
เมื่อประวัติศาสตรถูกโปปด

ประวัติศาสตร 6 ตุลากําลังถูกบิดเบือน โดยผูนําประเทศ
เรานาจะมีสวนรวมอะไรสักอยางในฐานะประชาคม
ธรรมศาสตรนะ...วามั้ย
โดย นศ.มธ. [20 ก.พ. 2551 , 12:48:09 น.] ( IP = 203.131.212.42
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เหมือนจะถูกบิดเบือนไปมากกวานั้นอีกเยอะเลย
แตจะมีใครกลาชําระจริงๆ ฤเปลาหละ?

แมแตแกนนํานักศึกษาในชวง "6 ตุลา 19" เอง ผูหนึ่ง (ซึ่งโดนดําเนินคดีและตอง
ติดคุกอยูอีก 2 ปกวา) ยังกลาววา
"ผมยินดีใหสมัครพูดวา 'มีคนตายคนเดียว' อีก 10 หน แลกกับการ
ขอใหไดฟง บรรดา 'ปญญาชน-นักวิชาการ-activist' ทั้งหลาย แทนที่จะถาม
สมัคร ใหกราบบังคมทูลถาม สมเด็จพระเทพฯ และ ธานินท (กรัยวิเชียร) วา 
'6 ตุลา ทําไมจึงมีบทบาท-ทาที เชนนั้น'
ครั้งเดียว จริงๆ"

กรณีของธานินทร ในสมัยกอน 6 ตุลา ก็มีบทบาทในการ "ปลุกระดมทาง 
TV" ตอตานขบวนการนักศึกษา ไมแตกตางจากสมัคร และหลังเหตุการณแลว ก็เขา
รับตําแหนง "นายกรัฐมนตรี" (สมัครเองยังไดเปนแค รมว.มหาดไทย) และทําการ
ปราบปรามกวาดลางผูที่รอดตายจากเหตุการณนั้นตอไป

ผมก็ยังงงๆ ที่ใครตอใครนําเอา "6 ตุลา 19" ไปตั้งรังเกียจสมัครมากมาย แตกับคน
อื่นที่นารังเกียจกวา กลับไมพูดถึงเลย.......
โดย ศรัทธา [20 ก.พ. 2551 , 13:50:06 น.] ( IP = 124.121.37.176
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อยากเห็นการแถลงการณจาก อมธ. ในเรื่องนี้

อมธ. ควรเขามามีบทบาทในเรื่องนี้ ควรแสดงจุดยืนวาเราจริงจังกับเรื่องนี้ หรือ อยาง
นอยก็แถลงวาเราจับตามองอยางใกลชิด

อยากเห็นวา นศ.มธ. ไมไดนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ ไมอยากใหเราเงียบ

6 ตุลา เปนเรื่องที่บอบช้ําเหลือเกินสําหรับมหาวิทยาลัยของเรา

ถามีคนพยายามบิดเบือน มันก็เปนเรื่องของเราโดยตรง

ถาเรายังนิ่งเฉยแลว ประชาชนคงเสื่อมศรัทธาในความเปนธรรมศาสตรของเราจริงๆ
ละ เพราะขนาดเรื่องของตัวเองพวกเรายังไมสนใจเลย ตอไปนี้ประชาชนที่ไหน เคา
จะมาพึงพาเราได

ถา อมธ. ยังเฉย ผมวา กรรมการนักศึกษาคณะเราก็ควรขยับบางก็ดีนะครับ ยังไง
นายก ก็รุนพี่เรา ถามันมีอะไรไมเขาลูเขาทาง ชื่อคณะเราก็โดนดวย ไมอยากใหคน
คนเดียว มาทําใหคณะเราตองแยไปดวย ออกมาเถอะครับ เพื่อน พี่ นอง ...

ปล. ผมไมไดมีเจตนามาปลุกระดมนะครับ แตอยากเห็นการเคลื่อนไหวจาก นศ. บาง 
เพราะมันเงียบจนนาใจหาย กลัวจริงๆวาอีกหนอย เราจะลืมประวัติศาสตรของเรา 



หรือ เลือดของเรามันจางลงแลวจริงๆ??
โดย นศ.มธ. [20 ก.พ. 2551 , 14:46:22 น.] ( IP = 58.9.139.152
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หรือมันจางลงแลวจริงจริง??? ชอบคําถามนี้

"6 ตุลาฯ ตายแคคนเดียว..."

เคาคงจะตื่นเตนจนพูดผิดซะมั้งนะ

"วามั้ย" ดวยคน
แมวาจะไมมีคนคิดจะชําระความใหม
ไมมีคนที่จะคิดกลาวถึงคนที่นารังเกียจกวา
แต ณ ปจจุบัน ควรไมนะ
กับการที่พูดออกไปแบบนั้น?
ไมรูสินะ
เราไมไดเกง ไมมีประสบการณมากมาย
แตรูสึกไมดี
และสงสารคนที่เสียชีวิตในเหตุการณนั้น
หลายชีวิต เคานับไดแค"หนึ่ง" เทานั้นเอง - -a
โดย เมเม [20 ก.พ. 2551 , 15:48:51 น.] ( IP = 125.25.84.76
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กรณีนี้เห็นดวยกับการที่นายสมัครพูดแควาคนเดียวมันไมจริง
แตขอใหทุกๆ อยารับฟงเฉพาะฝายใดฝายหนึ่ง

จริงๆ ทําไมไมพูดถึงบุคคลอื่นๆ ดวยหละที่เปนคนปลุกระดมพวกกระทิงแดง
เปนคนสั่งตํารวจเขามา

ผมไมไดปกปองนายสมัคร แตอยากชี้ใหเห็นวา
มันเปนเกมการเมืองที่ตองการจะดิสเครดิต

คนอื่นๆ ทําแยๆ เลวๆ กวาเยอะ ยังลอยหนาลอยตาในสังคม
บางคนถึงกับมีคนยกยองชื่นชมมากมาย ขอใหเพื่อนๆ
พี่นอง ทุกคน ใชวิจารณญาน ดวยเถิด
โดย 4901....... [20 ก.พ. 2551 , 18:22:14 น.] ( IP = 125.25.29.57
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ทําไมถึงนิยมเอา "6 ตุลา 19" มา discredit สมัครกันนัก???

ถาจะกลาววา "ประวัติศาสตรถูกโปปด" ก็สมควรที่จะกลาวใหชัดเจนไวหนอย
วา "ไมใชเพิ่งถูกโปปด"โดยนายกฯ (สมัคร) คนนี้ แต "ถูกโปปดมาตั้งแต
แรกๆ" เลย
เพราะหากเราจะนับเฉพาะเหตุการณ "6 ตุลา 19" บทบาทของสมัครนั้น ตอง
เรียกวา "กระจอกงอกงอยมาก"
มีคนเหนือชั้นกวานี้ไมรูกี่เทา อีกไมรูกี่คน แตกลับไมคอยมีใครพูดถึงกันเทาไรนัก

แตเราสามารถนําเอา "6 ตุลา 19" มา discredit สมัครไดอยูเสมอๆ....... มันเพราะ
อะไร?

ผมสงสัยวาจะเปนเพราะวา สมัครเปน "นักการเมือง" นั่นแหละ



"นักการเมือง" ถูกสรางภาพ (ไมรูวาใครสรางเหมือนกัน) ใหดูเปนตัวโกง เปนฝาย
อธรรม ตองการแตจะแสวงหาอํานาจ แยงชิงอํานาจ โกหกเพื่อผลประโยชน มาแต
ไหนแตไร
การดานักการเมืองนี่ ดางาย ดาไดเต็มปากดี ใครไดดานักการเมืองแลวจะดูดี ดูมี
คุณธรรมขึ้นมาทันที
ถาใครกลาวถึงขอดีของนักการเมืองนี่ซิ....... จะโดนตั้งขอหา "เชลียร" (ไมรู
เหมือนกันวาแปลวาอะไร) ไดงายๆ
สงสัยเพราะเหตุนี้แหละ สมัครถึงเปนเปาใหใช "6 ตุลา 19" มาดาไดเสมอๆ

แตผมลองสังเกตมานาน สมัครไมเคยมีอาการสะทกสะทานกับการใชเหตุการณนี้มา
ดาเคาเลย....... เพราะอะไร?
แนนอนวา "ความหนาทน" ก็มีสวนอยูไมนอย
แตผมวาสาเหตุอีกประการหนึ่งนาจะเปนเพราะวาสมัครเองก็รูตัวดีวาเคามีสวนกับ
เหตุการณนี้นอยมาก มีคนอื่นอยูเหนือกวาตัวสมัครเองอีกมากมาย และสมัครก็มั่นใจ
วาอํานาจของบุคคลเหลานั้นจะยังไมเสื่อมถอยไปงายๆ และพรอมที่จะ support เคา 
(นับเฉพาะเหตุการณนี้นะ) อยูเสมอ
ถามีการชําระประวัติศาสตรเหตุการณนี้ขึ้นมาจริงๆ ชื่อ "สมัคร" อาจจะไมไดรับการ
พูดถึงนักเลยก็ได แตยังไงๆ คงไมมีใครคิดจะทําจริงๆ อยูแลวนั่นแหละ

ในความเปนจริงทุกวันนี้ พอเอยถึง "6 ตุลา 19" ชื่อของนายสมัคร (ซึ่งเปน 
"นักการเมือง") ถูกเอยถึงบอยมาก ราวกับมีความสําคัญหรือมีสวนตองรับผิดชอบตอ
เหตุการณนั้นมากมายซะเหลือเกิน
แตชื่อของ สามเณรถนอม (คนเดียวกับ "จอมพลเผด็จการ" นั่นแหละ) ผูเปนชนวน
เหตุแหงการชุมนุม, ชื่อของ กิตติวุฑโฒ (รายนี้เปน "พระภิกษุ") ผูสรางวาทกรรม 
"ฆาคอมมิวนิสตไมบาป", ชื่อของ พล.ท.สําราญ (ขณะนั้นเปนถึง "องคมนตรี") ผูนํา
กลุม "นวพล" ที่มีบทบาทมากในการบุกฆานักศึกษา, พล.ร.อ. สงัด (รายนี้เปน 
"ขาราชการประจํา") ผูนํารัฐประหารในครั้งนั้น หรือ นายธานินทร (ตอนนั้น ตําแหนง
ก็ไมเทาไหร แตหลังจากนั้นไดเปนถึง "องคมนตรี") ผูมีบทบาทในการกวาดลางหลัง
เหตุการณ....... ทั้งหมดนี้กลับไมคอยถูกเอยถึงนัก
เมื่อกลาวถึง "6 ตุลา 19" ซักทีนึง ทั้งหาชื่อนี้รวมกันอาจจะไมไดรับการกลาวถึงเทา
ชื่อ "นายสมัคร" เพียงคนเดียวซะดวยซ้ําไป
โดย ศรัทธา [20 ก.พ. 2551 , 19:40:04 น.] ( IP = 124.121.32.233
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ศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธนี้ องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะจัดแถลงขาวเรื่องเหตุการณ ๖ ตุลา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร
เวลา ๑๔.๐๐ น. และจะแจงสถานที่ใหทราบอีกครั้ง

ปล.
"ผมยินดีใหสมัครพูดวา 'มีคนตายคนเดียว' อีก 10 หน แลกกับการ
ขอใหไดฟง บรรดา 'ปญญาชน-นักวิชาการ-activist' ทั้งหลาย แทนที่จะถามสมัคร 
ใหกราบบังคมทูลถาม สมเด็จพระเทพฯ และ ธานินท (กรัยวิเชียร) วา '6 ตุลา ทําไม
จึงมีบทบาท-ทาที เชนนั้น'
ครั้งเดียว จริงๆ"
ฝากไปบอกเขาดวยวาเราอานแลว กลาวไดดี กลาวไดมีเหตุผล เราชอบมาก
บางสิ่งบางอยางแมมันจะยิ่งใหญเพียงใด ก็ขอใหเพียงรําลึกถึง แตอยาขุด
คุยขึ้นมาเลย

โดย necromancer [20 ก.พ. 2551 , 19:58:16 น.] ( IP = 58.137.54.57 : : 
192.168.7.183
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ใหกราบบังคมทูลถาม สมเด็จพระเทพฯ และ ธานินท (กรัยวิเชียร) วา '6 ตุลา ทําไม
จึงมีบทบาท-ทาที เชนนั้น'

หา!!!!

บทบาทยังไงอะครับ

ยิ่งเวลาผานไป ยิ่งรูอะไรมากขึ้นวุย

เขามานั่งฟงพี่ศรัทธาอะ
โดย ผานเเพงเเลว [20 ก.พ. 2551 , 21:44:34 น.] ( IP = 125.25.101.29
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หลังจากเกิดเหตุการณไมกี่วัน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปรวมงานศพของลูกเสือ
ชาวบานคนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุมที่บุกเขาไปใน มธ. เมื่อเชาวันที่ "6 ตุลา 
19" และเสียชีวิตในเหตุการณนั้น
พระองคไดทรงมีพระราชดํารัสสดุดีเกียรติคุณลูกเสือชาวบานผูนั้นวา
"การปฏิบัติหนาที่ครั้งนี้เปนไปตามคําสัตยปฏิญาณที่ไดปฏิญาณไวกับ
ลูกเสือชาวบาน สมควรแกการเชิดชู เพื่อเปนตัวอยางแกลูกเสือชาวบาน
ตอไปในดานมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย"

จึงมีแกนนํานักศึกษาในเหตุการณ "6 ตุลา 19" บางคน (มากกวาหนึ่งคน ดวย
ถอยคําที่ตางกัน และนานๆ ทีที่จะเห็นตรงกันซะที) เสนอใหใครที่อยากจะชําระ
ประวัติศาสตร "6 ตุลา 19" นี้ ลองไปกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพฯ วา
1. ปจจุบัน พระองคจะยังทรงยืนยัน พระราชดํารัสดังกลาวหรือไม วา การกระทําของ
ผูที่บุกเขาไปในธรรมศาสตรในเชานั้น เปน "การปฏิบัติหนาที่" ที่ "สมควรแกการ
เชิดชู เพื่อเปนตัวอยาง" ? และ
2. เหตุใดพระองคจึงทรงมีพระราชดํารัสเชนนั้น เพียงไมกี่วันหลังเกิดเหตุการณ "6 
ตุลา 19" ?

