
คําถามถึง สมคัร สุนทรเวช จากอดีตกรรมการชําระ 6 ตลุา 19 
  
 การตอบคําถามสื่อตางประเทศของ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ตอเหตุการณ 6 ตุลา 2519 วาเห็น
ผูเสียชีวิตเพียงคนเดียว ตามมาดวยคําใหสัมภาษณของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รมว.มหาดไทย ระบุทํานองวา ชนวนของ
เหตุการณ 6 ตุลาฯ คือตํารวจกองปราบคนหนึ่งเมาแลวทําปนลั่น ไดปลุกใหเหตุการณประวัติศาสตรเมื่อ 32 ปกอนกลับมามี
ชีวิตอีกครั้ง 
 และเปนการยอนกลับมาโตเถียงกันในบริบทของขอเท็จจริงบางดานของเหตุการณซึ่งนาจะเปนที่ยุติไปหมดแลว 
 เมื่อป 2544 ในวาระครบรอบ 25 ปของเหตุการณ 6 ตุลาฯ ภาคประชาชนไดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทํา
หนาที่ชําระประวัติศาสตรอันเปนปริศนาดํามืดของสังคมไทย โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวใชช่ือวา "คณะกรรมการรับขอมูล
และสืบพยานเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519"  
 จากการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ไดสรุปเอกสารรายงานออกมาเปนหนังสือ 2 เลม หนึ่งคือ "อาชญากรรมรัฐ 
ในวิกฤติการเปลี่ยนแปลง" กับอีกเลมคือ "กรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผูหญิง 6 ตุลาฯ" ซึ่งนาจะถือเปนเอกสาร
ทางประวัติศาสตรที่สรุปขอเท็จจริงของเหตุการณเกือบทุกดานไดสมบูรณระดับหนึ่ง  
 "กรุงเทพธุรกิจ" มีโอกาสพูดคุยแบบเจาะลึกกับ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หนึ่งในคณะกรรมการรับขอมูลและ
สืบพยานเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อรวมคนความจริงบางดานที่ผูมีอํานาจในปจจุบันยังไมรู หรือแกลงทําเปนไมรู!
   
 "สิ่งที่ คุณสมัคร กับ คุณเฉลิม พูดเปนเรื่องเหลวไหลเลยทีเดียว เพราะในทางขอมูลประวัติศาสตร ตัวเลขผูเสียชีวิต
อยางเปนทางการเทาที่เราทราบ คือฝายประชาชน 41 คน และฝายทหาร ตํารวจ 5 คน รวมทั้งหมด 46 คน เพราะฉะนั้นเรื่อง
คนตายคนเดียวมันเปนไปไมไดเลย" ดร.สุธาชัย เริ่มตนอยางเผ็ดรอน  
 "แตกระนั้นก็ตาม ตอใหมีคนตายแคเพียงคนเดียว แตตายโดยอํานาจรัฐเขนฆา มันก็ไมใชเรื่องที่ถูกอยูแลว ฉะนั้น
ขอมูลที่มันผิดพลาดจากคําพูดแบบนี้จึงถือเปนเรื่องสําคัญ ถานายสมัครเปนนายสมัครธรรมดาสามัญ ไมใชนายสมัครที่เปน
นายกฯ ก็คงไมมีความหมายอะไร เราก็ไมสนใจ แตพอเปนคุณสมัคร สุนทรเวช ที่เปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย แลวพูด
พลอยๆ อยางนี้ มันจึงไมใชเรื่องที่ถูกตอง"  
 กับเหตุผลที่อางตอมา ไมวาจะเปนจากปากของนายสมัครเอง หรือบุคคลแวดลอมในรัฐบาลนั้น ดร.สุธาชัย สรุปวา 
ลวนฟงไมขึ้นทั้งสิ้น  
