชนทีXถกูศกึษาสว่นใหญห่รอืรอ้ยละ 76.4 ตดิตามขา่วการอภปิรายนโยบายรัฐบาลบา้ง ในขณะ
ทีX รอ้ยละ 6.7 ตดิตามอยา่งละเอยีดและรอ้ยละ 16.9 ไมไ่ดต้ดิตามเลย แตท่ีXน่าเป็นหว่งคอืประชาชน
ในยคุนีhเกนิครึXงกลบัไมม่คีวามคดิเห็น เมืXอถกูถามถงึแนวคดิการชาํระประวตัศิาสตรเ์หตกุารณน์อง
เลอืด6ตลุาคม 2519 และยิXงไปกวา่นัhนประมาณ 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 33.1 ระบไุมเ่ห็นดว้ย มผีูเ้ห็นดว้ย
เพยีงรอ้ยละ 14.3 เทา่นัhน  

ดร.นพดล กลา่ววา่ไมแ่น่ใจวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอาจตอบประเด็นนีh เพราะยงัไมเ่ห็นความชดัเจน
ในเรืXองการชาํระประวตัศิาสตร ์หรอืเพราะไมส่นใจตอ่แนวคดิเรืXองนีh หรอือาจเห็นวา่เป็นเรืXองไกลตวั
พวกเขาในเวลานีhทีXตอ้งการใหรั้ฐบาลเรง่เขา้มาแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคมและปัญหา
การเมอืงในเวลาปัจจบุนั ถา้หากเป็นเชน่นีhกน่็าเป็นหว่งทีXประชาชนใหค้วามสําคญักบัประวตัศิาสตร์
นอ้ยเกนิไปหรอืไม ่สงัคมคงตอ้งชว่ยกนัพจิารณาเรืXองนีhเชน่กนั  

เมืXอสอบถามถงึความพงึพอใจของประชาชนตอ่กลุม่ผูม้สีว่นอภปิรายนโยบายรัฐบาลสามฝ่าย ไดแ้ก ่
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายคา้น และฝ่าย สนช. โดยคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลสํารวจพบวา่ คา่คะแนนเฉลีXย
ของความพงึพอใจโดยภาพรวมตอ่กลุม่บคุคลทั hงสามฝ่ายไดไ้มถ่งึครึXง  

คอื รัฐบาลได ้4.83 คะแนน ฝ่ายคา้นได ้4.25 คะแนน และฝ่าย สนช. ได ้4.43 คะแนน สําหรับ
เหตผุลทีXพอใจ พบวา่ รอ้ยละ 35.2 ระบมุกีารวางแผนการทํางาน มแีนวคดิใหม่ๆ  ในการทํางาน 
ในขณะทีXรอ้ยละ 25.5 ระบเุป็นนโยบายทีXด ีรอ้ยละ 10.9 ระบเุป็นการเตอืนใหรั้ฐบาลทํางานดว้ยความ
ซืXอสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 10.0 ระบแุตล่ะฝ่ายตั hงใจทํางานเพืXอประชาชน รอ้ยละ 9.5 ระบพุอใจเพราะ
เห็นความจรงิใจ ตรงไปตรงมา น่าเชืXอถอื อยา่งไรกต็าม รอ้ยละ 38.8 ระบไุมพ่อใจเพราะเห็นวา่เป็น
การอภปิรายทีXผดิเวททํีาใหค้ดิวา่เป็นการอภปิรายไมไ่วว้างใจรัฐบาล และเห็นวา่มวัแตท่ะเลาะกนั 
ในขณะทีXรอ้ยละ 37.9 ระบไุมพ่อใจเพราะไมช่อบพรรคการเมอืงบางพรรค รอ้ยละ 9.6 ระบผุูอ้ภปิราย
นกึถงึแตเ่รืXองสว่นตวัไมค่ดิแกปั้ญหาบา้นเมอืง และรอ้ยละ 8.0 ระบเุห็นวา่ไมส่รา้งสรรค ์และน่าเบืXอ 
ตามลําดบั  

ดร.นพดล กลา่ววา่ สิXงทีXทําใหป้ระชาชนทีXถกูศกึษามคีวามรูส้กึนกึคดิเชน่นีhน่าจะมาจากบรรยากาศ
ทั hงภายในและภายนอกรัฐสภา เพราะบรรยากาศทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงภายนอกนัhน 
ประชาชนกําลงัอยูใ่นสภาวะทีXตอ้งการเห็นรัฐบาลเริXมทํางานแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นโดยเร็ว 
ในขณะทีXบรรยากาศภายในรัฐสภาทีXเผยแพรต่อ่สาธารณชนเต็มไปดว้ยววิาทะระหวา่งฝ่ายรัฐบาล



และฝ่ายคา้นทีXดเุดอืดในประเด็นทีXหา่งไกลตวัประชาชนในหว้งเวลาปัจจบุนันีh อยา่งไรกต็าม 
ประชาชนจํานวนมากกไ็ดม้โีอกาสเรยีนรูแ้งม่มุตา่งๆ ของการอภปิรายในรัฐสภาครั hงนีhทั hงเหตกุารณ์
สําคญัในประวตัศิาสตรข์องการตอ่สูเ้พืXอประชาธปิไตยและบคุลกิภาพของนักการเมอืงแตล่ะคนทีXดู
เหมอืนเป็นการฉายหนังเกา่ทีXเคยเกดิขึhนในอดตีของการอภปิรายในรัฐสภาไทย  

ประเด็นทีXน่าพจิารณาคอืการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอภปิรายของนาย
สมคัร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ีกบั นายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ ผูนํ้าฝ่ายคา้น เมืXอคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ดา้นการควบคมุอารมณ ์ผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้5.19 นายกรัฐมนตรไีด ้4.47 
ดา้นความน่าเชืXอถอืในขอ้มลู ผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้5.02 นายกรัฐมนตรไีด ้4.98 ดา้นการตั hงประเด็นได ้
ตรงเป้าและตอบไดต้รงประเด็น ผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้4.94 นายกรัฐมนตรไีด ้5.13 ดา้นความชดัเจนใน
การพดู ผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้5.69 นายกรัฐมนตรไีด ้5.47 ในขณะทีXดา้นความเห็นใจ ความเขา้ใจ ผูนํ้า
ฝ่ายคา้นได ้5.47 แตน่ายกรัฐมนตรไีด ้5.60 โดยคะแนนความพอใจภาพรวม พบวา่ ผูนํ้าฝ่ายคา้นได ้
5.30 ซึXงนอ้ยกวา่ นายกรัฐมนตรทีีXได ้5.41 คะแนน  