ป.ล. บทบาทของ "ธานินทร" ผมกลาวถึงแลวใน post#2 และ #7
โดย ศรัทธา [20 ก.พ. 2551 , 22:21:11 น.] ( IP = 124.121.32.233
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"แตจะมีใครกลาชําระจริงๆ ฤเปลาหละ? "
ไมเห็นจะมีอะไรตองกลัวนี่ครับ หรือภายในมันมีอะไรแอบแฝง ถารูก็ชวยแจงใหทราบ
หนอยครับ ผมอานเรื่อง 6 ตุลามาพอสมควร แตก็ไมเห็นมุมไหนของเหตุการณที่นา
กลัวจนทําใหชําระประวัติศาสตรไมได

"ผมยินดีใหสมัครพูดวา 'มีคนตายคนเดียว' อีก 10 หน แลกกับการ
ขอใหไดฟง บรรดา 'ปญญาชน-นักวิชาการ-activist' ทั้งหลาย แทนที่จะถามสมัคร 
ใหกราบบังคมทูลถาม สมเด็จพระเทพฯ และ ธานินท (กรัยวิเชียร) วา '6 ตุลา ทําไม
จึงมีบทบาท-ทาที เชนนั้น'
ครั้งเดียว จริงๆ"
ใครพูดหรือครับและพอจะชี้แจงใหชัดเจนกวานี้ไดไหมครับ

"นายธานินทร (ตอนนั้น ตําแหนงก็ไมเทาไหร แตหลังจากนั้นไดเปนถึง 
"องคมนตรี") ผูมีบทบาทในการกวาดลางหลังเหตุการณ....... ทั้งหมดนี้กลับไมคอย
ถูกเอยถึงนัก"



อยางที่กลาวไวตอนตน ผมอานเรื่อง 6 ตุลามาก็มากแตไมเคยไดยินวาทานธานินทร
เกี่ยวของแตอยางใด ชวยใหขอมูลเพิ่มเติมไดไหมครับ

โดย มะละกอ [20 ก.พ. 2551 , 22:23:04 น.] ( IP = 124.120.146.34
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พี่ศรัทธา ขอบคุณมากครับ

อะโห ยิ่งนารูขึ้นเรื่อยๆเลยอะ

มีหนังสือเเนะนําใหอานไหมครับ

เเลวเขาทารุณกันยังไงมั่งอะครับ

เเลวตอนนั้นอะ ตอนนั้น นศ เปนคอมมูนิดจริงอะเปลาครับ

เหตุการณนี้ รุนเเรงกวาสิบสี่ตุลา ใชปะครับ
โดย ผานเเพงเเลว [20 ก.พ. 2551 , 22:42:28 น.] ( IP = 125.25.101.29
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มีหนังสือเเนะนําใหอานไหม?
ตอบ : ชื่อเรื่องคือ "6 ตุลา เราคือผูบริสุทธิ์" ครับ

เเลวเขาทารุณกันยังไง?
ตอบ : หาภาพดูเอาเองดีกวาครับ สุดจะบรรยายเลยจริงๆ
แตหลายๆ ภาพ ผมรูสึกดีใจขึ้นมานิดนึง ที่เคาทํากับศพ เพราะอยางนอยๆ ก็ตาย
แลว ไมมีความรูสึกอยู
ถายังเปนๆ อยูนี่ ผมไมอยากจะคิดจริงๆ วาจะทรมานขนาดไหน

เเลวตอนนั้นอะ ตอนนั้น นศ. เปนคอมมูนิดจริงไหม?
ตอบ : ในความเห็น (และความเชื่อ) ของผมก็คือ "เปนบาง ไมเปนบาง"
แตนั่นก็จะนําไปสูคําถามที่วา ถาเปนคอมมิวนิสต....... แลวไง?
"คอมมิวนิสม" นั้น ก็แคเปนความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตาง ประเทศ
ประชาธิปไตยที่ไหน ก็มีพรรคคอมมิวนิสมทั้งนั้น
แมแตประเทศที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางสเปน ก็ยังเคยมีพรรคคอมมิวนิสม
เปนรัฐบาลมาแลว
การกลาวหาวาใครเปนคอมมิวนิสตนั้น ไมไดสราง "ความชอบธรรม" ในการเขนฆา
กันไดเลยแมแตนอย

เหตุการณนี้ รุนเเรงกวา '14 ตุลา' ใชไหม?
ตอบ : ในแงผูรวมชุมนุมและการเดินขบวน ผมเห็นวา "6 ตุลา 19" นอยกวา "14 
ตุลา 16" มากนัก
แตถาในแงผูเสียชีวิตหละ "6 ตุลา 19" รุนแรงกวาเยอะเลย
โดย ศรัทธา [20 ก.พ. 2551 , 22:57:34 น.] ( IP = 124.121.32.233
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หนังสือก็สื่อออกมาเทาทีเคาไดรู
เทาที่เคาทราบ และเทาที่เคาเห็นวามันเปน
ซึ่งเปนสิ่งซึ่งเปนความจริง
และเปนสิ่งซึ่งสรางความจริง



ชอบคห.8ที่บอกวา บางสิ่งบางอยางแมมันจะยิ่งใหญเพียงใด ก็ขอใหเพียงรําลึกถึง 
แตอยาขุดคุยขึ้นมาเลย

เมื่อตอนเย็นไดคุยกับทานพลต.ต.สกล
พยานโจทย
(แตใหการตามจริงจนศาลคิดวาเปนทนายจําเลย
(ฝายน.ศ.) )เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของน.ศ.
คําพูดนึงที่ทานไดบอกคือ
"ไมเคยมองวาน.ศ.เปนคอมมิวนิส
แตมองวาเปนเด็กที่มีหัวกาวหนาเทานั้น
ไมไดเปนคอมมิวนิส"

สิ่งที่วิพากษวิจารณกันในตอนนี้
ไมใชวาตอนนั้นใครดีใครเลวขนาดไหนยังไง

แตเปนเรื่องของการใหขอมูล
ของผูที่เปนตัวแทนประเทศ
ของผูที่ตองรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองอยางยิ่ง

ถา "มีคนเสียชีวิตเพียงคนเดียว"
เมื่อเทียบกับ 14 ตุลา
แลวบอกวาเหตการณนี้รุนแรงกวา
จะบอกแบบนั้นไดหรอ??

ความจริงแลวแคคําขอโทษ
(ตอปชชและบุคคลผูเสียชีวิตทั้งหมด
ที่นับรวมไดหนึ่ง)
และออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ผิดอยางสงา
มันนายกยองกวาไมนอยเลย จริงจริง
เราคิดอยางนั้นนะ
โดย เมเม [21 ก.พ. 2551 , 00:10:59 น.] ( IP = 125.25.82.201
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เรากําลังตองการเรียกรองใหคนนึงที่กลาววา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่ง
ราย" ออกมารับผิดชอบ
แตกับอีกคนที่กลาววา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปน
ตัวอยาง" ???

ในความคิดเห็นของผม
sense ของขอความที่วา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" นี่....... มันไมได
แสดง "ความชอบธรรม" ใดๆ ในการกวาดลางครั้งนี้ไดเลย
แตกับขอความที่วา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปน
ตัวอยาง" นี่ซิ....... นี่ไมไดแสดง "ความชอบธรรม" ในการกวาดลางอยูหรือ?
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 00:27:06 น.] ( IP = 124.121.32.233
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หลงประเด็นครับ หลงประเด็น เดี่ยวไมไดคะเเนน ครับ
ดูขื่อกระทูดีดีครับ
โดย BR [21 ก.พ. 2551 , 00:37:43 น.] ( IP = 125.25.77.6
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ทีเรากําลังพูดถึงคือ เราเห็นวา
เจาของกระทูตองการใหเห็นถึงการใหขอมูล
ที่มัน "ผิด" อยางชัดเจน

และที่เราบอกใหขอโทษนั้น
คือใหออกมา
รับผิดชอบกับ"คําพูด" ทีไดใหกับสื่อ

ไมไดใหมารับผิดชอบ ตอ"การกระทํา"ในอดีต
อะไรเลย ไมไดเรียกรองในสวนนี้เลย
โดย เมเม [21 ก.พ. 2551 , 00:42:02 น.] ( IP = 125.25.82.201
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ที่ post นี่ สําหรับใหคนจับประเด็นเปนอานนะ

ชื่อ topic : "เมื่อประวัติศาสตรถูกโปปด"
ผมก็บอกไปแตแรกแลววาเห็นดวย ถูกโปปดจริงๆ นั่นแหละ

รายละเอียด : "ประวัติศาสตร 6 ตุลากําลังถูกบิดเบือน โดยผูนําประเทศ"
ผมก็ใหเหตุผลไปเรื่อยๆ วาไมไดถูกบิดเบือนโดยสมัครนะ แตถูกบิดเบือนมากอนนี้
นานมากแลว

ประเด็นนะไมไดหลงไปไหนเลย แคผมไมเห็นดวยกับผูตั้ง topic ในรายละเอียด....... 
แยงไดก็ใหเหตุผลมา

ใครจะ post ใน topic นี้ "ตองดาสมัคร" เทานั้นหรือ?
ถาใครไมเห็นดวยกับผูตั้ง topic ใคร "ไมดาสมัคร"....... นี่เรียกวา "หลง
ประเด็น" อยูหรือ?
ผมวาออกจะเปนขอกลาวหาที่เพอเจออยูนะ
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 00:48:44 น.] ( IP = 124.121.32.233
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ผมรูสึกเหมือนมีคนกําลังพยายามแสดงออกวา

ขอความที่วา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" นี่เปนการใหขอมูลที่มัน "ผิด" 
อยางชัดเจน และที่บอกใหคนที่กลาวขอความนี้ออกมารับผิดชอบกับ "คําพูด" ดวย
การขอโทษ
แตกลับ "ไมเห็น" วาขอความที่วา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิด
ชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี้เปนการใหขอมูลที่ "ผิด" อยางชัดเจนตรงไหน และไม
ตองการใหใครมารับผิดชอบกับ "คําพูด" นี้ อยูเลยแฮะ!

ถาจะพูดถึง "6 ตุลา 19" ทั้งที....... เราตองหยุดไวแคสมัครเทานั้นหรือ?
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 01:00:56 น.] ( IP = 124.121.32.233
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ทําไมเกือบทุกกระทูที่มีชื่อศัทธา ตองเกี่ยวของกับสถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
ราชวงศดวย

ถึงแมจะเปนสิ่งที่พาดพิงได แตถาไมจําเปน โดยสวนตัวคิดวาไมควร



โดย ... [21 ก.พ. 2551 , 01:18:31 น.] ( IP = 124.120.170.107 : : 192.168.182.48
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รีพลาย 24 ตะกอนผมก็คิดงั้นอะ กับพี่ศรัทธา (กระทูองคมนตรีกับกระทูระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช)

เเตพี่เขาเเสดงเหตุผลออกมาดี ขอมูลบางอยางผมก็เพิ่งทราบ จนผมสนใจเเลวก็จะ
เริ่มหาขอมูลเพื่อความรูตัวเองไปเรื่อยๆอะครับ ( 6 ตุลา) เพราะวาการเขนฆามนุษยนี่
มันไมใชเรื่องเล็กนอย เราก็ตองเปดมุมมองออกไปในหลายๆดาน

สวนเรื่องสถาบันเเลราชวงศ เเนนอนครับ วาผมจงรักภักดีเเละเทิดทูนเเนๆ ผมยังหัว
เกาครับ

เพียงเเตกระทูนี้ พี่ศรัทธาเขาก็ใหความรู ในฐานะที่ผมชอบประวัติศาสตร ก็อยากจะรู
ความจริง สาเหตุการฆาจริงๆในตอนนั้น มันจําเปนที่จะตองรูหลายๆดาน

วาจะเขาไปในเวบบอรดฟาเดียวกัน (ซึ่งนาจะมีเรื่องเเบบนี้ใหอาน) เเตกลัวจะรับ
ไมได ลองฟงจากที่นี่ดีกวา ที่โนนเผื่อหนัก ลามปามกันมากไปก็พาลจะเกิดอคติ
เปลาๆ
โดย ผานเเพงเเลว (ขวานะจะ) [21 ก.พ. 2551 , 02:01:48 น.] ( IP = 125.25.101.29
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"ทําไมเกือบทุกกระทูที่มีชื่อศัทธา ตองเกี่ยวของกับสถาบันหรือบุคคลที่
เชื่อมโยงกับราชวงศดวย"

ผมวานี่เปนคําถามที่ดีมากนะ เปนประเด็นที่ผมปฏิเสธไมไดเลยจริงๆ
แตผมก็คิดแลวคิดอีก ในหลายๆ เรื่อง หลายๆ ประเด็น ถาไมพาดพิงไปถึง ก็ไมรูจะ
พาดพิงอะไรเหมือนกันนี่หวา....... ผมเองก็ไมคอยชอบ "กั๊ก" ซะดวยซิ
ที่ผมไมเขาใจคือประเด็นที่วา "พาดพิงได แตไมควร" นี่แหละ....... ผมไมรูวามี
เหตุผลอะไรอยู
แคความรูสึก "รับไมได"??? หรือตองการ "ปดกั้น" การรับรูขอมูลขาวสาร???....... 
ไมเขาใจเหมือนกันแฮะ
ขอเท็จจริงมันเปนแบบนี้เองนี่นา ใชวาผมอยากใหมันเปนซะหนอย ผมก็เลยไมรูวาจะ
กั๊กไวทําไมเหมือนกัน เวนแตผมจะพิจารณาแลวเห็นวาอาจทําใหผมตองติดคุกนั่น
แหละ ถึงจะไม post
ผมขี้ขลาดจะตายไป ไมบาบิ่นเอาตัวเขาแลกขนาดนั้นหรอก....... ไมใช "ระเบิดพลี
ชีพ" นะ

แตผมวามีอีกคําถามนึงที่ผมวานาสนใจมากกวาที่ถามผมอีก
นาจะถาม "สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ" วา "ทําไมจะตองเขาไป
เกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง?"
สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศเองมาเกี่ยวของกับหลายๆ เรื่อง โดยที่ไม
ตองพิจารณาดวยซ้ําวาผม pos tพาดพิงถึงหรือไม
เรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นมากอน ที่ผม post นะทีหลัง....... แบบเรื่องนี้ก็หลังกันรวม 30 ป
เลย
ผมเองก็สงสัยอยูไมนอยวา ถา "สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ" ไม
ไปเกี่ยวของกับเรื่องพวกนี้ ผมจะไป post พาดพิงถึงไดยังไงเหมือนกัน....... 
พยายามจินตนาการอยู
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 02:04:13 น.] ( IP = 124.121.32.233
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เหตุผลดี ถึงดีมาก

แตควรพาดพิงหรือไม มากนอยแคไหน ก็ตองดูวาจะเกิดประโยชน หรือผลกระทบ
อะไรตามมา

โดย ... [21 ก.พ. 2551 , 03:11:20 น.] ( IP = 124.120.170.107 : : 192.168.182.48
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คอมมิวนิสต

เปนเพียงขออางในการฆา ที่ฃอบธรรมในสมัยนั้นแคนั้นเอง

มันไมใชเรื่องเลวราย

มันไมใชเชื้อโรคครับ คอมมิวนิสตเนี่ย

ปล.ประเทศนี้วิจารณเจาไดไมใชหรือ ??

โดย นัยคับ [21 ก.พ. 2551 , 04:31:56 น.] ( IP = 58.10.234.252 : : 192.168.0.106
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นาจะถาม "สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ" วา "ทําไมจะตองเขาไป
เกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง?"