 "ถานายกฯเยอรมันพูดวาผมเกิดไมทัน เลยไมเห็นวามียิวตายสักคนในสงครามโลกครั้งที่สองจะไดไหม หรือนายกฯ
ญี่ปุนบอกวา ญี่ปุนไมเคยบุกประเทศไหนเลย เพราะผมไมเคยเห็น มันคงไมได นายกฯอังกฤษบอกวาประเทศผมไมเคยแผ
จักรวรรดินิยมยึดครองประเทศไหนเลย ต้ังแตผมเกิดมาผมไมเคยเห็น มันก็ไมไดอีก เพราะมันขัดกับความเปนจริง หรือบุชบ
อกวาไมมีใครตายในอิรักสักคน เพราะผมไมเคยเห็น หนังสือพิมพไปเอามาจากไหน...มันก็ไมไดอีกเหมือนกัน ฉะนั้นอยาพูด"  
 และแมอดีตคนเดือนตุลาฯในรัฐบาลบางคนจะเสนอใหยอนมองเหตุการณ 6 ตุลาฯในแงของบทเรียนของสังคมไทย
มากกวาการมาถกเถียงกันเรื่องจํานวนคนเสียชีวิต เพราะนาจะไดประโยชนมากกวา แต ดร.สุธาชัย กลับไมคิดเชนนั้น  
 "ตายกี่คนเปนเรื่องสําคัญ และขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรเราตองพูดกันวา ครั้งหนึ่งอํานาจรัฐและรัฐบาลของ
ประเทศนี้ไดเขนฆาประชาชนของตนเองดวยความคับแคบทางความคิด ถือเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่เราตองยืนยัน"  
 "มี 2 เรื่องที่เราตองทํา คือ 1.ทําความเขาใจวาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรเปนสิ่งที่บิดเบือนไมได ไมวาจะเปน
นายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย หรือวาใครก็ตาม ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นตองอธิบายกัน เหมือนกรณีการสังหารชาวยิว หากมี
คนเยอรมันคนใดมาบอกวาไมจริงหรอก เยอรมันไมไดทําอะไรอยางนั้นมันคงไมได หรือยิวตายไมกี่คนเพราะมีนาซีเมาสักคน



กดปุมผิด คงพูดอยางนั้นไมได และ 2.การพูดถึงเหตุการณ 6 ตุลาฯในแงเปนบทเรียนของสังคม มันก็ถูกในแงหนึ่ง แตจะตอง
นําไปสูขอสรุปที่วา เหตุการณแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไมไดแลว"  
 ดร.สุธาชัย บอกวา สิ่งที่ นายสมัคร ควรทํามากกวาการพูดแบบที่ผานมา ก็คือยอมรับผิดและขอโทษวาในชีวิตไดทํา
ความผิดพลาดมาแลว ถาทําอยางนั้นไดจะนารักมาก เพราะคนเราทําผิดกันได การยอมรับเปนสิ่งที่นาช่ืนชม เสมือนองคุลีมา
ลกลับใจ 
 "ถาจะใหดี ผมคิดวานายกฯควรขอโทษ จากนั้นก็ต้ังกองทุนขึ้นมาชวยเหลือสงเคราะหญาติวีรชนที่เสียชีวิตและ
ไดรับบาดเจ็บ แมจะไมถึงขนาดลบลางได 100% แตผมเช่ือวาจะดีขึ้นเยอะ"  
 นอกเหนือจากคําขอโทษแลว ยังมีขอเสนออีก 4 ประการที่คณะกรรมการรับขอมูลและสืบพยานเหตุการณ 6 
ตุลาคม 2519 สรุปเอาไวเมื่อป 2544 นั่นก็คือ 1.การจัดการกับบาดแผล 6 ตุลาฯในสังคมไทย ทําโดยปกปดไมไดอีกแลว แต
ตองเผชิญหนากับความจริง แมผูกระทําความผิดอาจเปนผูที่ยังมีอํานาจหรืออิทธิพลในสังคมอยูก็ตาม สังคมจะตองกลากาว
ตอไปเพื่อสรางจริยธรรม  
 2.ทางแกไขบาดแผลคงจะมากกวาแคเรื่องเงินชดเชย แตก็ไมควรมองขามเรื่องนี้ หากเปนประโยชนจริงๆ กับผู
สูญเสียบางคนในยุคปจจุบัน 