ดร.นพดล กลา่ววา่ภาพลกัษณข์องนายกรัฐมนตรจีะยงัคงมจีดุออ่นในการควบคมุอารมณ ์แตจ่ดุแข็ง
ทีXไดใ้จจากสาธารณชนคอื ความเห็นใจและความเขา้ใจตอ่นายกรัฐมนตรเีป็นสําคญั อยา่งไรกต็าม 
เมืXอจําแนกตามลกัษณะทัXวไปของตวัอยา่งพบประเด็นทีXน่าพจิารณาหลายประการคอื ผูท้ีXพอใจตอ่
นายกรัฐมนตรเีป็นชายมากกวา่หญงิ ในขณะทีXผูท้ีXพอใจตอ่ผูนํ้าฝ่ายคา้นเป็นหญงิมากกวา่ชาย และ
ทีXน่าพจิารณาคอื นายกรัฐมนตรมีกีลุม่ผูส้งูอายตุั hงแต ่50 ปีขึhนเป็นฐานเสยีงสําคญัมากกวา่ผูนํ้าฝ่าย
คา้น ดว้ยคา่คะแนน 5.97 ตอ่ 5.18 คะแนน ในขณะทีXผูนํ้าฝ่ายคา้นไดจ้ากกลุม่วยัรุน่อายไุมถ่งึ 20 ปี 
และผูนํ้าฝ่ายคา้นมจีดุออ่นในกลุม่ประชาชนทีXอายรุะหวา่ง 40 - 49 ปีและ 50 ปีขึhนไป ในขณะทีX
นายกรัฐมนตรจีะไดกํ้าลงัใจจากกลุม่ผูม้รีายไดไ้มเ่กนิ 10,000 บาทตอ่เดอืนและการศกึษานอ้ยกวา่
ปรญิญาตร ีมากกวา่ผูนํ้าฝ่ายคา้น ดว้ยคา่คะแนน 5.70 ตอ่ 5.19 คะแนน แตผู่นํ้าฝ่ายคา้นไดรั้บความ
พงึพอใจจากผูท้ีXสําเร็จการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรขีึhนไปมากกวา่นายกรัฐมนตร ีดว้ยคา่คะแนน 5.85 
ตอ่ 4.20 คะแนน  

ผูอํ้านวยการศนูยว์จัิยเอแบคฯ กลา่ววา่ ผลวจัิยชิhนนีhชีhใหเ้ห็นวา่ การแขง่ขนัทางการเมอืงดจูะยงัไม่
จบลงไดโ้ดยงา่ยแมจ้ะผา่นการเลอืกตั hงมาแลว้ เพราะการสนับสนุนของสาธารณชนในการวจัิยครั hงนีh
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ไมม่ฝ่ีายใดฝ่ายหนึXงประสบชยัชนะอยา่งแทจ้รงิ และปมเงืXอนไขทางการเมอืง 
สงัคมและเศรษฐกจิในชว่งกอ่นและหลงัการเลอืกตั hงยงัคงมอียู ่เพราะโอกาสทีXจะมกีารเลอืกตั hงใหม่
หากมพีรรคการเมอืงบางพรรคถกูยบุ ปัญหาสงัคมและความเดอืดรอ้นเรืXองปากทอ้งของประชาชน
ยงัไมเ่ห็นเคา้รางวา่จะไดรั้บการแกไ้ขดว้ยความรวดเร็วฉับไว ความหวงัของฝ่ายการเมอืงทีXไม่
สามารถจัดตั hงรัฐบาลไดย้งัคงมอียูใ่นการพลกิกลบัมาครอบครองอํานาจรัฐ บรรยากาศทางการเมอืง
จงึรอ้นแรงเชน่นีhจงึทําใหรั้ฐบาลมอีาการแกวง่ตวัตั hงแตแ่รก สิXงเดยีวตอนนีhทีXจะทําใหรั้ฐบาลมี
เสถยีรภาพไดค้อืเรง่ทํางานแบบตดิจรวดแกปั้ญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน มผีลงานเป็น
รปูธรรมจับตอ้งได ้ควบคูไ่ปกบัความซืXอสตัยส์จุรติ ไมแ่ทรกแซงสืXอมวลชนและปลอ่ยใหค้ดคีวาม
ทางการเมอืงเป็นไปตามวถิทีางโดยอสิระในกระบวนการยตุธิรรม 

 

 
 
หกตลุาในประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุา 
 
โดย ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 



การเมอืงของความทรงจํา 
 
หกตลุากบัประวัตศิาสตร ์

 
สงัคมทีXไรร้ากคอืสงัคมทีXไรป้ระวัตศิาสตร ์สงัคมไทยเป็นสงัคมทีXคนภมูใิจและยดึมัXนอยา่งแน่นเหนยีวมัXนคงในอดตีและ
ประวัตศิาสตรท์ีXเชืXอกนัวา่ยาวนานและตอ่เนืXองกนัมาโดยไมข่าดสายเมืXอเป็นเชน่นีhจงึกลา่วไดว้า่คนไทยเป็นคนทีXมสํีานกึ
ทางประวัตศิาสตรส์งูยิXง 
 
แตทํ่าไมถงึมคีนบางคนจําประวัตศิาสตรบ์างเรืXองบางตอนในอดตีของตนเองไมไ่ด ้หรอืจําไดอ้ยา่งเบลอๆ หรอือาจ
เรยีกวา่อยา่งบดิเบีhยวไปได ้เชน่ การใหส้มัภาษณ์สืXอมวลชนระดบันานาชาตขิอง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรสียามไทย วา่
เหตกุารณ์ 6 ตลุา มคีนเคราะหร์า้ยตายไปเพยีงคนเดยีวเทา่นัhน (ซเีอ็นเอ็น) สว่นนักศกึษาทีXถกูจับไปราว 3,000 คน (อจั
จาซรีา) ก็เพืXอป้องกนัไมใ่หถ้กูทํารา้ย 
 
เป็นแนวประวัตศิาสตรท์ีXมองโลกในแงด่อียา่งไมน่่าเชืXอ แสดงวา่ขณะพดูคนพดูตอ้งกําลังมคีวามสขุอยา่งเหลอืลน้ 
(อทิธพิลของวันวาเลนไทนก์ระมัง) จนทําใหม้องอะไรในอดตีกลายเป็นแวน่ตาสชีมพไูปหมด 
 
เหตกุารณ์ "หกตลุา" จะมอีายคุรบ 32 ปีในปีนีh ในขณะทีXสบิสีXตลุาครบรอบ 35 ปี ไมน่่าเชืXอวา่เหตกุารณ์สําคญัทัhงสองนีh 
จะมอีายมุากขนาดนีh ในขณะทีXผูค้นทีXเคยรว่มในเหตกุารณ์หรอืผา่นมันในรปูแบบใดก็ตาม ยังมคีวามรูส้กึวา่เหตกุารณ์นัhน
ยังไมไ่ดพั้ฒนาไปถงึวาระของการสิhนสดุ คอืเป็นเรืXองราวทีXสงัคมและผูค้นสว่นใหญรั่บรูทั้ hงความหมายและเหตกุารณ์
อยา่งทีXมันเป็นจรงิเหมอืนๆ กนั ไมใ่ชยั่งเป็นเรืXองราวทีXเป็นสว่นตวั หรอืเป็นความทรงจําของใครคนใดคนหนึXงเทา่นัhน 
 
ซึXงแน่นอนยอ่มเป็นความทรงจําทีXยังขดัแยง้กนั โดยเฉพาะหากผูก้ระทํายังเป็นฝ่ายกมุอํานาจรัฐอยูใ่นขณะทีXฝ่ายผูท้ีXเคย
เป็นเหยืXอก็ยังอยูใ่นฐานะของผูไ้รอํ้านาจและความชอบธรรมในการพดูถงึความ
เป็นจรงิ  
 