ดวยความเคารพผมวาคุณกลาวไมกระจางทําใหดูไมเหมาะสมอยางยิ่ง
การเขาไปเกี่ยวของนั้นผมวามีทั้ง
1 เขาไปเกี่ยวของโดยตรง
2 มีคนร่ําลือวาเขาไปเกี่ยวของ
ตองมีความชัดเจนตรงนี้กอนครับแลวคอยไปตอ
แตขอความที่กลาวขางตนชวนใหคิดไปวา
สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ เขาไปเกี่ยวของโดยตรง
โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 10:58:06 น.] ( IP = 58.10.164.253
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เรากําลังตองการเรียกรองใหคนนึงที่กลาววา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" 
ออกมารับผิดชอบ
แตกับอีกคนที่กลาววา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปน
ตัวอยาง" ???

ในความคิดเห็นของผม
sense ของขอความที่วา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" นี่....... มันไมไดแสดง 
"ความชอบธรรม" ใดๆ ในการกวาดลางครั้งนี้ไดเลย
แตกับขอความที่วา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี่
ซิ....... นี่ไมไดแสดง "ความชอบธรรม" ในการกวาดลางอยูหรือ?

คุณศรัทธากําลังเอา 2 คําพูดในเหตุการณเดียวกันแตเปน 2 เวลามากลาวนะครับ



คุณศรัทธายังเอาคําพูดใน 2 เวลามาชี้ใหเห็นถึงความคิดของผูพูดในสถานการณ
ปจจุบันเขาไปอีก

ผมวามันเปนการเทียบเคียงที่ผิด(false analogy)นะครับ
โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 11:07:27 น.] ( IP = 58.10.164.253
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ประเด็นของ จขกท. ตองการถามหาการแสดงออก ของประชาคมธรรมศาสตร

ตอการ บิดเบือนขอมูล 6 ตุลา ของคุณสมัคร

หากคุณ ศรัทธา ตองการชําระประวัติศาสตรเพิ่มเติม

ก็กรุณา ตั้งกระทูไหม เพราะคุณ กําลังหลงประเด็น

จขกท. ตองการใหเรามีสวนรวมกับการกระทําอันเลวรายของคุณสมัครในครั้งนี้

สวนใครจะเลวกวาคุณสมัคร ก็กเรื่องและอีกประเด็นไป

คุณศรัทธาทั้งหลงประเด็นและแถไปเรื่อย เพื่อขอใหไดพาดพิง สถาบันหนอยก็
พอใจแลว

นาสมเพสอยางยิ่ง
โดย ขวาพิฆาตซาย [21 ก.พ. 2551 , 11:12:08 น.] ( IP = 58.9.16.162
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http://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ_6_ตุลา

เหตุการณภายหลัง

5.มีการขอพระราชทานอภัยโทษ ใหแก ผูอยูในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่ง
ครอบคลุมถึงผูกอเหตุจลาจล และสังหารนักศึกษา

6.ตํารวจ กลุมกระทิงแดง ลูกเสือชาวบาน และกลุมนวพล ที่ไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ ไดรับกระเชาเยี่ยมพระราชทาน

ถาเปนพระประสงค ผมคงตองเห็นดวยกับการปราบปราม
โดย 55+ [21 ก.พ. 2551 , 11:23:32 น.] ( IP = 124.121.110.44
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เกลียดพวกที่อางตัววาเปนวีรชน ทั้งที่แทจริงก็เปนแคพวกคอมมิวนิสต สมัครผิด
ตรงไหน ที่ทําตามพระประสงค
โดย ใหมันไดยังงี้สิ [21 ก.พ. 2551 , 11:27:55 น.] ( IP = 124.121.110.44

ความคิดเห็น 38

"เหตุผลดี ถึงดีมาก แตควรพาดพิงหรือไม มากนอยแคไหน ก็ตองดูวาจะเกิด
ประโยชน หรือผลกระทบอะไรตามมา"



อันนี้มาแนวตลกแบบแปลกๆ แฮะ
ไมไดใหเหตุผลอะไรประกอบเลยวาอะไรเรียกวา "ควร" หรือ "ไมควร"
ผมไมเชื่อถือในหลักการ "The end justifies the means." หรอกนะ ไมใชวาผมจะ
คอยดูวาผลลัพธคืออะไรแลวคอยทําเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธนั้น
ประโยชนที่เกิด....... ออกจะชัดเจนอยู ก็มีคนไดรับรู "ขอมูลขาวสาร" มากขึ้นไง นั่น
ก็พอเพียงแลวที่ผมจะ "พาดพิง"
หรือมีใครจะบอกวาการ "ปดกั้น" การรับรูขอมูลขาวสาร คือสิ่งที่ "ควร" ปฏิบัติ?....... 
ผมก็อยากเห็นใครมาแสดงเหตุผลสนับสนุนประเด็นนี้ใหผมอานเหมือนกันแฮะ 
ทาทางจะบันเทิงดี!

หลักพิจารณา "ควร" หรือ "ไมควร" พาดพิงของผมนี่งายมากเลย
"ประโยชน" คือ ไดเปดเผยขอเท็จจริง และ "ผลกระทบ" คือ ผมไมติดคุก....... นี่
ก็พอแลวแหละ ไมรูจะสรรหาอะไรใหยากและซับซอนมากกวานี้ไปทําไมเหมือนกัน 
ก็บอกแลววาไมชอบ "กั๊ก" นะ
---------------------------------------------------------------------

สวนทายนี้ ผมขอฝากไปถึงผูมีความรูสึกในทํานอง "สงสารคนที่เสียชีวิตใน
เหตุการณนั้น หลายชีวิต เคานับไดแค 1 เทานั้นเอง" ลองไปตรองดูหนอย

ใครจะนับได 1 ศพ (นายกฯ คนลาสุดวางั้น), นับได 41 ศพ (official record), นับได
รอยกวาศพ (นับรวมคนหายสาปสูญแบบไรรองรอยไปดวย) หรือ นับไดสามพันกวา
ศพ (ตัวเลขประมาณผูรวมชุมนุมทั้งหมด พูดให over the top ก็คือตายกันหมดนั่น
เลยแหละ)....... คนที่เสียชีวิตเหลานี้ "นาสงสาร" ตรงไหนกัน?
พวกนี้ "สมควรตาย" ทั้งนั้น แค 1 ศพ หรือรอยกวาศพนี่นอยไป พวกที่รวมชุมนุม
สมควรจะตายๆ ซะทั้งหมดนั่นเลยดวยซ้ํา!
เหตุผลสนับสนุนเรื่อง "สมควรตาย" นี่นะหรือ???....... ก็มีคนบอกอยูวา "การมีสวน
รวมในการสังหารหมู" ดังกลาว เปน "การปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชู
เพื่อเปนตัวอยาง" นะ
ดวยเหตุผลนี้ ไมมีใครที่ตายไป "นาสงสาร" หรอก มีแตคนที่ "สมควรตาย" ทั้งนั้น 
ถึงไดไปสดุดี "ฆาตกรสังหารหมู" ไง
ถาไมคิดจะแยงในประเด็น "ความชอบธรรมของการสังหารหมู" ก็อยาดวนสงสาร 
หรือเรียกรอง "ความเปนธรรม" ใหผูเสียชีวิตเหลานั้นเลย....... มันฟงไมขึ้นจริงๆ

ถาผมอยูในฐานะเเดียวกันกับสมัครตอนนี้ ผมจะไมมาลําบากใจกับเรื่องที่ไดพูด
ออกไปวา "ตาย 1 ศพ" หรอก ตราบใดที่มีคนในระดับเหนือกวาผมเห็นวา "เปน
การปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" อยู
กี่ศพๆ ก็ "สมควรตาย" ทั้งนั้นแหละ!
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 11:36:41 น.] ( IP = 124.122.204.153
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ผมวา มันเปนเรื่อง inconvenience truth หรือเปลา

พอเปนเรื่องของสถาบัน ใครจะกลาพูดหละ แมวามันจะจริง แลวยังไง? ประชาชนเคา
ฟงคุณเหรอ มีแตคนจะสาปแชงเสียมากกวา

เรื่องของสถาบันเปนเรื่องละเอียดออนมาก แมไมไดมีอะไรหามวาพูดไมได แตมันก็
เหมือนถูกบังคับดวยวิถีประชาอยูกลายๆ

ผมไมรูวาเราจะไดคําตอบของพี่ศรัทธาหรือไม ในชาตินี้ เพราะมีประเด็นหลายเรื่องที่
เกี่ยวกับราชวงศที่คนไทยคิดแตไมกลาที่จะพูด เห็นมีคนพยายามจะพูด แตก็ไม
สําเร็จ

ดังนั้น ก็ไดแตหวังหละครับ วา วีรชนเหลานั้น จะไมไดตายฟรีเพราะขอหา เปนโรค
คอมมิวนิสต และไมไดถูกบิดความจริงที่มันควรจะเปน
โดย nicotine [21 ก.พ. 2551 , 12:21:36 น.] ( IP = 58.9.135.187
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ผมวาการแสดงออกแบบ post#35 นี่แหละที่นาสมเพชเอามากๆ 
เพราะไมไดแสดงออกถึงสติปญญาวามีเหตุผลอะไรมาแยง
ประเด็นผมไดเลยซักนิด
ประเด็นนะไมไดหลงไปไหนเลย ถาเลิกงี่เงาก็คงพอเขาใจไดบาง
ประเด็นของผมคือ ผมไมเห็นดวยในรายละเอียดที่ผูตั้ง topic 
กลาวไว ตอบไปแลวใน post#22....... อานภาษาไทยออกไหม?
จะบอกวาผมหลงประเด็นได ก็ตองมาใหเหตุผลวา "ใครจะ post 
ใน topic นี้ ตองดาสมัครเทานั้น" นั่นแหละ
ลองใหเหตุผลแสดง idiocy แบบนั้นออกมาซิ ผมชอบใจนะ 
บันเทิงมากเลย

ประเด็น "ใครเลวกวาสมัคร" นี่ก็ไมรูไปขุดมาจากไหน?
ผมบอกซักคําหรือไงวาใครเลวกวาสมัคร? post ไหนหละ? ไปเอา
คําพูดใครมากลาวหาวาผม post หละเนี่ย?
กลาวหากันลอยๆ ชางนาสมเพชซะจริงๆ เลย

เรื่อง "พาดพิง" บาบอคอแตกอะไรนั่นก็ตอบไปแลว
---------------------------------------------------------------------

Re: post#33 และ #34

ถาจะบอกวานั่น "ไมกระจาง" คงตองเปนคนที่ระบบความคิดมี
ปญหาเอามากๆ แนนอน
ประเด็น "การเขาไปเกี่ยวของ" ถูกจํากัดแคใน topic นี้เทานั้นนะ 
ไมไดมีอะไรมากไปกวานั้นเลย
การบอกวา "เขาไปเกี่ยวของ" นั้น มีตรงไหนบางที่ให sense แสดง
วาหมายถึง "มีคนร่ําลือวาเขาไปเกี่ยวของ" ไมทราบ?
ถาขอมูลและเหตุผลของคุณหนักแนนจริง คุณแยงมาเลย
วา "สมเด็จพระเทพฯ ไมไดทรงมีพระราชดํารัสเชนนั้น"
คุณแยงไดไหม? คุณแยงไดไหมวาพระราชดํารัสดังกลาวเปน
แค "คนร่ําลือ" ?
ผมไมไดบอกวาใครเกี่ยวของกับอะไรอยูเลย แตประเด็นคือ "ทรง
มีพระราชดํารัสเชนนั้นจริง" และไมใชเปนเพียง "คนร่ําลือ" 
ดวย จับประเด็นหนอย
ประเด็นนี้ยังไมชัดเจนตรงไหนอีก?
ผมไมได post เลยวาสมเด็จพระเทพฯ ทรง "เขาไปเกี่ยวของ" กับ
เหตุการณดังกลาวมากไปกวาการที่ทรงมีพระราชดํารัสเชนนั้นนะ
ถามีอันไหนที่เปนเพียง "คําร่ําลือ" ก็วามาเลย จะบอกไหมวา 
สมเด็จพระเทพฯ ไมไดทรงมีพระราชดํารัสนั้น "โดยตรง" ?

ขออางที่วา false analogy อะไรนั่นไมไดใหเหตุผลอะไรแยงผมได
เลย
อยางที่ผมบอก วา sense ของขอความก็ตางกันลิบลับ ผมไมได
ตองการเทียบเคียงวาขอความมีลักษณะเดียวกันอยู แตเทียบเคียง
ความรายแรงของมันตางหาก
ขอความนึงเปนการใหขอเท็จจริงผิดๆ เรียกงายๆ วา โกหกหนา
ดานๆ
สวนอีกขอความนึงหละ???....... ผูกลาวกําลังยืนยัน "ความชอบ
ธรรม" ในการ "สังหารหมู" อยูหรือเปลา???