 3.ทางแกไขบาดแผลจะตองมากกวาคําขอโทษโดยรัฐ เพราะคําขอโทษจากรัฐบาลอาจเปนกาวหนึ่งในทิศทางการ
ยอมรับวามีอาชญากรรมของรัฐเกิดขึ้นโดยที่รัฐเปนผูกระทําความผิด แตคําขอโทษคงไมพอและอาจไมเหมาะสม เพราะใน
ที่สุดตองมีการทําความเขาใจอยางทั่วถึงในสังคมวา วันที่ 6 ตุลาฯ 2519 รัฐไทยกระทําความผิดอยางไร ซึ่งอาจรวมถึงการ
เขียนเปนตําราสอนในโรงเรียน เพื่อที่คนรุนหลังจะไดเรียนรูประวัติศาสตรของตนเอง และพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยได  
 และ 4.ควรมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มขึ้น โดยผลักดันใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับเหตุการณนอง
เลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาฯ และเหตุการณอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน พรอมทั้งต้ังคณะกรรมการทางการในลักษณะ Truth 
Commission ที่มีอํานาจตรวจสอบทางกฎหมาย เพื่อรวบรวมและศึกษาขอมูลตอไป  
 ขอเสนอทั้งหมดชี้ใหเห็นวา สิ่งที่คณะกรรมการฯตองการในทายที่สุดคือการชําระประวัติศาสตรในทางลึกอยางเปน
ทางการ ซึ่ง ดร.สุธาชัย ใชคําวา "หลายสิ่งยังถูกกําบังดวยมานประวัติศาสตร" และแนนอนวายอมไมใชการ "ลืมๆ กันไป" ดังที่
บางฝายเสนอ 
 "เราอาจจะพูดวาเราลืม แตเราจะพูดแทนวีรชนที่เสียชีวิตไดหรือไม ผมคิดวาไมได คนไมผิดถูกฆาตาย ถูกยิงถูกฆา 
แลวบอกวาสมานฉันทกัน ลืมเสียเถิด อยาคิดถึง ผมคิดวาผมไมสามารถพูดแทนคนเหลานั้นได แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไมได
หมายความวาเราจะไปแกแคนหรือลุกขึ้นมาเขนฆาราวีใครในวันนี้ เราขอแควาอะไรที่เปนความจริง ก็พูดกันในฐานะที่เปน
ความจริง"  
 อยางไรก็ดี ดร.สุธาชัย เช่ือวา ในอนาคตไมนาจะมีเหตุการณนองเลือดแบบ 6 ตุลาฯเกิดขึ้นอีกแลว เพราะชนชั้น
ปกครองมีประสบการณมากขึ้นในการจัดการปญหาความขัดแยง แตนั่นตองอยูบนเงื่อนไขที่วา รัฐจะไมยื่นมือเขาไปจัดตั้ง 
ปลุกเรา หรือปลุกระดมประชาชนดวย  
 "ถาพูดถึงสถานการณต้ังแตยุคทักษิณจนถึงปจจุบัน แมหลายคนจะมองวาประชาชนสองกลุมกําลังเผชิญหนากันเอง 
และเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง แตผมอยากถามวาเปนการเผชิญหนากันของประชาชนจริงหรือเปลา เพราะสําหรับผมแลวมัน
ไมใช สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือประชาชนฝายหนึ่งถูกจัดตั้งโดยอาศัยกลไกรัฐ"  
 "พูดงายๆ ก็คือถารัฐไมจัดตั้ง ไมแทรกแซง ลักษณะของความรุนแรงเหมือน 6 ตุลาฯก็จะไมเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ความ
รุนแรงที่เราตองระวังจึงไมใชความรุนแรงที่เกิดจากประชาชน แตเปนความรุนแรงที่ฝายรัฐเปนคนกอ" 
 เพราะประวัติศาสตร 6 ตุลาฯ ก็บอกเชนนั้น! 