 
หากเป็นเชน่นีh เหตกุารณ์เชน่ 6 ตลุา ก็จะยังไมอ่าจเป็นประวัตศิาสตรไ์ด ้และก็
จะยังคงเป็นไดแ้คตํ่านานหรอืเรืXองเลา่แบบมขุปาฐะ ทีXคนเลา่คอืคนสรา้งความ
จรงิ ไมใ่ชเ่หตกุารณ์ในอดตีทีXไดเ้กดิขึhนมาแลว้จรงิๆ 
 
กลา่วในแงม่มุของวชิาประวัตศิาสตร ์ประเด็นทีXคาและขอ้งใจคนทีXรับรู ้
ประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุา ไมว่า่จะโดยรปูแบบอะไรก็ตาม ก็คอืปัญหาวา่เมืXอไร
ความจรงิของเหตกุารณ์เดอืนตลุา ทั hง 14 และ 6 ตลุาจงึจะปรากฏออกมาอยา่ง
ชดัแจง้และเปิดเผยใหส้าธารณชนไดรั้บรูแ้ละเก็บรับเป็นบทเรยีนกนัอยา่ง
จรงิจังตอ่ไปได ้
 
พดูไดว้า่นีXคอืปัญหาของประวัตศิาสตร ์หรอืจะระบใุหช้ดัๆ ก็ตอ้งวา่เป็นปัญหา
ของประวัตศิาสตรน์พินธ ์หรอืกระบวนการสรา้งและทําใหป้ระวัตศิาสตรป์รากฏ
เป็นจรงิขึhนมา 
 
ประวัตศิาสตรค์อือะไร 
 
เหตกุารณ์ในอดตีอะไรถงึกลายมาเป็นประวัตศิาสตรไ์ด ้กลา่วอยา่งสั hนๆ ในทีXนีh
ประวัตศิาสตรไ์มไ่ดแ้ปลวา่อดตีหรอืเรืXองราวในอดตีทีXผา่นพน้ไปแลว้เทา่นัhน แม ้
มันจะมพีืhนฐานจากเรืXองราวของอดตีก็ตาม หากทีXสําคญัอยูท่ีXปัจจบัุนรับรูแ้ละ
เขา้ใจถงึเหตกุารณ์อดตีอนันัhนรว่มกนัแลว้หรอืยัง 
 
ประวัตศิาสตรใ์นความหมายดงักลา่วนีh จงึเกดิจากกระบวนการความรูข้องสงัคม
ในเงืXอนไขทีXแน่นอนหนึXง เพืXอไปบรรลกุารเขา้ใจและยดึกมุความจรงิในอดตี
ของสงัคมนัhน 
 
สว่นจดุหมายทีXประวัตศิาสตรจ์ะไปบรรลนัุhน ก็สมัพันธก์บัปัจจัยทางอํานาจและความรูข้องสงัคมนัhนเป็นเกณฑ ์ใน
ความหมายดงักลา่วนีh 

 

 



 
ประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุาทัhงสองเหตกุารณ์จงึยังไมใ่ช ่"เรืXองราวตา่งๆ ทีXไดเ้คยเกดิขึhนจรงิๆ" (what actually 
happened) ตามทรรศนะของเลโอโปลด ์รันเก นักประวัตศิาสตรม์ชีืXอชาวเยอรมัน 
 
เมืXอทั hงสองเหตกุารณ์ของเดอืนตลุา ยังไมถ่กูทําใหเ้ป็นประวัตศิาสตรไ์ทยทีXแทจ้รงิมันจงึเป็นไดเ้พยีงแคค่วามทรงจํา
ของคนจํานวนหนึXงหรอืของคนบางคนเทา่นัhนเอง 
 
ประวัตศิาสตรค์อืความจรงิหรอืไม ่
 
ในขณะทีXเหตกุารณ์หรอืบคุคลตา่งๆ ในอดตีทีXถกูบันทกึและผลติซํhาในตําราและวาทกรรมหลักของรัฐและการเมอืงไทย
มาอยา่งตอ่เนืXอง จนกลายเป็น "ความจรงิ" ของอดตีไปแลว้ ปัจจบัุนนักประวัตศิาสตรเ์ริXมตั hงคําถามตอ่ความจรงิของ
เหตกุารณ์และผูค้นในอดตีเหลา่นัhนวา่พวกเขาไดส้รา้งเรืXองราวเหลา่นัhนขึhนมาจรงิๆ หรอืเปลา่ 
 
ไมว่า่จะเป็นเรืXองพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช ศลิาจารกึสโุขทัยหลักหนึXง สโุขทัยเป็นราชธานแีหง่แรกของคนไทย พระ
เจา้อูท่องกบัการสรา้งกรงุศรอียธุยา คนไทยถกูจนีไลต่หีนมีาจากภเูขาอลัไต มาถงึประวัตศิาสตรส์มัยใหมเ่ชน่อะไรคอื
ความจรงิในกรณี "พระยาแขกเจ็ดหัวเมอืงคบคดิกนักบฏ" การหายตวัไปอยา่งลกึลับของหะยสีหุลง การฆาตกรรมอดตีสีX
รัฐมนตรอีสีานทีXบางเขน มากระทัXงเร็วๆ นีhคอืการหายตวัไปของทนายสมชาย นลีะไพจติร เป็นตน้ 
 
เรืXองราวตา่งๆ เหลา่นีhลว้นถกูทําใหเ้ป็นประวัตศิาสตรช์าตไิทยไปอยา่งเรยีบรอ้ย กลายเป็น "ความจรงิลวง" ทีXไมม่ี
เหตผุลและตรรกะรองรับ แตเ่ป็นความจรงิตามอํานาจของรัฐ เป็นเหตผุลของรัฐเทา่นัhน มันเป็นความจรงิทีXไมนํ่าไปสูก่าร
เรยีนรูแ้ละการสรา้งองคค์วามรูอ้นัมคีา่ใหแ้กส่งัคมขึhนมาได ้
 
จดุออ่นทีXยังเห็นอยูท่กุวันก็คอื สงัคมไทยไมม่บีทเรยีนในทางการเมอืงอะไรเลย นอกจากความเชืXอทีXวา่ อํานาจคอืธรรม 
ซึXงใชก้นัมานับแตส่มัยพอ่ขนุรามคําแหงฯมาถงึพลเอกสนธ ิบญุยรัตกลนิ 
 
บทเรยีนในขอ้นีhคอืในศาสตรต์า่งๆ นัhนมันมสีิXงทีXเรยีกวา่ "ผลกระทบทางอํานาจ" (power effects) อยูด่ว้ย ทันททีีXเรา
เปิดเผยถงึความจรงิทั hงหมดอยา่งทีXมันเป็นจรงิออกมา นัXนคอืเรืXองราวในเหตกุารณ์นัhนๆ จะไมม่ใีครเป็นพระเอกคนเดยีว
หรอืเป็นผูร้า้ยคนเดยีวดว้ย หากแตเ่รืXองราวจะดําเนนิไปอยา่งเป็นกระบวนการ จงึทําใหค้นรุน่หลังเขา้ใจไดแ้ละศกึษามัน
ได ้ดงันัhน ปัญหาอะไรคอืความจรงิในประวัตศิาสตร ์จงึขึhนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูเ้ขยีนหรอืกํากบัการเขยีนประวัตศิาสตรด์ว้ย 
 