ที่กลาววาผม "เอาคําพูดใน 2 เวลามาชี้ใหเห็นถึงความคิด
ของผูพูดในสถานการณปจจุบันเขาไปอีก" นี่มาแนวเพอเจอ
ไปใหญแลวหละ
ผมบอกเมื่อไหรวาในปจจุบัน ผูกลาวขอความดังกลาว มีความคิด
แบบที่ไดกลาวไวเมื่อ 30 ปกอนอยู??? ผมไป post ไวตรงไหนไม



ทราบ???
ถาจําไมผิด เหมือนผมจะเสนอวาใหลองไปถามดูวาปจจุบัน จะยัง
ยืนยันขอความดังกลาวหรือไมนะ
ลองไปอาน post#11 ดูหนอยก็ดี
ผมก็ไมรูเหมือนกันวาคุณเอาอะไรมากลาวหาวาผม "ชี้ใหเห็นถึง
ความคิดของผูพูดในสถานการณปจจุบัน"....... ผมไมไดคิด
แทนใครเลยนะ
---------------------------------------------------------------------

Re: post#36 และ #37

แมผมจะไมเห็นดวยกับที่ post นั่นเลยซักนิด แตผมชอบที่แสดง
ออกมาชัดเจนและตรงประเด็น ไมดัดจริตดี
จะชื่นชมก็ใหเหตุผลไปเลยวาทําไมชื่นชม แบบนี้ดี
ผมจับ sense ไมถูกเลยวาคุณรูสึกแบบนั้นจริงๆ หรือประชดเลน
ขําๆ
แตก็แสดงถึงความชื่นชมสวนบุคคลและมีเหตุผลสนับสนุนที่หนัก
แนน
แตถาจะใหดีกวานี้ นาจะชื่นชมที่ธานินทรไดเปน "องคมนตรี" ไป
ดวยซะเลย

โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 12:30:21 น.] ( IP = 124.122.204.153
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บุญชนะ อัตถากร ไดตีพิมพเปนหนึ่งในภาคผนวก บันทึกชวยจําที่เขาเขียนขึ้นเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2520 เกี่ยวกับการสนทนาระหวางเขากับพล.ร.อ.สงัด ชลอ
อยู (ใครที่วาศึกษา "6 ตุลา 19" มา คงรูจักดีแลวนะ) ระหวางงานศพ พล.อ.แสวง 
เสนาณรงค
เนื้อหาของบันทึกดังกลาว มีดังนี้:

"ระหวางสวดพระอภิธรรม ขาพเจาไดคุยกับ พล.ร.อ. สงัด เกี่ยวกับเหตุการณ
บานเมืองในปจจุบัน คําบอกเลาตางๆ ของคุณสงัดในฐานะเปนหัวหนาคณะปฏิรูป 6 
ตุลาคม 2519 และในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนความรูซึ่งคงไมคอย
มีคนทราบ ขาพเจาจึงขอบันทึกไวดังตอไปนี้"
(ชวงนี้ยาว เยิ่นเยอมาก ผมละออกไปหลายยอหนา เนื้อความวาดวย พล.ร.อ. 
สงัด กําลังซาบซึ้งที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดฯ ใหเขาเฝาเพียงลําพัง
ที่ "พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน" อยู)
"คุณสงัดเลาตอไปวา อยากจะไดพรจากพระโอษฐใหทางทหารดําเนินการไดตามที่
คิดไว (หมายถึง "รัฐประหาร"; ตองไปหาตนฉบับมาอานเองแลวนะ) แตใน
หลวงก็มิไดทรงรับสั่งตรงๆ คงรับสั่งแตวาใหคิดเอาเองวาจะควรทําอยางไรตอไป
คุณสงัดเห็นวา เมื่อไมรับสั่งตรงๆก็คงดําเนินการไมได จึงกราบบังคมทูลวา ถาทาง
ทหารยึดอํานาจการปกครองไดแลวก็มิไดประสงคจะมีอํานาจเปนใหญตอไป จึง
อยากจะใหฝายพลเรือนเขามาบริหารประเทศ สมมุติวาถายึดไดแลวใครจะควรเปน
นายกรัฐมนตรีตอจากนั้น เสร็จแลวคุณสงัดก็ไดกราบบังคมทูลรายชื่อบุคคลที่นาจะ
ไดเปนนายกรัฐมนตรีทีละชื่อ เพื่อจะไดพระราชทานความเห็น
คุณสงัดเลาวา ไดกราบบังคมทูลชื่อไปประมาณ 15 ชื่อ รวมทั้งคุณประกอบ หุตะสิงห 
หลวงอรรถสิทธิสุนทร คุณประภาศน อวยชัย คุณเชาว ณ ศีลวันต ดวย แตก็ไมทรง
รับสั่งสนับสนุนผูใด
เมื่อไมไดชื่อบุคคลที่นาจะเปนนายกไดและเวลาก็ลวงไปมากแลว คุณสงัดก็เตรียม
ตัวจะกราบบังคมทูลลากลับ แตกอนจะออกจากที่เฝา ในหลวงไดรับสั่งวา จะทําอะไร
ลงไปก็ควรจะปรึกษานักกฎหมาย คือ คุณธานินทร กรัยวิเชียร ผูพิพากษาศาลฎีกา
เสียดวย คุณสงัดบอกวาไมเคยรูจักคุณธานินทรมากอนเลย พอมาถึงกรุงเทพฯ ก็ได
บอกพรรคพวกทางทหารใหทราบแลวเชิญคุณธานินทรมาพบ
คุณสงัดบอกวาไดถามคุณธานินทรวา ไดคุนเคยกับในหลวงมานานตั้งแตเมื่อใด คุณ
ธานินทรบอกวาไมเคยเขาเฝาในหลวงใกลชิดเลย แตอยางไรก็ดีคุณสงัดก็ไดเริ่มใช
ใหคุณธานินทรเตรียมคําแถลงการณตางๆและเอกสารตางๆ ใหพรอม พิจารณาแลวก็



เก็บไวในตูนิรภัยอยางเอกสารลับ เพื่อจะนําไปใชหลังจากการปฏิวัติ (เรียกกันผิดๆ 
จริงๆ คือ "รัฐประหาร") แลว
คุณสงัดบอกตอไปวา ไดรอคอยโอกาสที่จะยึดอํานาจการปกครองอยูเรื่อยๆ แตก็
ไมไดจังหวะ จนในที่สุดก็เกษียณอายุตองออกจากราชการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2519 
เพื่อนฝูงนายทหารผูใหญก็หาวาคุณสงัดเตะถวง ซึ่งความจริงจะวาจริงก็ได เพราะยัง
ไมมีเหตุผลหรือเหตุการณจะใหทําเชนนั้นไดงายๆ และในหลวงก็ไมไดรับสั่ง
สนับสนุน
โดยที่คุณธานินทรไดรวมงานกอการมาดวยกันดังกลาว คุณสงัดบอกวา จึงไมมี
เหตุผลอยางใดที่จะไมกราบบังคมทูลใหในหลวงตั้งคุณธานินทรเปนนายกรัฐมนตรี"

ป.ล. ขอความในเครื่องหมาย "วงเล็บ" นั่นผมแทรกเองทั้งนั้นนะ
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 14:34:10 น.] ( IP = 124.122.204.153
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"ผมเองมีความสนใจในปญหาเกี่ยวกับคอมมิวนิสตเปนอยางมากมาตั้งแตป 2501 
ตั้งแตตอนที่คุณพระดุลยพากยสุวมันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มีบัญชาให
ผมคนควาและวิจัยเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสตและผลของการใชกฎหมายวาดวยการ
กระทําอันเปนคอมมิวนิสต
ทั้งตอมาในป 2504 กระทรวงยุติธรรมไดสงผมไปเรียนวิชาสงครามจิตวิทยาอันเปน
เรื่องเกี่ยวกับการปองกันภัยทางการเมืองจากการคุกคามของคอมมิวนิสตที่
กระทรวงกลาโหม และจากนั้นมาทางราชการกระทรวงกลาโหมก็ไดมอบหมายใหผม
เปนผูบรรยายในเรื่องของลัทธิและวิธีการของคอมมิวนิสตและการใชกฎหมายปองกัน
คอมมิวนิสตในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหลายแหงเปนเวลา 
10 ปเศษ
ผมไดเรียบเรียงคําบรรยายประกอบการสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสตและระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยหลายเลมดวยกัน"

ในเครื่องหมายอัญประกาศขางตน คือขอความที่ "ธานินทร กรัยวิเชียร" กลาวถึง
ตนเอง

นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา "ธานินทร" ไดเริ่มเปนที่รูจักกันดีในแวดวงของผูที่
ทํางานดานความมั่นคงและกลุมอนุรักษนิยม ในฐานะที่เปน "ผูเชี่ยวชาญและนัก
ตอตานคอมมิวนิสตคนสําคัญ"
ธานินทรเริ่มตนแสดงบทบาททางการเมืองในชวงหลัง 14 ตุลา โดยออกมาตอตาน
สิ่งที่เขามองวา "เปนการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต" ทั้งนอกรัฐสภาและใน
รัฐสภา
เขาไดรวมกับ "ดุสิต ศิริวรรณ" ("จืด ขาวบูด" ที่เคยจัดรายการรวมกับสมัครนั่น
แหละ) ออกอากาศรายการโทรทัศน "สนทนาประชาธิปไตย" (เนื้อหาประมาณ
รายการ "วิทยุยานเกราะ" ของสมัครนั่นเอง)

คาดวานี่คงเปนสาเหตุใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงสามารถแนะนําชื่อของ 
"ธานินทร" ทั้งๆ ที่เปนบุคคลซึ่ง "ไมเคยเขาเฝาใกลชิด" ใหแก พล.ร.อ.สงัด ได

เมื่อไดรับพระราชกระแสแลว ธานินทรเลาวา
"ทางทหารจึงไดมาติดตอกับผม แลวเขาถึงไดใหผมชวยวางแผนใหวา ถาเผื่อมีการ
ปฏิวัติจะจัดอยางไร ในแงของกฎหมายจะมีการประกาศของคณะปฏิวัติอยางไร และ
แผนการที่จะเปนรัฐบาลควรจะเปนในรูปใด"
---------------------------------------------------------------------

ใครที่กลาววาไดอานเรื่อง "6 ตุลา 19" "มาพอสมควร" (หรือ "มาก็มาก") แตกลับ
พลาดบทบาทที่เดนชัดในลักษณะนี้ของ "ธานินทร" ไป นาจะตั้งขอสงสัยกับตนเอง
ซะหนอยนะวา "ประวัติศาสตร 6 ตุลากําลังถูกบิดเบือนโดย ใคร?"
ผมคิดวาไมใชสมัครหรอก
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 15:01:52 น.] ( IP = 124.122.204.153
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พี่ศรัทธาครับ เเลวบทบาทของคุณทมยันตีในตอนนั้นละครับ
โดย ผานเเพงเเลว (ขวานะจะ) [21 ก.พ. 2551 , 15:13:35 น.] ( IP = 125.25.103.55
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ทมยันตี เปนผูประกาศคูกับสมัครรั บ^^
โดย นัยครับ [21 ก.พ. 2551 , 15:29:02 น.] ( IP = 58.10.234.252 : : 192.168.0.126
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"ทมยันตี" เปนนามปากกาของ "คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย" ครับ

หวงเวลานั้น ทมยันตี เปนแกนนํา "ชมรมแมบาน" ซึ่งเปนการรวมกลุมของภรรยา
ขาราชการ ภรรยานายพล และแมบาน กอตั้งขึ้นเพื่อโจมตี"ขบวนการนักศึกษาที่
เคลื่อนไหวตอตานฐานทัพสหรัฐฯ" โดยตรง (ถาจะใหเขาใจงายๆ ผมวาพวกนี้
สนับสนุนการตั้งบษนทัพสหรัฐฯ ในไทยนั่นแหละ) แนนอนวากลุมนี้ไมไดเขาไปมี
บทบาทในการรวม "สังหารหมู" ใน มธ. เมื่อเชาวันนั้น

แตในชวงบายวันเดียวกันนั้นเอง "ชมรมแมบาน" ที่มีทมยันตีเปนแกนนํานี่แหละ ได
บุกไปที่ทําเนียบรัฐบาล พรอมกับกลุม "ลูกเสือชาวบาน" (มี พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ 
จํารัสโรมรัน เปนแกนนํา) โดยมีบางคนถือเชือกเขาไปดวย เพื่อจะนําไป "แขวน
คอ" รัฐมนตรี จํานวน 3 คน อันไดแก นายชวน (หลีกภัย), นายดํารง (ลัทธิพิพัฒน) 
และนายสุรินทร (มาศดิตถ) ดวยขอกลาวหาที่วาบุคคลทั้งสามเปน "คอมมิวนิสต"
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (นายกฯ ขณะนั้น) ตองลงไปพบและยืนยันวาบุคคลทั้งสาม
ไมไดมีพฤติกรรมดังกลาวนั่นแหละ ถึงรอดจาก "ศาลเตี้ย" นี้มาได

บทบาทในชวงนั้นเองผมรูสึกวานอยมากจริงๆ ถาจะหาใครมีบทบาทแตกระจอกกวา
สมัครก็ตองรายนี้แหละ

ป.ล. ถึงแมจะมีบทบาทในรายการ "วิทยุยานเกราะ" เชนเดียวกับสมัคร แตก็ไม
เทาไหร สงสัยคงเพราะวามีโฆษณาชวนเชื่อไมเทากับ "นักการเมือง" (อาชีพ) นั่น
แหละ
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 15:46:41 น.] ( IP = 124.122.204.153
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การบิดเบือนประวัติศาสตร "6 ตุลา 19" ที่นาเอือมระอาไมนอยสําหรับผม กลับเกิด
จากขาราชการประจําของ มธ. เอง
นั่นคือหนังสือชื่อ "พระผูทรงปกเกลาฯ ประชาธิปไตย : 60 ปสิริราชสมบัติกับ
การเมืองการปกครองไทย" ซึ่งจัดเปน "หนังสือวิชาการ" ที่จัดพิมพขึ้นในวาระ
แหงการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ป ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียบ
เรียงโดย รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มธ.
จริงอยูที่วา หนังสือเลมนี้แบงกันเขียนหลายคน (ไมมีใครเกงขนาดเขียนหนังสือ 200 
กวาหนา ในเวลาเดือนเดียวได ถึงระดับ รศ.ดร.นครินทร เองก็เหอะ) แตในเมื่อทาน
ประกาศไวเองในคํานํา วา "ความผิดพลาดและขอบกพรองตางๆที่พึงมีอยูใน
หนังสือเลมนี้...ทั้งหมดลวนตกเปนของผูเขียนเองทั้งสิ้น"
เมื่อมองในแงความรับผิดชอบ ในฐานะที่เปนนักวิชาการที่มี "อาวุโส" ที่สุด ของกลุม
คนเขียน ในฐานะที่มีตําแหนงคณบดีรัฐศาสตร และในฐานะผูมีเครดิตในแง authority 
เรื่องประวัติศาสตรการเมืองไทยที่สุดในกลุม
ความรับผิดชอบทาง "วิชาการ-การเมือง" ก็ควรเปนของ รศ.ดร.นครินทร ผูเดียว
จริงๆ นั่นแหละ



เนื้อหาที่เกี่ยวกับ "6 ตุลา 19" ในหนังสือเลมนี้ นาจะจัดอยูใน
ประเภท fiction (นิยาย) ซะมากกวาจะเปน "วิชาการ"
หนังสือเนนไปที่แนวทาง "อาเศียรวาทสดุดี" มากกวาจะ
พิจารณา "ขอเท็จจริง" (fact) หรือถึงขนาดเอา "ความเท็จ" มาลงก็ยังมี

ในหนังสือเลมนี้กลาววา "เหตุการณนองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ใน
เหตุการณนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงประสบกับขอจํากัด ไม
สามารถลงมาแกไขปญหาการเมืองไดเชน เหตุการณ 14 ตุลาฯ"......."[b]

แตขอเท็จจริงที่ปรากฏตาม น.ส.พ. ทั่วไป อยาง [b]"ดาวสยาม" กลับรายงาน
วา
"เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดรับสั่งเรียก
นายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูวาการกรุงเทพมหานคร เขาเฝาฯ ทรงรับสั่ง
เกี่ยวกับการที่ไดมีลูกเสือชาวบานจากตางจังหวัดนับเปนหมื่นๆ คนไดมา
ชุมนุมนั้นอาจจะประสบปญหาเกี่ยวกับอาหารและที่พัก ทรงรับสั่งใหนาย
ธรรมนูญชี้แจงใหลูกเสือชาวบานสลายตัว"
หลังจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไดเสด็จฯ มาพบลูกเสือชาวบานที่ "ลาน
พระรูปฯ" (จริงๆ ไมใชที่ลานพระรูป แตเปนในตัว "ทําเนียบรัฐบาล" เลย เพราะ
ลูกเสือชาวบานไดพังเขาไปแลว) และทรงมีพระราชแสรับสั่ง ตามที่ น.ส.พ. ดาว
สยาม รายงาน ดังนี้
"ขาพเจาขอใหทุกคนยิ้มแยมและใจเย็นๆ ไมมีอะไรที่แกไขไมได แตตอง
คอยแกคอยไป บานเมืองตอนนี้กําลังตองการความสามัคคีและกําลังอยูใน
สถานการณที่สําคัญ ฉะนั้นขอใหทุกคนสลายตัวเสีย ถือวาใหของขวัญกับ
ขาพเจา ทานเหนื่อยกันมามากแลว ขอใหกลับไปหลับนอนเสียใหสบาย ทุก
คนโปรดทราบวา สองลนเกลาฯ ทรงเปนหวง ไมมีอะไรที่สองลนเกลาฯ จะ
เสียใจเทากับพวกเราฆากันเอง ขอใหทุกคนโชคดี"

*นาสังเกตวา ขณะนั้น (ที่ทรงมีกระแสพระราชดํารัส) เหตุการณที่ มธ. สิ้นสุดลงแลว
หลายชั่วโมง
ความรุนแรงที่ตํารวจ ลูกเสือชาวบาน และกลุมพลังฝายขวาอื่นๆ ไดกระทําตอ
นักศึกษาที่นั่น เปนที่รูกันแลวทั่วไป
น.ส.พ. กรอบบายแทบทุกฉบับได "พาดหัว" และ "รายงานขาว" ไปแลว
แต รศ.ดร.นครินทร กลับเอามาสื่อใหเหมือนกับวาเหตุการณไดยุติลงเพราะกระแส
พระราชดํารัสยังไงยังงั้น

ในหนา 142 รศ.ดร.นครินทร เขียนวา
"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพยายามขจัดความแตกแยกภายในชาติ 
และทรงเรียกรองความสามัคคีจากชาวไทย ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือ 
2 วันหลังจาก 'เหตุการณ 6 ตุลา'
พระองคทรงมีพระบรมราโชวาททางวิทยุกระจายเสียง เรียกรองความเปน
หนึ่งเดียวกันของชาติ เพื่อเผชิญหนากับวิกฤติ"
รศ.ดร.นครินทร อางอิงหนังสือของ "กอบเกื้อ สุวรรณทัต" ที่วา
"Queen Sirikit and the royal Princesses went to visit and provide food for the 
Village Scouts who encamped in the campus of Thammasat University."

*ซึ่งความจริงแลว ทั้งสองเหตุการณนี้ "ไมเคยเกิดขึ้นเลย"
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไมทรงเคยออกอากาศทางวิทยุดังกลาว (ดูรายงาน
ขาวโดยละเอียดใน ไทยรัฐ 10 ตุลาคม 2519) และ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถและ
พระเจาลูกเธอทั้งสองพระองค (สมเด็จพระเทพฯ และเจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ) ไมได
เสด็จฯ มาที่ มธ. ในชวงนั้น
โดย ศรัทธา [21 ก.พ. 2551 , 16:38:40 น.] ( IP = 124.122.204.153
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นาจะถาม "สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ" วา "ทําไมจะตองเขาไป
เกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง?"



คุณศรัทธาคุณวาขอความนี้มันกระจางหรือ
"ทําไมจะตองเขาไปเกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง?"
หลายๆเรื่องนี่คือเรื่องอะไร
มีขอมูลใดยืนยันวาเขาไปเกี่ยวของ
แมมีขอมูลวาเกี่ยวของแลวเกี่ยวของเพียงใด
หรือเอาขอมูลเพียงจากวิกิพีเดียตามความเห็น 36
"5.มีการขอพระราชทานอภัยโทษ ใหแก ผูอยูในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่ง
ครอบคลุมถึงผูกอเหตุจลาจล และสังหารนักศึกษา"
แลวมาพูดวาเขาไปเกี่ยวของหรือเปนพระราชประสงค

โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 21:25:59 น.] ( IP = 124.122.147.142
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หลังจากเกิดเหตุการณไมกี่วัน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปรวมงานศพของลูกเสือ
ชาวบานคนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุมที่บุกเขาไปใน มธ. เมื่อเชาวันที่ "6 ตุลา 
19" และเสียชีวิตในเหตุการณนั้น
พระองคไดทรงมีพระราชดํารัสสดุดีเกียรติคุณลูกเสือชาวบานผูนั้นวา
"การปฏิบัติหนาที่ครั้งนี้เปนไปตามคําสัตยปฏิญาณที่ไดปฏิญาณไวกับลูกเสือ
ชาวบาน สมควรแกการเชิดชู เพื่อเปนตัวอยางแกลูกเสือชาวบานตอไปในดานมี
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย"

ผมแยงครับ
แยงเพราะผมไมเคยรูมากอน แยงเพราะผมทราบเพียงวา
เหตุการณ 6ตุลา มีเพียงนศ.และประชาชนที่เสียชีวิต
และไมมีฝายปราบปรามเสียชีวิต
เนื่องจากวาเหตุการณในวันนั้นเปนการลอมปราบดั่งเชนการ ปดประตูตีแมว
ผมไมเห็นความเปนไปไดที่นศ. ประชาชนในมธ. จะเอาอะไรไปทําใหลสชบ.ตายได

เมื่อเปนเชนนี้ผมจึงแยงส่ิงที่คุณกลาววา

คุณแยงมาเลยวา "สมเด็จพระเทพฯ ไมไดทรงมีพระราชดํารัสเชนนั้น"
คุณแยงไดไหม? คุณแยงไดไหมวาพระราชดํารัสดังกลาวเปนแค "คนร่ําลือ" ?
ผมไมไดบอกวาใครเกี่ยวของกับอะไรอยูเลย แตประเด็นคือ "ทรงมีพระราชดํารัส
เชนนั้นจริง" และไมใชเปนเพียง "คนร่ําลือ" ดวย จับประเด็นหนอย
ประเด็นนี้ยังไมชัดเจนตรงไหนอีก?

แยงวาอาจจะเปนคนละเรื่องเดียวกันที่คุณศรัทธาหรือผูแตงหนังสือที่คุณศรัทธาอาน
จับมาผสมกันเอง
(คือมีพระราชดํารัสเชนนั้นในงานศพลสชบ.แตไมใชเรื่องที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น 
เพราะไมนาจะมีลสชบ.เสียชีวิตจากเหตุการณนั้น)
โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 21:42:02 น.] ( IP = 124.122.147.142
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คห. 51

แลวขอ 6 คห. 36 จะตอบวายังไง
โดย สว [21 ก.พ. 2551 , 21:47:16 น.] ( IP = 124.121.109.7
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สวนอีกขอความนึงหละ???....... ผูกลาวกําลังยืนยัน "ความชอบธรรม" ในการ 



"สังหารหมู" อยูหรือเปลา???

ในคํากลาวๆนึงเนี่ยนะครับ
มันมีบริบทของมันอยู
เราตองดูบริบทของคํากลาวนั้นดวย
เพราะบริบทจะชี้ถึงเจตนาในคํากลาวนั้น

ดังนั้นเพียงแตวิเคราะหคําพูดแลวชี้วา

ผูกลาวกําลังยืนยัน "ความชอบธรรม" ในการ "สังหารหมู" อยูหรือเปลา???

โดยมิไดวิเคราะหบริบทไปพรอมกันไมนาจะเปนการวิเคราะหที่ถูกตองนัก
อีกทั้งบริบทของเรื่องยังไมไดรับการยืนยันครับวาจริงเท็จประการใด มีสถานการณ
อยางอื่นประกอบหรือไม
โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 21:55:10 น.] ( IP = 124.122.147.142
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ที่คุณศรัทธากลาวไววา
เรากําลังตองการเรียกรองใหคนนึงที่กลาววา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" 
ออกมารับผิดชอบ
แตกับอีกคนที่กลาววา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปน
ตัวอยาง" ???

ในความคิดเห็นของผม
sense ของขอความที่วา "เหตุการณนี้มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย" นี่....... มันไมไดแสดง 
"ความชอบธรรม" ใดๆ ในการกวาดลางครั้งนี้ไดเลย
แตกับขอความที่วา "นี่เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี่
ซิ....... นี่ไมไดแสดง "ความชอบธรรม" ในการกวาดลางอยูหรือ?

ผมบอกเลยนะครับวาสิ่งที่คุณสมัครพูดในปจจุบันแมไมแสดงถึงการรับรองความชอบ
ธรรมของการกวาดลา แตก็ไมไดความวาเขาไมรับรอง(ไมเห็นดวย)หรือรับรอง(เห็น
ดวย)กับการกวาดลาง

เชนกันสิ่งที่คุณอางวาสมเด็จพระเทพกลาวในอดีตก็มิไดหมายความวาพระองคทาน
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการกวาดลาง เพราะเปนคําพูดในอดีตที่ฟงผูอื่นมา จริง
เท็จประการใด มีบริบทในการกลาวอยางไร ยังไมกระจางจึงจะไปสรุปเจตนาผูกลาว
ยังไมได

2 คําพูดนี้จึงเอามาเทียบเคียงกันไมไดเลย รวมถึงสิ่งที่คุณศรัทธาบอกวาเทียบความ
รายแรงของคําพูดก็ไมไดเชนกัน

แตเมื่อคุณศรัทธาเอามาเทียบ
อยางนี้ไมเรียก false analogy แลวเรียกอะไร

โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 22:44:06 น.] ( IP = 124.122.147.142
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คห 53 ครับ

ขอ 6 คห36 ที่วา
6.ตํารวจ กลุมกระทิงแดง ลูกเสือชาวบาน และกลุมนวพล ที่ไดรับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ ไดรับกระเชาเยี่ยมพระราชทาน



ผมมีความคิดอยางนี้ครับ
ในเหตุการณหนึ่งๆนั้น เราจะดูเพียงเหตุการณนั้นเพียงอยางเดียว
แลวสรุปวาเขาคิดเชนนั้น จึงทําเชนนี้ คงจะไมเพียงพอ
เราคงตองดูสถานการณแวดลอมโดยรอบประกอบดวย

เคยฟงเพลงอื่นๆอีกมากมายของเฉลียงไมครับ
"เด็กหนีไมยอมเรียน โดดเรียนเพราะเหตุใด
ลองตอบกันไหม
เด็กไปเพราะใจเบง
แมใหไปขายของ
ครูสอนไมดีเอง
เด็กรักเปนนักเลง
อื่นๆอีกมากมาย"

ผมคาดวาเราทุกคนในที่นี้ก็เพียงแตไดยินไดฟงมา ไมไดอยูในสถานการณจริง
ผมจึงคิดวาเรายังสรุปไมไดดอกครับวา
เขาไปเกี่ยวของหรือเปนพระราชประสงค

โดย มะละกอ [21 ก.พ. 2551 , 23:03:33 น.] ( IP = 124.122.147.142

ความคิดเห็น 58

คิดดูสิ สุธรรม แสงประทุม(เลขาธิการ ศุนยนิสิตขณะนั้น) ติดตอหานายกรัฐมนตรี
เพื่อยุติเหตุการณรุนแรง

โดยไดเดินทางไปกับตํารวจพรอมกับเพื่อนๆหลายๆคนเชน คนที่ถูกกลาวหาวาแสดง
ละครหมิ่นพระบรมเพื่อเขาชี้แจงตอนายก

พอไปถึงที่บานนายก นายกกลับไมอยูบาน มีแตตํารวจเต็มไปหมด ทั้งยังโดน"ยัด"
ขอหาตางๆ เชน เปนคอมมิวนิสต มีอาวุธรายแรง(มีการกลาวหาวามีอุโมงใตดินที่ทา
พระจันทร มีโดมเปนคลังอาวุธ ) ฯลฯ

หลังจากเหตุการณืสงบตํารวจไปตรวจคน กลับพบแคปนพกแค2-3กระบอก

แตพอทหารตามไปตรวจอีกที กลับพบอาวุธสงครามมากมาย พบไดตามพุมไมกัน
เลยทีเดียว

พอตกเย็นก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นจนนายกของเราตอนนี้ ไดเปนมท.1

จะไมใหคิดไดอยางไรวามีการวางแผนปลุกปนใหเหตุการณรุนแรงเพื่ออางเหตุในการ
ทํารัฐประหาร?
โดย TB [22 ก.พ. 2551 , 00:09:41 น.] ( IP = 203.172.90.135
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เปนกระทูที่นาติดตามมากเลยครับ ทั้งของคุณศรัทธาและคุณมะละกอ เหตุผลในการ
แสดงความเห็นนารับฟง
ซึ่งผมเห็นวาที่ทั้งสองทานวามา ก็ยังเปนแตเพียงความเห็นนะครับ
ซึ่งปกติแลว เรื่องทั้งหมดทั่วไป ก็เปนแตเพียงความเห็นที่จะมีความจริงมากหรือนอย
ก็ขึ้นอยูกับเหตุการณในเวลานั้นๆ
ขนาดพงศาวดารของชาติไหนๆในโลก ที่วาจริงถึงที่สุดแลวตามความนาจะเปน ยัง
ตองอานระหวางบรรทัดเลย



ในกรณีนี้ ผมจึงเห็นดวยกับความเห็นของคุณมะละกอนะครับ
ที่วาพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพฯ อาจเปนขอเท็จจริงหรือไมก็ได
ยังไงเสียก็ไมมีใครหาหลักฐานที่ชัดเจนรอยเปอรเซ็นตมาเปดเผยหรือ เพียงพอจะ
นํามาแยงกันไดหรอกครับ
แมแตคนที่รับกระแสพระราชดํารัสมา หากมีเจตนาจะบิดเบือน ก็สามารถที่จะทําไดนี่
ครับ
หรือคนที่รับสารนั้นมาสงตอกันหลายๆทอด แตละคนเจตนาเหมือนกันไดยากครับ