จะเขา้ใจประวัตศิาสตร ์ตอ้งดวูา่อดตีอะไรทีXไมไ่ดถ้กูทําใหเ้ป็นประวัตศิาสตร ์ความไมจ่รงิอะไรทีXถกูทําใหเ้ป็นความจรงิ 
และความจรงิอะไรทีXถกูทําใหเ้ป็นความไมจ่รงิ 
 
ทั hงหมดนีhจะเห็นถงึความเกีXยวพันโยงใยอยา่งแน่นแฟ้นระหวา่งอํานาจ/ความรูก้บัความทรงจํา ระหวา่งความรูก้บั
กระบวนการสรา้งประวัตศิาสตร ์และระหวา่งอํานาจกบัประวัตศิาสตร ์
 
ในสงัคมสมัยใหมแ่ละหลังสมัยใหม ่การสรา้งความทรงจําเพืXอไปสูก่ารสรา้งประวัตศิาสตรจ์งึดํารงอยูท่กุหนทกุแหง่ มา
จากทกุแหง่หน แตทั่hงหมดนีhจะเป็นจรงิได ้ประชาชนและประชาสงัคมจะตอ้งมจีติสํานกึของตนเอง รูเ้ทา่ทันอํานาจและ
อทิธพิลของรัฐและทนุไปถงึวัฒนธรรมการบรโิภคทีXลอ้มรอบเราอยูไ่ด ้จงึจะสามารถไปคัดคา้นหรอืวพิากษ์สถาบันทาง
อํานาจอนัใดอนัหนึXงหรอืกลุม่คนกลุม่หนึXง หรอืชนชั hนหนึXงได ้โดยผา่นการโจมตเีทคนคิ วธิกีารหรอืรปูแบบของอํานาจทีX
กดบังและบดิเบอืนความจรงิทีXพงึปรารถนากวา่ของประชาชนได ้
 
ประวัตศิาสตรจ์งึไมใ่ชว่ชิาโบราณทีXทอ่งและจําแตอ่ดตีและวันเดอืนปีอยูเ่ทา่นัhน หากแตมั่นเป็นเครืXองมอือนัทรงพลานุ
ภาพของประชาสงัคมและประชาชนทัhงหลาย ในการคน้หาและสถาปนาความจรงิของสงัคมขึhนมา 
 
ไมม่สีงัคมไหนทีXความเป็นคนจะสมบรูณ์ได ้หากประวัตศิาสตรยั์งเป็นไดเ้พยีงแคตํ่านานหรอืนทิานเรืXองเลา่ของคนแก่ๆ  
บางคนเทา่นัhน 
 
หนา้ 6 Matichon, Feb 21, 2008 
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สมคัร-สธุรรม-หนงัสอืพมิพ ์กบัความจรงิ6ตลุา19 
 
โดย บญุเลศิ ชา้งใหญ ่
 
 
 
เป็นครัhงแรกทีXเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 บางสว่นถกูนํามาอภปิรายตอบโตก้นัในทีXประชมุสภา
ผูแ้ทนราษฎร ระหวา่งนายสมัคร สนุทรเวช ฝ่ายหนึXงกบันายชวน หลกีภัย และนายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ อกี
ฝ่ายหนึXง 
 
แมจ้ะแคเ่พยีงเศษกระพีhของเหตกุารณ์เพราะเป็นแคเ่สีhยวหนึXงทีXนักการเมอืงหยบิยกแตเ่ฉพาะการปัดตวัเอง
ออกไปจากความเกีXยวขอ้งกบัเหตกุารณ์โดยไมไ่ดล้งลกึไปวา่ การลอ้มปราบนักศกึษา ประชาชนอยา่ง
เหีhยมโหดป่าเถืXอนเกดิขึhนไดอ้ยา่งไร ใครเป็นคนทํา ใครเป็นคนสัXงการและใครตอ้งรับผดิชอบกบั
โศกนาฏกรรมนองเลอืดครัhงนีh แตก่ารถา่ยทอดการอภปิรายทางสถาน ีโทรทัศนช์อ่ง 11 และสถานวีทิยก็ุทํา
ใหไ้ดรั้บรูว้า่ คนพดูเป็นอยา่งไร 
 
อยา่งนอ้ยทีXสดุ การเป็นคนชอบกลา่วคําสาบานของนายสมัครทีXเคยไดเ้ห็นเมืXอกาลอดตีนัhน วันนีhเมืXออยูใ่น
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรก็ียังมนีสิยัเชน่เดมิ สว่นเด็ก เยาวชน วัยรุน่ คนหนุ่มคนสาว คนเฒา่คนแก ่พระสงฆ์
องคเ์จา้ ฯลฯ จะเดนิตามรอยผูนํ้าชาตอิยา่งนายสมัครก็โปรดใชว้จิารณญาณกนัเอาเอง 
 
ลําพังพฤตกิารณ์ของคนเราโดยเฉพาะนักการเมอืงไมว่า่จะเป็นคําพดูหรอืการกระทําทีXเพิXงเกดิขึhนเมืXอไมก่ีX
นาทยัีงปฏเิสธไดว้า่ไมไ่ดพ้ดูไมไ่ดทํ้า ไมไ่ดเ้กีXยวขอ้ง ขาวถกูแปรเปลีXยนดําได ้แลว้นับประสาอะไรกบั
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เกดิขึhนมานานถงึ 32 ปี จะไมถ่กูบดิเบอืน 
 
กอ่นทีXใครจะแกต้วั ลองยอ้นกลับไปดอูดตีวา่ใครไดพ้ดูและทําอะไรไวจ้ะดกีวา่  
 
ในปี 2521 มหีนังสอืพ็อกเก็ตบุก๊เลม่หนึXงออกมาจําหน่าย ชืXอวา่ "เสยีงจากอดตีจําเลย 6 ตลุาเราคอืผู ้
บรสิทุธิi" จัดพมิพโ์ดยกลุม่นักศกึษากฎหมาย ราคา 20 บาท 
 
เนืhอหาสว่นหนึXงเป็นจดหมายทีXนายสธุรรม แสงประทมุ อดตีเลขาธกิารศนูยก์ลางนสิตินักศกึษาแหง่ประเทศ
ไทย เขยีนเมืXอวันทีX 29 ตลุาคม 2520 ถงึอทัุย เพืXอนรัก ตอนหนึXงเขยีนวา่ "ความเป็นจรงิกรณีนองเลอืด 6 
ตลุาคม 19 ก็เป็นเหตกุารณ์อนัหนึXงทีXประชาชนไดใ้หค้วามสนใจมากถงึแมจ้ะปกปิดบดิเบอืนอยา่งไรก็ลว้น
แตป่ระสบความลม้เหลว เขา้ทํานองชา้งตายทัhงตวัเอาใบบัวปิด มันจะมดิไดอ้ยา่งไร.." และยังกลา่วถงึ
จดหมายของคณุสรุนิทร ์มาศดติถ ์ทีXสง่ถงึสมาชกิพรรคประชาธปัิตย ์เปิดเผยความเป็นจรงิเกีXยวกบั
เหตกุารณ์ 6ตลุา ซึXงชีhใหเ้ห็นถงึแผนการตา่งๆ ทีXบคุคลมสีว่นรว่มในเหตกุารณ์ 6 ตลุา ไดก้อ่ขึhน 
 