เขาในประเด็นของหัวขอกระทู กอนที่จะออกนอกเรื่อง ตามที่มีหลาย rep วาๆไวอยู
กอนนะครับ
คือเพราะคุณสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีไงครับ ถึงไมควรพูดไมจริงหรือ
โกหก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนตําแหนงบริหารสูงสุดของประเทศครับ
คนที่มาดํารงตําแหนงนี้ ควรจะมีคุณสมบัติอยางไร ทุกทานก็นาจะตอบได
งายที่สุด คือการเปนตัวอยางของการประพฤติดีตอเยาวชนรุนตอๆไป หากนายก
โกหกได แลวเด็กๆจะพูดวายังไงละครับ
นอกเหนือจากนั้นคือความมีน้ําใจของการเปนผูนําครับ การขอโทษไมใชสิ่งนา
ละอาย
อยางการที่รัฐบาลใหมของออสเตรเลีย กลาวขอโทษการกระทําอยางทารุณตอชน
เผาพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลีย
ที่มีการฆากันเปนจํานวนแสน และไมวาจะรัฐบาลไหนกอนหนานั้น ตางหลีกเลี่ยงการ
กลาวขอโทษตลอดมา
ผมไมคิดวาการกลาวขอโทษเปนเรื่องนาละอายครับ
หากยกกรณีที่คลายกัน ผมขอยกกรณีคุณชวน หลีกภัยครับ
ในกรณีมอบยศ(ถาพูดผิดขออภัย)ใหจอมพลถนอม ซึ่งเพิ่งจะมีการกลาวในการ
ประชุมสภาครั้งที่ผานมาดวย
ความเห็นของผมก็ยังอยากใหทานกลาวขอโทษตอประชาชนและประเทศอยูครับ
แมวาเหตุผลของทานคือ ผูบัญชาการทหารบกขณะนั้น ชงเรื่องมา และทานไมเห็น
วาผิดอยางไร
ไมผิดในกระบวนการครับ แตผิดในการเคารพตอจิตวิญญาณความรูสึกและสิ่งที่ควร
ยึดถือในสังคม นั่นคือ การกระทําที่ดี
การกระทําของจอมพลถนอมในเหตุการณ 14 ตุลา ไมใชการกระทําที่ดีสําหรับผม
ครับ
การกระทําที่ดีควรจะตองนํามาเปนหลักยึดของคนในสังคมและคนรุนหลังที่จะตามมา 
เพราะเราไมไดอยูแควันนี้พรุงนี้
ไมอยางนั้น การกระทําผิดที่ไมถูกลงโทษหรือถูกประณาม ก็จะมีผูกระทําเปนคนที่
สอง สาม สี่ ตามมา
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีจําเปนอยางยิ่งสําหรับผม ที่ตองความมีน้ําใจของการเปนผูนํา 
มากไปกวาการปฏิบัติตามหนาที่
โดย นิรนาม [22 ก.พ. 2551 , 02:03:49 น.] ( IP = 58.8.166.107
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สําหรับที่คุณศรัทธา กลาวทํานองวา คุณสมัครมีบทบาทเล็กนอย ถาเทียบกับการ
กระทําผิดของผูอื่น ที่มากกวาและอยูในสถาบันที่ใหญกวา
แลวทําไมจึงตองตั้งขอรังเกียจคุณสมัครมากมายไปกวาคนอื่น
ความเห็นผมคือ แมจะผิดนอย คุณสมัครก็ยังเปนสวนหนึ่งในผูกระทําครับ
และที่ตองตั้งขอสงสัย(สําหรับผมไมใชขอรังเกียจ) เพราะคุณสมัครกําลังจะตอง
บริหารประเทศนี้ ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญครับ
ทานอื่นอาจจะผิดมากกวา แตทานเหลานั้นไมไดทําหนาที่สําคัญตอประเทศที่
เกี่ยวของกับคนไทยไมทางใดก็ทางหนึ่ง
หากจะยกวาสถาบันมีความสําคัญมากกวา ผมคิดวาคุณศรัทธา นาจะมีความเห็นอยู
แลวที่วา
สถาบันมีหนาที่ทางจิตใจ ไมเหมือนสถาบันบริหาร ที่มีหนาที่บริหารประเทศ ซึ่งนาจะ
มีความสําคัญมากกวาในทีนี้



การกลาวหาวาใครเปนคอมมิวนิสตนั้น ไมไดสราง "ความชอบธรรม" ในการเขนฆา
กันไดเลยแมแตนอย
ขอนี้ผมเห็นดวยกับคุณศรัทธาอยางยิ่ง
คนในเหตุการณถูกทําใหเชื่อหรือปนหัวมากมาย ความคอมมิวนิสตชั่วราย ทั้งที่ความ
เปนจริงควรตัดสินที่การกระทําที่ชั่วรายมากกวาการเปนคอมมิวนิสต

เรื่องที่คุณศรัทธาชอบกลาวเกี่ยวกับ สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ
ผมเห็นดวยที่วาเราไมควรปดกั้นครับ แตอยางที่ผมกลาวไปแลว เราแนใจกับความ
ถูกตองของความเห็นที่เรามีอยูในมือเพียงใด
ผมยิ่งไมอยากใหคุณศรัทธาติดคุกอยางยิ่งเลยครับ
และถาหากมีความเห็นวา สถาบันไดมีคํากลาวเชนนั้นจริง เปนไปไดหรือไมที่คนเรา
จะทําผิดพลาดได
ผมคิดวาบางครั้งเราก็อาจจะตองจําใจทําผิด เพื่อใหผลสุดทาย ภาพรวมของสังคม
ออกมาดีที่สุดก็เปนได นั่นคือทางเลือกที่คิดวาดีของเขา
หากการกลาวเชนนั้น จะทําใหสองฝายเกิดความสงบ ไมฆาฟนกัน ผมวาหลายทาน
คงตองใชเวลาในการตอบตัวเองวา จะทําไหม?

โดย นิรนาม [22 ก.พ. 2551 , 02:06:37 น.] ( IP = 58.8.166.107
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สําหรับ rep # 17 คุณ 4901…
ผมคิดเห็นวา พรรคประชาธิปตย (หรือพรรค(เทพ)เทือกของคุณ) ทําหนาที่ในสวนที่
เขาจะตองแลวครับ
เหมือนที่ผมคิดวา หลายคนก็อยากจะตั้งคําถามในเรื่องของความเหมาะสมที่จะ
บริหารบานเมืองของนายก แตทําไมได
อาจจะหลงประเด็นจากการแถลงนโยบาย แตเปนเรื่องที่ควรพูดและควรรับฟงครับ
เรามีคนทั้งประเทศ 63 ลานคน เราควรจะตองหาเหตุผลที่วา ทําไมเราเลือกคนๆนี้
เปนนายก และไมมีคนอื่นที่ดีกวาใหเลือกแลวหรืออยางไร
และถาหากคุณคิดเห็นแตวา จะทําอยางไรใหเงินในกระเปาของประชาชนเพิ่ม ผมวา
แคนั้น บริหารประเทศไมไดครับ

สําหรับหลาย rep ที่วา หลงประเด็น ผมวามันเกี่ยวของอยู แตไมเปนไรครับ ถาตั้ง
กระทูใหมผมจะตามไป
ทั้งหมดนี้ ย้ําอีกครั้งวาเปนความคิดเห็นของผมนะครับ ซึ่งยังไงเสีย ผมยืนยันวาไมมี
ความรูเรื่องเหตุการณนี้ดีเทาคุณศรัทธาและคุณมะละกอ
ขอบคุณสําหรับคุณศรัทธานะครับ ที่มาใหขอมูลมากมายนี้ ถาเขาใจผิดในขอมูล
อยางไร ขออภัย
สําหรับทุกทาน อยากลาววาความเห็นคนอื่นวา นาสมเพช หรือเพอเจอ ทํานองนี้เลย
ครับ ทุกคนตางตางพยายามเสนอความเห็นของตัวเทานั้นครับ
ขอบคุณสําหรับทุกๆขอมูล ที่ไดอานอีกครั้งครับ

ปล.ขอโทษกดเกินไปทีนึง rep ขางบน
โดย นิรนาม [22 ก.พ. 2551 , 02:10:11 น.] ( IP = 58.8.166.107
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ผมอยากใหทุกคนกลับไปอาน post#52 ไปดูการใหความเห็นแยงแบบ "โงๆ"
ไมมีขอมูล แตแยงดวย "ความไมรู" เรียกวาเปน post ที่ "ขยะ" มากๆ
ไมไดศึกษาหาขอมูล ไมไดอานหนังสือพิมพอะไรเลย แตอยูดีๆ มาแยงแบบหนา
ดานๆ วา
"ผมแยงครับ
แยงเพราะผมไมเคยรูมากอน แยงเพราะผมทราบเพียงวา
เหตุการณ 6ตุลา มีเพียงนศ.และประชาชนที่เสียชีวิต
และไมมีฝายปราบปรามเสียชีวิต"



ผมงงนะ ไมรูจะตอบยังไงดี แยงเพราะ "ไมรูมากอน" นี่คือไมไดใชเหตุผลแยง แต
แยงเพราะ "ความดักดานสวนบุคคล"
แยงแบบนี้มันแสดงถึง "ความเบาปญญา" ไดดีมาก
การที่เคา "ไมรู" นี่เปนความผิดใคร?....... ก็เคาเองไง
ก็เพราะความขี้กียจของเคา ที่เคาไมไปศึกษามาเองนี่นา
ฝายปราบปรามที่เสียชีวิตนะมี แตไมศึกษา เลยไมรูเอง....... มันนาสมเพชเอามากๆ
จริงๆ
ยิ่งนาสมเพชเขาไปอีกเมื่อเปนคนเดียวกับที่อวดอาววา "ผมอานเรื่อง 6 ตุลามา
พอสมควร" และ "ผมอานเรื่อง 6 ตุลามาก็มาก" (ใน post#12 ซึ่งใน post นั้น 
บอกวาไมรูเรื่อง "ธานินทร" ซะดวยซ้ํา)

เทาที่ผมอานมาหลายๆ post ผมไมเห็นวาเคาจะมีความรูหรือมีขอมูลอะไรพอจะเรียก
ไดแบบที่เคา ออกตัววา "อานเรื่อง 6 ตุลามาพอสมควร"หรือ "อานเรื่อง 6 ตุลา
มาก็มาก" เลยซักนิด
ไมรูแตอวดรู....... ชางนาสมเพช!

ขอมูลแตละอยางที่ผมหามานี่ มันพื้นๆ มาก ดูเผินๆ อาจจะเหมือนวาผมจะมีขอมูล
เยอะอะไรนี่ จริงๆ แลวไมใชเลย ผมไมมีหนามาบอกวาผมไดศึกษาประวัติศาสตร "6 
ตุลาคม 19" "มาพอสมควร" หรือ "มาก็มาก" หรอก....... ความรูของผมเกี่ยวกับ
เหตุการณนี้จํากัดจําเขี่ยเอามากๆ เรียกไดแควา"งูๆ ปลาๆ" เทานั้นเอง!
แตไปๆ มาๆ คนที่อวดอางตวเองวา "อานมาพอสมควร อานมาก็มาก" กลับไมมี
ขอมูลพื้นฐานแบบนี้

สําหรับใครที่สนใจจริงๆ และไมดักดานจนเกินไป โปรดอาน
"วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2519 เวลา 14:50 นาฬิกา
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา (ขณะนั้นยังไมไดทรงพระนาม 
"สยามบรมราชกุมารี") และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไป
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลและบรรจุศพ นายเสมอ อนจรูญ ลูกเสือชาวบานรุน
ที่ 6 คายวังสราญรมย 206/3 กทม. 70 ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร" (ใน
เครื่องหมาย "วงเล็บ" ผมเสริมใหเอง เผื่อวาจะงงกัน)
นี่แหละที่พระองคทรงกลาวสดุดีวีรกรรมลูกเสือชาวบาน ตามที่ผมได post ไวแลว 
(post#11)
ขอมูลนี้ quote มาจาก "หนังสือพระราชกรณียกิจ" ระหวางเดือนตุลาคม 2519 –
กันยายน 2520 ของ "สํานักราชเลขาธิการ" หนา 7 ครับ
จริงๆ ไมใชแคนั้น น.ส.พ. ทุกฉบับหวงเวลานั้นก็ลงขาว ครั้งแรกที่ผมอานขาวนี้ผมก็
อานจาก น.ส.พ. เกา ในหองสมุด มธ. เองนั่นแหละ (ชั้น U3 มั้ง?) แลวคอยมาเช็ค
กับของทางราชการอีกที
แตจริงๆ ไมจําเปนตองเช็ค เพราะขาวในราชสํานักทั้งหมด น.ส.พ. เสนอเองไมได 
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน เมื่อเร็วๆ นี้เคยเกิดคดีมาแลว น.ส.
พ.หนึ่งเกือบถูกปดโรงพิมพเพราะเสนอขาวเกี่ยวกับ "พระองคทีฯ" ผิด

สวนใครที่ดักดานไมรูจักขอมูลที่หาไดงายๆ อยางนี้ (หนังสือพิมพและหนังสือ
ราชการพวกนี้ตวจสอบไดงายเอามากๆ) แตมีหนามาอวดอางวา "อานมาพอสมควร 
อานมาก็มาก" ผมก็ไดแตสมเพชตอไป
โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 13:01:57 น.] ( IP = 124.121.42.8
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มาเเลวๆๆ อิอิ

พี่ศรัทธาวา สมเด็จพระเทพทานทรงกลาวสดุดีไปตามสคริบปะครับ เวลามีอะไรเเบบ
นี้จะมีคนเอาสคริบมาใหอะเปลาครับ หรือผมเขาใจผิดไป เเบบวาเปนการพูดเเบ
บอานตามอะครับ



โดย ผานเเพงเเลว (ขวาเเนๆ) [22 ก.พ. 2551 , 13:15:16 น.] ( IP = 203.131.212.41
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"ผมไมเห็นความเปนไปไดที่นศ. ประชาชนในมธ. จะเอาอะไรไปทําใหลสชบ.
ตายได"

อีกตัวอยางของการแสดงความคิดเห็นแบบโงๆ ที่ไมคํานึงถึงหลักเหตุผลอะไรเลย
"ความเปนไปได" นะมี เพราะทางฝายนักศึกษาและประชาชนเองก็เตรียมพรอมการ
ตอบโตไวในระดับหนึ่ง
"กอนหิน" กอนนึงขวางโดนดีๆ ก็ตายได
ผมแนะนําใหคนที่คิดวาเปนไปไมไดลองหากอนหินหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม โยน
ขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 12 เมตร และเดินเอากระหมอมไปรองรับการตกของหิน
กอนดังกลาวดู....... ถาตั้งใจขวางจริงๆ แรงกวานั้น อาจตายได
นี่ผมขอแคโยนขึ้นไปตรงๆ ใหตกมาตามแรงโนมถวงก็พอ....... หวังวาคงแค
กระโหลกศีระษะแตก แตสมองไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก
แตจริงๆ แลวมีมากกวานั้นนะ (ไมไดมีแคกอนหิน) แกนนํานักศึกษาคนนึงบอกมาเอง
ไวาถากับแคลูกเสือชาวบาน จัดตั้งอื่นๆ อะไรพวกนี้นะพอรับมือได ที่ไมพรอมรับมือ
เลยคือปนเล็ก M-16, คารไบน หรือวา ปรส. ของตํารวจตระเวนชายแดนนั่นแหละ

แตที่ความคิดเห็นนี้แสดงความโงสุดๆ คือไปจํากัดวา "การตาย" ตองเกิดจาก
นักศึกษาและประชาชน....... ผมหละขําแทบตกเกาอี้
นี่เราพูดถึง "เหตุชุลมุน" กันอยูครับ ใครจะกรูกันไปไหนก็ไปกันเปนฝูง และในสภาพ 
"ฝูงชน" นี่ก็ไมตางอะไรจาก "ฝูงสัตว" เลย
การตายอาจจะเกิดจาก stampede เหยียบกันเองตายก็ได
ลองดูงานแสดงคอนเสิรตใหญๆ ในตางประเทศเปนตัวอยาง หลายๆ ครั้งที่เกิดไฟ
ไหม สาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญคืออะไร?....... ไมใชไฟครอก ไมใชสําลักควันนะ 
แตเพราะ "เหยียบกันตาย"!
ที่ทาง มธ. เปนไงเราก็พอจะทราบกันดี คับแคบจนเรียนกันยังไมพอ (เลยตองยาย
ไปรังสิต) ทางเขาออกก็ไมใชวากวางใหญ (ลองเปรียบเทียบ gate ทางเขาฝง
สนามหลวงของเรากับแตละ gate ของจุฬาฯ หรือ มก. ดู) อะไรเลย การที่คนจะกรูกัน
เขาไปทีละมากๆ มันเกิดอุบัติเหตุไดงายมาก ในอารมณพุงพลานแบบนั้น คิดวาถามี
ใครซักคนลมแลวคนขางหลังจะหยุดมาพยุงใหลุกขึ้นกอนไหม?

สรุป : ความเปนไปไดนะมี ถาศึกษามาซะหนอยก็จะรู ไมตองถึงขั้น "อานมา
พอสมควร อานมาก็มาก" หรอกนะ
และสาเหตุการตาย ตองไมจํากัดไววา "เกิดจากฝายนักศึกษาและ
ประชาชน" เทานั้น
โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 13:24:05 น.] ( IP = 124.121.42.8
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"เชนกันสิ่งที่คุณอางวาสมเด็จพระเทพกลาวในอดีตก็มิไดหมายความวา
พระองคทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการกวาดลาง เพราะเปนคําพูดใน
อดีตที่ฟงผูอื่นมา จริงเท็จประการใด มีบริบทในการกลาวอยางไร ยังไม
กระจางจึงจะไปสรุปเจตนาผูกลาวยังไมได"

ถาเลิกดักดานซักครูแลวกลับไปอาน post#11 แบบจับประเด็นหนอย ก็นาจะพอ
เขาใจ

อะ!....... วันนี้ใจดี quote มาใหอาน

หลังจากเกิดเหตุการณไมกี่วัน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปรวมงานศพของลูกเสือ
ชาวบานคนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุมที่บุกเขาไปใน มธ. เมื่อเชาวันที่ "6 ตุลา 
19" และเสียชีวิตในเหตุการณนั้น



พระองคไดทรงมีพระราชดํารัสสดุดีเกียรติคุณลูกเสือชาวบานผูนั้นวา
"การปฏิบัติหนาที่ครั้งนี้เปนไปตามคําสัตยปฏิญาณที่ไดปฏิญาณไวกับ
ลูกเสือชาวบาน สมควรแกการเชิดชู เพื่อเปนตัวอยางแกลูกเสือชาวบาน
ตอไปในดานมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย"

จนปานนี้ยังเถียงแบบดักดานเรื่อง "จริงเท็จ" นี่ก็ไมรูวาจะ present "ความนา
สมเพช" ไปถึงไหนแลว
ขาวลงหนา น.ส.พ. หลายฉบับ หนังสือของสํานักราชเลขาเองยังบันทึกไว
ขอแคใหได post แยงเถอะ ขอใหไดแยงแบบโงๆ ก็พอใจมั้งเนี่ย?
บริบทคือ "กลาวสดุดีผูเสียชีวิตจากการมีสวนเขารวมสังหารหมู"
ผมไมไดบอกวาพระองคทรงเห็นดวยกับการกวาดลางเลย ผม post ตรงไหน?
ผมบอกวาขอความแบบนี้ แบบที่กลาววา "การสังหารหมู คือการปฏิบัติหนาที่ที่
สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี่เปนการแสดง"ความชอบ
ธรรม" ของ "การสังหารหมู" ตางหาก
ก็บอกอยูวาเปน "การปฏิบัติหนาที่" จะแยงก็ตองแยงมาวา "การปฏิบัติหนาที่ไม
ตองชอบธรรม"
สวนพระองคจะทรงเห็นดวยหรือไม ผมไมบังอาจกาวลวง แตนาจะกราบบังคมทูล
ถามวา ถาไมเห็นดวย ทําไมจึงตรัสวา "สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" ?

ลองเทียบ degree ความรายแรงดู ระหวาง "เหตุการณนี้ตาย 1 คน" และ "การ
สังหารหมู คือการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง"

คําถามปญญาออนทํานองวา อยางนี้ไมเรียก false analogy แลวเรียกอะไร....... นี่ก็
ดักดานไมเลิก
เพราะนี่ไมไดตองการเทียบความเหมือน แตเทียบความแตกตางอยู
ใครก็รูวาหลัก analogy ใชเทียบเคียงความคลายคลึงกัน ไมใชความแตกตาง ซึ่ง
บอกไปแตแรกแลว
ขอความนึงเปนการแสดง "ขอเท็จจริง" (ตาย 1 ศพ) สวนอีกขอความเปนการ
แสดง "ความคิดเห็น" (สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง)....... จนปานนี้ยัง
ดักดานมา false analogy อยูอีก
การให "ขอเท็จจริง" มันไมสามารถบอกไดวาผูกลาวมีความรูสึกกับเหตุการณ
อยางไร แตการแสดง "ความคิดเห็น" มันบอกได
แตผมไมไดสรุปวาสมเด็จพระเทพฯ ทรงรูสึกอยางไร แตบอกวานาจะลองกราบบังคม
ทูลถามดู
พระองคอาจจะทรงเห็นดวยหรือไมก็ได แตที่แนๆ ลักษณะขอความที่วา "การ
สังหารหมู คือการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี้ เปน
การแสดง "ความชอบธรรม" ได แตการกลาวา "เหตุการณนี้ตาย 1 คน" มันบงชี้
เชนนั้นไมได
โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 13:48:44 น.] ( IP = 124.121.42.8
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ประเด็นที่วา "ทรงอาน script" ผมวามี "ความเปนไปได" (possibility) ถึง
ขั้น "ความนาจะเปน" (probability) เลยดวยซ้ํา
โดยสวนตัว ผมเองเชื่อวาพระองคทรงอาน script ที่เตรียมไวกอนแลวครับ

แตปญหาที่นาพิจารณาตามมา
1. ใครราง script?
พระองคทรงรางเองฤเปลา? หรือผูอื่นรางให? ผูอื่นนะใคร?
ถาดูจากทาทีของ พล.ร.อ.สงัด นี่ ก็บอกไดเลยวา script ไมไดมาจากฝากรัฐบาล
เผด็จการแนนอน
2. ทําไมพระองคตองอานตามนั้น?
ขณะนั้นพระองคทรงมีพระชนมายุ 21 ชรรษาแลว ทรงเปนนิสิต และทรงมีความคิด
ความอานของพระองคเอง
ถาพระองคไมทรงอยากอานตามนั้น ใครจะกลามาบังคับใหพระองคอาน?
โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 14:07:18 น.] ( IP = 124.121.42.8
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คุณศรัทธาคุณวาขอความนี้มันกระจางหรือ
"ทําไมจะตองเขาไปเกี่ยวของในหลายๆ เรื่อง?"
หลายๆเรื่องนี่คือเรื่องอะไร
มีขอมูลใดยืนยันวาเขาไปเกี่ยวของ

เพิ่งเห็นวาผมอานขาม post#51 ไป ไหนๆ ก็เอยชื่อผมแลว เดี๋ยว
จะหาวาไมใหเกียรติกัน เลยตองยอนกลับมาแสดงความอาลัยตอ 
post ที่

นาสมเพชเชนนี้ซักหนอย

สําหรับผูมีความสามารถพออานออกเขียนได (requirement ต่ํา
มาก ไมขอ degree อะไรมากมาย) โปรดอานที่ผมกลาวไวแลวใน 
post#40
"ประเด็น 'การเขาไปเกี่ยวของ' ถูกจํากัดแคใน topic นี้
เทานั้นนะ ไมไดมีอะไรมากไปกวานั้นเลย"
ใน topic นี้ ที่ผม post สมเด็จพระเทพฯ ทรงเขาไปเกี่ยวของกับ
เหตุการณ "6 ตุลาคม 19" แคไหน?
ก็เทาที่ทรงไป "กลาวสดุดี" ในงานศพลูกเสือชาวบานไง
ขอความนี้มันไมกระจางตรงไหน?....... สงสัยตองเปนพวกสมอง
ไดรับความกระทบกระเทือนเทานั้นแหละถึงอานไมรูเรื่อง

ทําเปนอวดเกง อางวา "อานมาพอสมควร อานมาก็มาก" อาง
ศัพทแสงสวยหรูอยาง false analogy บาบอมาเพื่ออะไรก็ไมรู

เพราะวาไมมีใครใชหลัก analogy อยูเลยซักคน
พอจะใหพิจารณากระแสพระราชดํารัส มีหนาบอกวา "ตองดู
บริบทของคํากลาวนั้นดวย"
ดังนั้น กอนจะมาถามอะไรใหดูงี่เงาๆ แบบนี้ นาจะลองไปแหกตาดู
ที่ผม post ซะหนอยนะวาอยูในบริบทไหน

ถาคนมีสมองที่ใชงานไดตามปรกติ จะเขาใจไดวา post#28 ของ
ผมนะใชตอบ post#24 ถึงแมวาผมจะไมได post วา Re: โดยตรง

(ขี้เกียจ) แตก็ได quote ไวตอนตนแลว
post#24 สงสัยวา "ทําไมเกือบทุกกระทูที่มีชื่อศัทธา ตอง
เกี่ยวของกับสถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศดวย"
ผมคาดวานั่นเปนเพราะใน topic นี้ ผมได post กลาวถึงสมเด็จ
พระเทพฯ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสอยูหลายครั้ง
ผมจึงตอบขอสงสัยไปวา "นาจะถามสถาบันหรือบุคคลที่
เชื่อมโยงกับราชวงศวา ทําไมจะตองเขาไปเกี่ยวของใน
หลายๆ เรื่อง?"
นั่นเปนเพระวา ถาสมเด็จพระเทพฯ ไมทรงมีกระแสพระราชดํารัส
ดังกลาว ผมจะไป post ถึงไดยังไง?
ก็เมื่อพระองคทรงมีกระแสพระราชดํารัสเชนนั้นจริงๆ นี่นา
แตนอกเหนือจาก topic นี้ จะเปน topic อื่น ผมไมรูนะวา post#24 
นี่เคาพูดถึงอะไรอยู

"หลายๆเรื่องนี่คืออะไร" นี่คือคําถามที่ "งี่เงาสุดๆ" อันเกิดจาก
การที่ผูตั้งคําถามไมอานบริบทเอง
หลายๆ เรื่องก็คือเรื่องที่ผม post ไปถึงไง....... ถาไมทรง
เกี่ยวของอยางที่ผม post จะมีอะไรใหผม post กลาวถึงไหม?
อานตอนทายของ post#28 ดู
"ผมเองก็สงสัยอยูไมนอยวา ถา 'สถาบันหรือบุคคลที่
เชื่อมโยงกับราชวงศ' ไมไปเกี่ยวของกับเรื่องพวกนี้ ผมจะ



ไป post พาดพิงถึงได

ยังไงเหมือนกัน....... พยายามจินตนาการอยู"
ผมไมรูหรอกนะวา post#24 เคาไปสังเกตอะไรมา แตผมยืนยันวา 
ถา "สถาบันหรือบุคคลที่เชื่อมโยงกับราชวงศ" ไมไปเกี่ยวของกับ

เรื่องพวกนี้ ผมจะไป post พาดพิงถึงไมไดเอง

เรื่องที่ผมเอามา post นี่ไมใช "คนร่ําลือ" บาบออะไรเลย เพราะวา
เปนขาวในราชสํานักที่ตองไดอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
กอน

เผยแพรอยูแลว เปนการกระทําในที่สาธารณะที่ตรวจสอบไดงาย
มาก
ผมไมไดเอา "ทฤษฎีสมคบคิด" (conspiracy theory) หรือ
วา "ขาวลับ" ที่ไหนมาเผยแพรเลยนะ แคขาวธรรมดาๆ หาอาน

ไดตามหนา น.ส.พ. (เมื่อกวา 30 ปกอน) มีแตพวก "มักงาย ไม
ใฝศึกษา" เทานั้นแหละที่ตรวจสอบขอมูลแบบนี้ไมไดเอง

ป.ล. มีตรรกะตลกๆ แถมใหคิดกันเลนๆ
ผมไมเห็นดวยกับการ "ทําแทง"
แตสําหรับใครก็ตามที่บังอาจคราชีวิตมนุษยดวยการ "ทําแทง
ลูก" ไมวาจะดวยเหตุผลอะไรก็ตาม (ถูกขมขืนกระทําชําเรา, สนุก
จนลืมคุมกําเนิด, ไมมีปญญาเลี้ยง หรืออยากฆาคนเลนๆ) ผมขอบ
อกวา "การกระทําดังกลาวนั้น สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปน
ตัวอยาง"
ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา "ผมไมเห็นดวยกับการทําแทง" ครับ

โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 15:25:34 น.] ( IP = 124.121.42.8
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Re: post#61
"สําหรับที่คุณศรัทธา กลาวทํานองวา คุณสมัครมีบทบาทเล็กนอย ถาเทียบ
กับการกระทําผิดของผูอื่น ที่มากกวาและอยูในสถาบันที่ใหญกวา
แลวทําไมจึงตองตั้งขอรังเกียจคุณสมัครมากมายไปกวาคนอื่น"

บทบาทอะไร? ผมงงซะแลว
ใน topic นี้ผมไมไดกลาวเรื่อง "บทบาทและความรับผิด" ในเหตุการณ "6 
ตุลาคม 19" อยูเลยครับ
ผมพยายาม focus ไปที่ "การบิดเบือนประวัติศาสตร" ซึ่งผูตั้ง topic กลาว
วา "ประวัติศาสตร 6 ตุลากําลังถูกบิดเบือน โดยผูนําประเทศ" (ซึ่งผมเองเขาใจ
วาคงหมายถึงสมัครอยู) ผมจึงไมเห็นดวยนัก เพราะผมเห็นวาถูกบิดเบือนมากอน
นานมากแลว

จริงๆ แลว "บทบาท" อาจเปนสวนหนึ่งทีถู่กบิดเบือนอยูก็ได
สมัครอาจจะมีบทบาทนอย แตถูกบิดเบือนใหเราเขาใจวามีบทบาทมาก ในทาง
กลับกันใครที่มีบทบาทมากจริงๆ กลับบิดเบือนวามีบทบาทนอยหรือไมมีบทบาทเลย

การบิดเบือนเรื่อง "จํานวนผูเสียชีวิต" ของสมัครนี่ ผมเองเห็นวาเล็กนอยมากกวาการ
บิดเบือนหลายๆ อยางโดยนครินทรนะ และก็ยิ่งเทียบไมติดกับหลายๆ คนที่มีอํานาจ
มากกวานั้น

สวนเรื่องสมัครจะไปดํารงตําแหนงใหญโตอะไรนั่น ผมก็วาไมใชเรื่องที่จะทําใหความ
นารังเกียจจาก "6 ตุลาคม 19" ของเคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดครับ ความนารังเกียจ



มันตองคงที่ เพราะเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นแลว จบไปแลว
ความนารังเกียจของแตละบุคคล ในสายตาผม ตองเกิดจาก "การกระทําของบุคคล" 
ในเหตุการณนั้นเอง ไมใชเกิดจากสถานะหรือตําแหนงใดๆ หลังเหตุการณดังกลาว
ที่แนๆ สมัครไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมาพอสมควร มี "ความชอบ
ธรรม" ในการบริหารประเทศอยูนะ
โดย ศรัทธา [22 ก.พ. 2551 , 16:03:45 น.] ( IP = 124.121.42.8
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คุณจอมพล อยาเพอโหดดิ๊ครับ

เหอๆ

''แตปญหาที่นาพิจารณาตามมา
1. ใครราง script?
พระองคทรงรางเองฤเปลา? หรือผูอื่นรางให? ผูอื่นนะใคร?
ถาดูจากทาทีของ พล.ร.อ.สงัด นี่ ก็บอกไดเลยวา script ไมไดมาจากฟากรัฐบาล
เผด็จการแนนอน
2. ทําไมพระองคตองอานตามนั้น?
ขณะนั้นพระองคทรงมีพระชนมายุ 21 ชรรษาแลว ทรงเปนนิสิต และทรงมีความคิด
ความอานของพระองคเอง
ถาพระองคไมทรงอยากอานตามนั้น ใครจะกลามาบังคับใหพระองคอาน?''