ในบทสมัภาษณ์ นายสธุรรมกลา่วตอนหนึXงวา่ พวกเราทีXอยูใ่นคกุทกุคน ขอนอ้มคารวะวรีชนทีXไดเ้สยีชวีติใน
วันทีX 6 ตลุา..และขอแสดงความเสยีใจอยา่งสดุซึhงไปยังญาตพิีXนอ้งของวรีชนทีXสญูเสยีชวีติทกุทา่น 
 
แมน้ายสธุรรมจะไมบ่อกวา่มคีนตายกีXคน แตจ่ากคําพดูยอ่มไมใ่ช ่1 คน ดงัทีXนายสมัครใหส้มัภาษณ์ซเีอ็น
เอ็นอยา่งแน่นอน หากนายสธุรรมจะออกมาใหข้อ้เท็จจรงิโดยไมเ่กรงใจนายสมัครทีXกลายมาเป็นพรรคและ
พวกเดยีวกนัในทางการเมอืงก็จะทําใหค้วามจรงิกระจา่งขึhน และนายสธุรรมก็จะไดช้ืXอวา่เคารพตอ่
ประวัตศิาสตรก์ารตอ่สูแ้ละเสยีสละของวรีชนภายใตก้ารนําของนายสธุรรมซึXงเป็นเลขาธกิารศนูยน์สิติฯ 
 
ในปีเดยีวกนั (2520) นายสมัครไดเ้ขยีนหนังสอื "สนัดานหนังสอืพมิพ"์ ออกมาจําหน่ายในราคา 20 บาท 

 



ในสารบัญบอกหัวขอ้เรืXองทีXชําแหละสนัดานหนังสอืพมิพ ์เชน่ ผมเคยชอบอา่นหนังสอืพมิพ,์หนังสอืพมิพ์
กบัการเมอืง,หนังสอืพมิพส์มัยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด,หนังสอืพมิพย์คุปลกุระดม,หนังสอืพมิพส์มัยรัฐบาล
เลอืกตั hง,หนังสอืพมิพย์คุปฏริปู,เป้าของการโจมตอียูท่ีXมหาดไทย,เรืXองของไอย้วนกวนสงัคม,เรืXองของคน
เขยีนคอลัมนท์ีXมดุหัวประจําอยูใ่นไนทค์ลับ,เรืXองของคอลัมนสิตด์อ้ยปัญญาทีXบดิามารดาไมอ่บรม,เรืXองของ
นักหนังสอืพมิพใ์หญท่ีXใชช้ืXอสตัวเ์ป็นนามปากกา,เรืXองของไอแ้กห่ลายนามปากกา,เรืXองของไอบ้า้ตะแคง
ซา้ย,เรืXองโฉ่งฉ่างของอึXงอา่งทะเล,เรืXองของนักขา่วสกปรก,เรืXองไมอ่ยากเลา่ของเฒา่สารพัดพษิ,สนัดาน
ของคนหนังสอืพมิพบ์างพวกบางเหลา่คอืการปัhนเรืXองเท็จ ฯลฯ 
 
"ผมเคยประกาศเอาไวแ้ลว้วา่ ผมจะตอ่สูก้บัคนสนัดานสกปรก บางพวกบางกลุม่นีhตอ่ไปโดยไมต่อ้งมี
ตําแหน่งอืXนใดมาเป็นเดมิพัน เพราะผมเคยฟาดฟันกบัคนพวกนีhมาแลว้ ทั hงกอ่นเลอืกตั hง ทั hงเวลาเลอืกตั hงทีX
มคีวามหวังในการเป็น ส.ส. เป็นขอ้เสีXยง ผมทําเมืXอผมมตํีาแหน่งทีXตอ้งรับผดิชอบ และผมจะยังคงทําของ
ผมอยูต่อ่ไป แมข้ณะทีXผมกลายมาเป็นประชาชนธรรมดา อาวธุทีXผมใชฟ้าดฟันกบัผูค้นพวกนีhได ้ตลอดมาก็
คอื คามซืXอสตัยส์จุรติในการทํางานใหบ้า้นเมอืง ดว้ยมอืทีXไมม่แีผล ดว้ยใจทีXไมเ่คยคดิเกรงกลัว และดว้ย
ความเชืXอมัXนในสถาบันศาล ทีXพึXงแหลง่สดุทา้ย ถา้หากมไีอค้นสนัดานสกปรกคนไหนหรอืฉบับไหนลํhาเสน้
กฎหมายของบา้นเมอืง" บทสรปุในตอนจบของเรืXอง "สนัดานของคนหนังสอืพมิพบ์างพวกบางเหลา่คอืการ
ปัhนเรืXองเท็จ" 
 
หลังจากหนังสอืเลม่นีhออกวางแผง นายวรีะ มสุกิพงศ ์ไดเ้ขยีนหนังสอื "สนัดานรัฐมนตร"ี ออกมาตอบโต ้
มาถงึวันนีh นายวรีะก็เป็นอกีคนหนึXงทีXกลายมาเป็นพรรคและพวกเดยีวกนัเพราะการเมอืงและ พ.ต.ท.
ทักษิณ 
 
หากนายวรีะเคารพตอ่ประวัตศิาสตรข์องเหตกุารณ์ 6 ตลุา 19 และเป็นคนทีXรูเ้ชน่เห็นชาตขิองนายสมัคร 
ระหวา่งการนิXงเงยีบอยูเ่ฉยๆกบัการออกมาพดูความจรงิ จะเลอืกเอาอยา่งไหน 
 
หนังสอืวันนักขา่ว ของสมาคมนักขา่วแหง่ประเทศไทย ออกเผยแพร ่5 มนีาคม 2522 นําเสนอเรืXองราว
วงการหนังสอืพมิพท์ีXถกูรัฐบาลนายธานนิทร ์กรัยวเิชยีร ทีXมนีายสมัครเป็นรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย ลดิรอนเสรภีาพโดยอาศยัประกาศ คณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ (ปร.) ฉบับทีX 42 
และ พ.ร.บ.การพมิพ ์2484 เป็นอาวธุ ในปี 2520 และตอ่เนืXองมาถงึปี 2521 ซึXงอยูใ่นสมัยของรัฐบาล 
พล.อ.เกรยีงศกัดิi ชมะนันทน ์ 
 
รัฐบาลนายธานนิทรม์อีายปุระมาณ 1 ปี ก็ถกูคณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิปฏวัิตเิมืXอ 20 ตลุาคม 2520 
เหตผุลประการหนึXงก็คอื ใชอํ้านาจเผด็จการมากเกนิไปจนเกดิความขดัแยง้ไมพ่อใจของคนหนังสอืพมิพ์
และประชาชนผูรั้กประชาธปิไตย 
 
กลา่วโดยสรปุ เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เป็นโศกนาฏกรรมกลางเมอืงอนัป่าเถืXอนทีXมคีนตายและเจ็บ
จํานวนมาก ไมใ่ชต่ายแคค่นเดยีว รายละเอยีดถกูบันทกึไวใ้นหนังสอืและภาพเคลืXอนไหวทีXสามารถ
ตรวจสอบดไูด ้
 
กาลเวลาไมอ่าจทําใหค้วามจรงิของเหตกุารณ์แปรเปลีXยน แตค่นบางคนบางกลุม่กลับแปรเปลีXยนไปจนจํา
ไมไ่ด ้
 
อะไรทําใหค้นบางคนไมเ่คยเปลีXยนนสิยั และอะไรทําใหค้นบางสว่นมลัีกษณะคลา้ยจิhงจก 
 
หนา้ 6 

 

 

 



วนัที; 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปีที; 31 ฉบบัที; 10939 
 
"สมคัร"ปิดเกม หยดุพดู"6ตลุา"-ขอทํางาน 
 
ยํhาอกีใน"ครม."เห็นศพเดยีว โยน"สมศกัดิi"เคลยีร"์อดศิร" 
 
 
 
"สมคัร"เลกิดื[อๆ ขอยตุพิดูเรื;อง 6 ตลุาฯ บอกจบแลว้ อา้งสื;อกบัชาวบา้นอยากใหทํ้างาน ยํ [าใน ครม.เห็นตาย
คนเดยีวจรงิๆ ฝาก"สมศกัดิD"ชว่ยเคลยีรใ์จ"อดศิร" "ทองใบ"สวนกลบั"เฉลมิ"อยา่บดิเบอืน 
 
"สมคัร" ขอยตุพิดูเรื;อง 6 ตลุาฯแลว้  
 
นายสมัคร สนุทรเวช นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม ขอยตุพิดูถงึเรืXองผูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ์ 6 
ตลุาคม 2519 แลว้ ภายหลังการประชมุคณะรัฐมนตร ี(ครม.) ทีXทําเนยีบรัฐบาล เมืXอวันทีX 20 กมุภาพันธ ์โดยออกมา
แถลงถงึกรณีนายอดศิร เพยีงเกษ อดตีกรรมการบรหิารพรรคไทยรักไทย (ทรท.)และอดตีผูนํ้านักศกึษา 6 ตลุาคม 
2519 เรยีกรอ้งใหน้ายกรัฐมนตรขีอโทษทีXพดูเรืXองตวัเลขผูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ์วา่ "เรืXองนีhขอใหย้ตุ ิมันจบแลว้ ขดีเสน้
ใต ้2 เสน้ มากพอเพยีงแกเ่หตแุลว้ สืXอก็บอกทํางานซะท ีชาวบา้นก็บอก"  
 
ผูส้ ืXอขา่วถามวา่ เป็นไปไดห้รอืไมท่ีXจะตั hงคณะกรรมการกลางขึhนมาชําระประวัตศิาสตรต์รงนีh นายสมัครกลา่ววา่ "ใครจะ
ทําอะไรไมข่ดัขอ้ง แตเ่ป็นเรืXองวา่ นายสมัครตอบวา่ ยตุแิลว้ ไมพ่ดูอกีแลว้เรืXองนีh จบ เรืXองอืXนม ีตอ่ไปนีhจะทํางานเพืXอ
บา้นเมอืง อยา่มาถามก็แลว้กนั คอืเป็นอะไรมันโยงมากเลย ใครจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ 
 
เมืXอถามวา่ แสดงวา่ตอ่ไปจะใชข้นัต ิแมใ้ครจะขดุมาโจมตอีกี ก็จะไมต่อบโต ้นายสมัครกลา่ววา่ จะบอกใหฟั้ง บอกไป
แลว้วา่ "มคีนตั hงรางวัลไวใ้ห ้ถา้ทําใหต้บะแตกนอ้ยให ้หมืXน ถา้แตกมากให ้5 หมืXน ไมม่ใีครไดร้างวัลหรอก" 
 
บอกครม.เห็นตายคนเดยีวจรงิๆ 
 
รายงานขา่วจากทีXประชมุ ครม.แจง้วา่ กอ่นเขา้สูว่าระในการประชมุนายสมัครใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีปรารภให ้ครม.ฟัง
กรณีถกูหลายฝ่ายออกโจมตวีา่บดิเบอืนประวัตศิาสตร ์6 ตลุาคม 2519 โดยกลา่ววา่ ความจรงิเรืXองนีhไมม่อีะไรเลย ไมม่ี
เจตนาจะทําใหค้นรูส้กึไมด่ ีแตเ่ห็นวา่มคีนตายแคค่นเดยีว เห็นจรงิๆ สว่นจะตายจรงิกีXคนไมรู่ ้แตเ่ทา่ทีXเห็นคอื มคีนเดยีว 
แตปั่ญหาคอือะไรรูไ้หม คอืคนทีXนอนอยูใ่นภาพซึXงดแูลว้เหมอืนตายกนัหมด ทัhงทีXความจรงิไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัhน บางสว่น
ถกูเจา้หนา้ทีXจับมาเสร็จแลว้ก็เอาตวัไปปลอ่ยทีXสนามเสอืป่า บางสว่นก็ไดก้ลับบา้น บางสว่นก็หนเีขา้ป่าไป ดงันัhน 
รายละเอยีดจงึไมแ่น่ชดั ไมรู่ห้รอกวา่ใครตายกีXคน แตพ่อภาพออกไปอยา่งนัhน ก็เลยเขยีนกนัไปเรืXอยวา่มคีนตาย
เยอะแยะ จรงิๆ มันไมไ่ดต้ายขนาดนัhน  
 
นายสมัครยังกลา่วอกีวา่ ทีXมคีนเสนอใหแ้ตง่ตั hงคณะกรรมการตรวจสอบ ไมไ่ดข้ดัขอ้งพรอ้มเปิดรับเต็มทีXสําหรับการ
การศกึษาขอ้เท็จจรงิ เพราะมปีระโยชนต์อ่ประวัตศิาสตร ์แตเ่รืXองนีhไมอ่ยากยุง่แลว้ ไมอ่ยากตอ่ความยาว ก็ขอให ้
ผูเ้กีXยวขอ้งชว่ยไปชีhแจงก็แลว้กอ่น  
 
ฝาก "สมศกัดิD"ชว่ยเคลยีรใ์จ"อดศิร" 
 
"เมืXอเชา้ผมอา่นขา่ว เห็นคณุอดศิร โอย! ออกมาตอ่วา่ตอ่ขานผมเป็นการใหญเ่ลย ผมอยากฝากใหท้า่นรัฐมนตรสีมศกัดิi 
(สมศกัดิi ปรศินานันทกลุ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึXงเป็นคนทีXเขาเรยีกกนัวา่คนเดอืนตลุาไปชว่ย
คยุกบัคณุอดศิรใหห้น่อยวา่คดิอยา่งไร มปัีญหาตรงไหนหรอืไม"่ แหลง่ขา่วกลา่วอา้งคําพดูนายสมัคร 
 
ดา้นนายสมศกัดิi ปรศินานันทกลุ กลา่วถงึการประชมุ ครม. ซึXงนายสมัครหยบิยกเรืXองกรณี 6 ตลุาคมวา่ ในเมืXอทีXประชมุ
มคีนเดอืนตลุาคมรว่มอยูด่ว้ย หากจะชําระประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุาคมอยา่งไรก็ลองไปพจิารณากนัดวูา่ จะทําอะไรได ้
บา้ง ในสว่นตนรับฟังไวไ้มไ่ดแ้สดงความคดิเห็น เพราะเป็นรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรฯไมเ่กีXยวขอ้งมากนัก ทีX
สําคญัน่าจะเป็นหนา้ทีXของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืกระทรวงวัฒนธรรมทีXควรจะเขา้ไปด ู 
 
สว่นกรณีนายสมัครใหช้ว่ยสรา้งความเขา้ใจกบันายอดศิรนัhน นายสมศกัดิiกลา่ววา่ นายสมัครเพยีงแตห่ยบิยกเรืXองชําระ
วัตศิาสตรม์าหารอืเทา่นัhน ไมไ่ดม้อบหมายใหไ้ปชว่ยปรับความเขา้ใจกบันายอดศิรแตอ่ยา่งใด 



 
"เลี[ยบ"ขอใหถ้งึเวลาแลว้จะพดู6ตลุาฯ 
 
นพ.สรุพงษ์ สบืวงศล์ ีรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง กลา่ววา่ เหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 ทีXเป็น
ขา่วออกไปนัhนไมไ่ดพ้ดูเลย ขา่วทีXบอกวา่ตนไมรู่ ้เนืXองจากขณะนัhนกําลังเดนิเขา้รัฐสภาเพิXงเลกิประชมุคณะรัฐมนตร ี
(ครม.) แลว้รบีไปไมอ่ยากใหส้มาชกิรัฐสภาอภปิรายโดยไมม่ ีครม.นัXงฟัง การทีXบอกวา่ยังไมพ่ดูจงึกลายเป็นไมรู่ ้ทั hงนีh
ตอ้งรอใหถ้งึเวลาทีXคดิวา่ เมืXอการพดูแลว้จะทําใหเ้กดิการเรยีนรูบ้ทเรยีนจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาใหเ้กดิประโยชนก์บัสงัคม 
ตรงนัhนจงึจะมกีารกลัXนกรองแลว้คอ่ยออกมาพดูแสดงความเห็นอยา่งชดัเจน 
 
"ผมวา่อยา่งทีXทา่นอดศิร (เพยีงเกษ) พดูไว ้คอืทกุๆ คนทีXเคยผา่นเหตกุารณ์สําคญัๆ ทางการเมอืงมาหลายครัhง เรายอ่ม
อยากใหป้ระวัตศิาสตรท์ีXจะถกูจดจําและกลายเป็นบทเรยีนของทกุๆ คนเป็นประวัตศิาสตรท์มีกีารรวบรวมขอ้มลูอยา่ง
ครบถว้น รอบดา้น แลว้ก็ทําความเขา้ใจเพืXอนําไปสูก่ารทําใหท้กุคนมสีว่นรว่มในการป้องกนัไมใ่หเ้หตกุารณ์เหลา่นีh
เกดิขึhน ถา้ถามวา่การเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรเ์หลา่นีhเป็นเรืXองทีXสมควร แตก่ารเริXมตน้ตอ้งเริXมจากการทีXเรามสีต ิกํากบัวา่เรา
เรยีนรูเ้พืXอป้องกนัปัญหา ไมใ่ชเ่รยีนรูเ้พืXอขยายปัญหา" นพ.สรุพงษ์กลา่ว และวา่ คดิวา่สตใินการจะคดิเรืXองนีhเป็นเรืXอง
สําคญัมาก  
 
คนเดอืนตลุา พปช.แกต้า่งแทน"หมกั"  
 
ดา้นนายสมาน เลศิวงศรั์ฐ กรรมการบรหิารพรรคพลังประชาชน ในฐานะอดตีกรรมการองคก์ารนักศกึษา และอดตี
ประธานสภาองคก์ารนักศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์กลา่ววา่ การทีXนายสมัครพดูวา่คนตาย 1 คน เขา้ใจวา่
หมายความวา่เห็นคนตายกบัตาตวัเองเพยีง 1 คน แมว้า่เรืXองนีhจะมกีารวพิากษ์วจิารณ์มาก แตค่วามจรงิก็คอืความจรงิ 
หากฝ่ายคา้นจะหยบิมาโจมตตีอ้งไลใ่หไ้ปถามนายชาญวทิย ์เกษตรศริ ิอาจารยป์ระจําคณะศลิปศาสตร ์มธ. และนายนธิ ิ
เอยีวศรวีงศ ์นักวชิาการอสิระ มหาวทิยาลัยเทีXยงคนื ใหต้อบวา่ประวัตศิาสตรค์อือะไร เพราะประวัตศิาสตรไ์มไ่ดห้มายถงึ
ความจรงิ แตห่มายถงึการตคีวาม การเลา่เรืXองของผูต้คีวาม 
 
นายสมานกลา่ววา่ การเสนอชําระประวัตศิาสตร ์ถา้อยา่งนัhนก็ตอ้งมเีรืXองทีXชําระอกีเยอะ เพราะประวัตศิาสตรไ์ทยทีXซอ่น
เรน้มจํีานวนหลายเรืXอง บางครัhงไมเ่คยเขยีนใหค้นแพ ้และก็ตอ้งถามวา่จะใชผ้งซกัฟอกอะไรฟอกตวั  
 
"ทองใบ"ยนัร.ต.ท.ยนืยงิไมไ่ดเ้มา 
 
นายทองใบ ทองเปาด ์อดตี ส.ว.มหาสารคาม และอดตีทนายความนักศกึษาทีXตกเป็นจําเลยในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 
2519 กลา่ววา่ นายสมัคร และ ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบํ่ารงุ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ควรระมัดระวังคําพดูใหม้ากกวา่
นีh เพราะการทีXออกมาระบวุา่ มผีูเ้สยีชวีติเพยีงคนเดยีวไมเ่ป็นความจรงิ หรอืเหตทุีXเกดิขึhนเพราะ ร.ต.ท.เมาเหลา้จงึทํา
ปืนลัXนนัhน ขอ้เท็จจรงิเหตกุารณ์ 6 ตลุาคมเผยแพรไ่ปทัXวโลกวา่ มผีูเ้สยีชวีติเทา่ไร ซึXง ร.ต.ท.รายทีX ร.ต.อ.เฉลมิระบวุา่ 
เมาแลว้ทําปืนลัXนนัhนก็เป็นภาพทีXยนืสบูบหุรีXแลว้ถอืปืนยงิเขา้ไปในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ไมใ่ชเ่มาแลว้ยงิปืนนัดเดยีว  
 
"ผมเห็นดว้ยกบัการตั hงคณะกรรมการชําระประวัตศิาสตร ์เคยมคีวามพยายามมาหลายครัhง ตอ้งหาผูท้ีXเป็นกลางมารว่ม
โดยเป็นรปูแบบคณะกรรมการระดบัชาต ิและผูท้ีXอยูใ่นเหตกุารณ์ตอ้งเขา้ใหข้อ้มลู ซึXงก็จะชว่ยใหส้รา้งความกระจา่งกบั
ประชาชนได"้ นายทองใบกลา่ว  
 
"มารค์"หว่ง"เฉลมิ"ปดูทําบานปลาย 
 
นายอภสิทิธิi เวชชาชวีะ หัวหนา้พรรคประชาธปัิตย ์(ปชป.) กลา่ววา่ การชําระประวัตศิาสตรข์ึhนอยูก่บัวา่ใครจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ เพราะมมีมุมองทางประวัตศิาสตรท์ีXขดักนัอยูเ่สมอ สว่นมมุมองใครผดิใครถกูคดิวา่การทีXจะไดค้นทีXยอมรับ
ของทกุฝ่ายก็ไมง่า่ยนัก ถา้การชําระประวัตศิาสตร ์ทําแลว้เป็นทีXยอมรับก็เป็นเรืXองด ีแตเ่กรงวา่ตกลงกนัไมไ่ดว้า่แมว้า่
ใครจะเป็นคนทํา 
 
"ถา้รัฐบาลเป็นคนดําเนนิการแลว้คนในรัฐบาลเองก็อาจจะมสีว่นเกีXยวขอ้งอยู ่ไมเ่ป็นทีXยอมรับก็จะเป็นปัญหาขึhน และการ
ทีXนายสมัครไปตอบคําถามสืXอมวลชนตา่งประเทศ แลว้บอกวา่มคีนตายแคค่นเดยีว ซึXงเป็นทีXยอมรับไดย้าก เพราะความ
รนุแรงและความสญูเสยีตา่งประเทศใหค้วามสนใจและตดิใจมานาน อกีทั hงยังมหีลักฐานทีXชดัเจนการสญูเสยีชวีติ" นาย
อภสิทิธิiกลา่ว  
 
สว่นทา่ทขีองนายสมัครปฏเิสธวา่ไมม่สีว่นเกีXยวขอ้งจะชําระประวัตศิาสตรไ์ดห้รอืไม ่นายอภสิทิธิiกลา่ววา่ นายสมัครก็



เป็นอยา่งนีhมาตลอด ตอ้งยนือยูใ่นจดุของเขา แตบ่างอยา่งขอ้เท็จจรงิก็คอืขอ้เท็จจรงิ ความจรงิก็ไมน่่าพดูประเด็นนีh
ขึhนมา ถา้ยอมรับความผดิพลาดเรืXองก็คงจบ สว่นกรณีทีX ร.ต.อ.เฉลมิระบวุา่ เหตเุกดิขึhนจากนายตํารวจคนหนึXงทําปืนลัXน
นัhน เรืXองนีhจะเป็นปัญหาตอ่ไปวา่ทา้ยทีXสดุอะไรจะเป็นอะไร  
 
"สเุทพ"สลด"นายกฯ-มท.1"บดิเบอืน 
 
นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ เลขาธกิารพรรค ปชป.กลา่ววา่ เห็นดว้ยกบัแนวคดิในการทําตําราหรอืชําระประวัตศิาสตร ์6 
ตลุาคม 2519 เพืXอใหเ้กดิความถกูตอ้ง ไมใ่ชว่า่ใครขึhนมามอํีานาจและมาบดิเบอืน ซึXงเป็นเรืXองทีXน่าละอาย แตเ่รืXอง
ดงักลา่วคงไมส่ามารถฝากใหรั้ฐบาลเป็นเจา้ภาพได ้แตต่อ้งชว่ยกนัคดิเอง ใครจะเป็นคนกลาง ทั hงนีh สว่นตวัไมเ่ขา้ใจวา่
เหตใุดนายสมัคร และ ร.ต.อ.เฉลมิตอ้งออกมาพดูบดิเบอืนเชน่นีh พดูไปมแีตข่าดทนุ ในฐานะประชาชนคนหนึXงรูส้กึสลด
และเสยีใจกบัเหตกุารณ์ทีXเกดิขึhน ดงันัhน ทั hงสองคนก็ควรหยดุแลว้เลกิพดูเรืXองนีh แตค่วรตั hงหนา้ตั hงตาแกไ้ขปัญหา
บา้นเมอืง 
 
นสิติจฬุาฯจี["สมคัร"ทบทวนขอ้เท็จจรงิ 
 
ดา้นกลุม่นสิติภาควชิาประวัตศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ออกแถลงการณ์ ทีXอนุสรณ์สถาน 14 
ตลุาคม เรยีกรอ้งใหน้ายสมัครทบทวนขอ้เท็จจรงิเกีXยวกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม อกีครั hงหนึXงโดยเร็ว เพืXอในภายภาคหนา้
จะไดไ้มม่กีารพดูถงึกรณีเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม อยา่งคลาดเคลืXอนจากขอ้เท็จจรงิอกี พรอ้มกนันีhขอเรยีกรอ้งใหส้งัคมไทย
ยตุกิารปิดกั hนขอ้มลูเกีXยวกบัเหตกุารณ์ในวันทีX 6 ตลุาคม 2519 และเปิดโอกาสทางการศกึษาและเผยแพรข่อ้เท็จจรงิ
ของเหตกุารณ์แกป่ระชาชนทัXวไปอยา่งกวา้งขวาง 
 
"กลุม่นสิติภาควชิาประวัตศิาสตรฯ์ มไิดม้เีจตนาตอ่ตา้นนายกฯแตอ่ยา่งใด แตข่อประกาศเจตนารมณ์วา่ การรณรงคใ์น
ประเด็นเหตกุารณ์ 6 ตลุาคมตอ่ไปในอนาคต ไมค่วรเป็นไปเพืXอสนองผลประโยชนข์องกลุม่การเมอืงใดกลุม่หนึXง 
หากแตจ่ะตอ้งเป็นไปตามหลักวชิาการ มจีดุมุง่หมายเพืXอความถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจรงิเป็นอยา่งธรรม
เทา่นัhน" แถลงการณ์นสิติจฬุาฯระบ ุ
 
ผูส้ ืXอขา่วรายงานวา่ องคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์กําหนดจัดแถลงการณ์ในหัวขอ้ "นายกรัฐมนตรกีบั
ขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 19 และขอ้เรยีกรอ้งจากองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ในวันทีX 22 
กมุภาพันธ ์เวลา 14.00-15.00 น. ณ หอ้งวรรณไวยทยากร ตกึโดม ทา่พระจันทร ์โดยจะมกีารแถลงขอ้เท็จจรงิกบั
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 19, เรยีกรอ้งใหน้ายกรัฐมนตร ีไดท้บทวนถงึประเด็นทีXใหส้มัภาษณ์กบัทางรายการทอลค์เอเชยี 
โดยผูส้ืXอขา่วซเีอ็นเอ็น และเสนอใหม้กีารชําระประวัตศิาสตรใ์นสว่นทีXเกีXยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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