อือ ขอ 2 ก็วาอยูนะ เเตขอเเรก ทาทีของสงัดเปนยังไงหรอครับ สงัดไมใชพวกขวา
จัดเเบบธานินทรหรอ
โดย ผานเเพงเเลว (ขวาเเนๆ) [22 ก.พ. 2551 , 16:48:36 น.] ( IP = 203.131.212.41
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คุณศรัทธาครับ
ใจเย็นๆครับ คอยพูดคอยจากัน
ทั้งคุณทั้งผมตางก็ไมไดอยูรวมในเหตุการณ ดังนั้นเราทั้งคูตางก็ไมรูจริงดวยตาของ
ตน
ฟงเขาเลา เห็นที่เขาถาย อานที่เขาเขียน ตองคอยๆดูครับ และยังตองพิจารณาถึง
สังคมสมัยนั้นดวยนะครับ
สิ่งที่ผมจะสื่อคือ
เมื่อคุณกลาวถึงเหตุการณ 6 ตุลาโดยอางบุคคล 2 คนวาเกี่ยวของคือ สมเด็จ
พระเทพ กับ ทานธานินทร
ผมก็สอบถามคุณศรัทธา เพราะผมก็คิดวาผมเคยอานมาพอสมควร(แมไมเยอะเทา
คุณศรัทธา) แตก็ไมเคยทราบ
แลวเมื่อคุณศรัทธาแสดงขอมูลมา ผมก็แยงดวยเหตุผลของผม
ผมไมไดดักดานหรอกครับ
แลวเพราะอะไรถึงผมถึงแยง
ผมแยงเพราะผมคิดวาไมนาจะเปนเชนนั้น และผมก็แสดงเหตุผลที่ผมคิดแยงไป
คุณศรัทธาไมเห็นดวยไดครับ เรื่องอยางนี้ไมวากัน
โดย มะละกอ [22 ก.พ. 2551 , 19:41:36 น.] ( IP = 203.131.217.8
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เริ่มกันอีกครั้งนะครับ
ผมไมเห็นดวยกรณีมีลสชบ ตายในเหตุการณ 6ตุลา ทําไมไมเห็นดวย
เพราะวันนั้นเปนการลอมปราบ นศ.จะเอาอะไรมาสูครับ
เห็นภาพไมครับที่ฝูงชนไลลานศ.
จํานวนมันตางกันเยอะ แถมอีกฝายมีอาวุธครบมือ เจตนาฆาฟนก็ตางกัน



ชาวบานที่มารวม(อาจรวมถึงเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการ) สวนใหญมาดวยขาวลือ
ที่วา
นศ.เปนผูกอการรายคอมมิวนิสต จะกอการกบฏ ลมราชบัลลังค หมิ่นพระบรมฯ
ในมธมีอุโมงค จะทําเปนคลังแสง และซุกซอนทหารญวน
เหตุผลเหลานี้ละครับที่ผมไมคอยเชื่อนักวามีลสชบ ตายในเหตุการณดังกลาว
แมจะมีขาวอะไรจากที่ไหนก็เถอะ เพราะของอยางนี้มันมีปจจัยอื่นๆอีกมากมาย
เชน ตายจริง ในเหตุการณ หรือ ตายจริงแตไมใชในเหตุการณ หรืออื่นๆ
แตขอย้ําอีกครั้งนะครับคุณศรัทธาจะเชื่อก็สุดแทแตตัวคุณศรัทธา
โดย มะละกอ [22 ก.พ. 2551 , 19:42:18 น.] ( IP = 203.131.217.8
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ตอมากรณีพระราชดํารัสตรงนี้ผมเพิ่งทราบครับวาเสด็จงานศพและ มีพระราชดํารัส
เอาละตรงนี้ผมเชื่อ
แตเพียงแคนั้นหากจะสรุปไปวา
พระองคทานรับรองความชอบธรรมในการปฎิบัติหนาที่ตามที่คุณศรัทธาวา
ตรงนี้ตองพินิจพิเคราะหใหดีแลวละครับ
เพราะยังคงมีมุมหลายมุมที่เราก็ไมทราบวาเท็จจริงเปนเชนไร
ทั้งพระประสงคที่แทจริง
ทั้งขาวสารที่พระองคไดรับ
ทั้งสถานะของสถาบันในยุคสมัยนั้น (ผมวานาจะมีระดับตางกันระหวาง ชาวบานกับ
สถาบัน กับ ทหารระดับสูง,ขาราชการระดับสูงหรือนักการเมืองกับสถาบัน)
อื่นๆอีกมากมายอีกนั่นแหละครับ
เมื่อเทียบการเสด็จไปงานศพและมีพระราชดํารัสกับสิ่งคุณศรัทธาตั้งขอสังเกตวาเปน
การรับรองความชอบธรรมของการกวาดลาง และขอที่ไมรูในแงมุมอื่น
ผมวาเรื่องนี้ยังไมสรุปนาจะดีกวาครับ
แตก็อีกนั่นแหละครับ คุณศรัทธาคิดอยางไรก็ได
โดย มะละกอ [22 ก.พ. 2551 , 19:43:12 น.] ( IP = 203.131.217.8
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ตอมาเรื่องทานธานินทร
ผมยอมรับอีกครั้งวาทราบครั้งแรกวาทานมีบทบาทตอเหตุการณจากคุณศรัทธา
แตผมไมเห็นดวยเทาใดนักในสิ่งที่คุณศรัทธาสรุปถึงบทบาททานธานินทร
เหตุผลคือ ในสมัยนั้นการปลุกระดมใหเกลียดกลัวลัทธิคอมมิวนิสตเปนเรื่องปกติ
เพราะอะไร เพราะเหตุการณปฎิวัติที่จีน สงครามในเวียดนาม สงครามในเขมร ทฤษฏี
โดมิโน แรงผลักดันจากอเมริกา กลัวจะถูกยึดทรัพยยึดที่ดิน กลัวจะถูกบังคับใหไมมี
ศาสนาฯลฯ
แตการที่ใครจะตอตานคอมมิวนิสตมิไดหมายความวาเขาจะตองเกี่ยวของกับการ
สังหารนศ.ในมธ.นะครับ
การสังหารนศ.ในมธ.เกิดจากการปลอยขาววา
นศ.เปนผูกอการรายคอมมิวนิสต จะกอการกบฏ ลมราชบัลลังค หมิ่นพระบรมฯ
ในมธมีอุโมงค จะทําเปนคลังแสง และซุกซอนทหารญวน ตางหาก
ฉะนั้นถาเขามีบทบาทปลูกฝงใหไมชอบลัทธิคอมมิวนิสต
จะวาเขามีสวนเกี่ยวของมันนาจะเปนการรีบสรุปเกินไป
โดย มะละกอ [22 ก.พ. 2551 , 19:44:08 น.] ( IP = 203.131.217.8
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กลับมาอีกครั้งที่หัวขอกระทู
จขกท ตั้งวา
ประวัติศาสตร 6 ตุลากําลังถูกบิดเบือน โดยผูนําประเทศ
เรานาจะมีสวนรวมอะไรสักอยางในฐานะประชาคม
ธรรมศาสตรนะ...วามั้ย



คงตองการสื่อวาการที่คุณสมัครพูดในวันนี้ (ป51) วา
มีคนตายคนเดียวในเหตุการณ 6 ตุลา 19 พูดเชนนี้เด็กมธ.ยอมไดหรือไม
เพราะเรื่องคนตายนี้เปนขอเท็จจริงที่ยืนยันไดหนักแนน(พูดภาษาชาวบานเด็กอมมือ
มันยังรู)ในวันนี้ (ป51)นะครับวา
มีคนตายในวันนั้นมากกวา 1 คนแนๆ
คุณศรัทธาไมตอบก็คงไมมีใครวาอะไรครับ
แตคุณศรัทธาเอา คําพูด บทบาท ของบุคคลในป 19มาเทียบเคียงแลวกลาววา 
ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว ทําไมตองดาสมัครเทานั้นหรือถึงจะตอบกระทู
ได
ผมก็ขอพูดอีกครั้งวากรณีนี้คุณศรัทธาเทียบเคียงผิด(False Analogy)ครับ
ผิด (False analogy)
โดย มะละกอ [22 ก.พ. 2551 , 19:50:02 น.] ( IP = 203.131.217.8
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ผมรูสึกดีใจมาก ที่มีการตั้งกระทูลักษณะนี้ขึ้น ในเว็บบอรดคณะนิติศาสตร (ซึ่งนา
เศรานัก ที่คณะของผมมีการขยับในเรื่องลักษณะนี้นอยมาก...อยาวาแตขยับเลย รู
เรื่องหรือเปลาผมยังไมแนใจ 555)
ผมจะเขามาเสริมประเด็นของเฮียศรัทธาเพิ่มเติม (บางสวนอาจจะมีการซอนทับทาง
ขอมูลบางนะครับ เพราะผมยุงเกินกวาจะอานทุกโพสต แตก็ยังกระแดะอยากมา
ตอบ)
โดยสวนตัว ผมมองเห็นวา “เราควรกลาวดาสมัคร ในกรณีนี้” แนนอนผมเห็นตรงกัน
กับเฮียศรัทธาวาสมัครเปนแค “ลูกกระจอก” ตัวหนึ่ง แตที่สมัครผิด และควรประณาม
คือ “การทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางประวัติศาสตรในวงกวาง (มากๆๆ)” คือวา 
ลูกกระจอกอยางสมัครจะไมนาโดนดาทันที หาก “อยูเฉยๆ” เชนเดียวกับที่ ทมยันตี 
และ ฯลฯ ฯลฯ กําลังทํา
แตหลังจากที่ประณามสมัครแลว เราตองไมลืมที่จะดา “คนที่ครอบงําสมัครอยู” และ
อยูเหนือกวาสมัครมากๆ “ควบคูกันไปดวย” คือเราตองเขาใจประเด็นกอนวา “การ
ดาสมัครนั้นคือ การดาในฐานะผูที่ทําใหประวัติศาสตรคลาดเคลื่อนในวงกวาง 
ไมใชในฐานะผูกอการที่ยิ่งใหญ” ฉะนั้นทุกๆ ครั้ง ที่ออกมาประณามสมัคร จะตอง
สรางความเขาใจที่ถุกตอง ตอตัว “ผูกอการที่ยิ่งใหญ ที่แทจริงดวย” เพื่อไมใหเกิด
ความไขวเขวทางประวัติศาสตรเพิ่มมากขึ้นไปอีก
โดย fallingangels [23 ก.พ. 2551 , 17:10:58 น.] ( IP = 124.121.8.211
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อนึ่ง ไมควรลืมวา “การดาสมัคร โดยขี้ขลาดเกินกวาจะดาผูกอการที่แทจริง 
(และยิ่งใหญ) จักยิ่งเปนการทําใหประเด็นทางประวัติศาสตร 6 ตุลา หางไกล
จากตัวผูกอการที่แทจริงมากขึ้นเรื่อยๆ...แตแนนอน ตอใหคุณเปนคนที่กลาหาญ
อยางมาก ก็คงจะไมเปนการฉลาดนักหากจะกลาวโจมตีผูกอการที่แทจริงโดยตรง 
เพราะมาตรา 112 นั้นคุมหัวเคาไวอยู
อยางไรก็ตาม เรายังพอจะสามารถทําอะไรบางอยางไดเกี่ยวกับการ Guideline โดย
อาศัย Fact ทางประวัติศาสตรเทานั้น ซึ่งผมกําลังจะกลาวตอไป...ขอย้ําอีกครั้งวานี่
คือ Fact ทางประวัติศาสตรเทานั้น ซึ่งผมพยายามเรียบเรียงตามลําดับเวลาใหทานๆ 
เขาใจภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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1. ใครคนหนึ่งเปนคนใหคําแนะนํา (ซึ่งแนนอนวาคําแนะนําของคนที่วานี้ในทางพฤติ
นัยแลวไมตางจากคําสั่ง เพราะหากไมเชื่อฟง “คําแนะนํา” ของเขา ก็เสมือนการไล
ตัวเองออกจากตําแหนง) ใหแตงตั้งธานินทร กรัยวิเชียรเปนนายกรัฐมนตรี หลังจาก
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519



2. ธานินทร กรัยวิเชียร ไดใชมาตรา 21 สังหารคนจํานวนมากมาย ดวยขอหาที่พวก
เคาตั้งขึ้นมาใหเอง นั่นก็คือ “มีพฤติการณอันเปนคอมมิวนิสต”
3. หลังจากที่ธานินทร กรัยวิเชียรไดทําการ “ออกคําสั่งสังหารหมู” แลว ใครคนหนึ่ง
คนนั้น ที่แนะนําใหแตงตั้งธานินทร กรัยวิเชียรขึ้นมา ไมเพียงไมออกมาประณามการ
กระทําของธานินทรเทานั้น แตยังแตงตั้งใหธานินทร กรัยวิเชียรเปน “องคมนตรี” 
(ซึ่งนี่เปน “อํานาจโดยแท” ของคนผูนั้น) และไดแตงตั้งใหธานินทร กรัยวิเชียร ผูใช
กฎหมายมาตรา 21 สังหารคนมากมายนั้น เปน “ศาสตราจารยพิเศษทางดาน
กฎหมาย” อีกดวย
โดย fallingangels [23 ก.พ. 2551 , 17:12:00 น.] ( IP = 124.121.8.211
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4. คนๆ เดียวกันนี้เอง ที่ไดนิรโทษกรรมเหลาผูนํานักศึกษา ที่ถูกจับไปขังคุกไวเปน
เวลา 2 ปออกมา แตในขณะเดียวกันก็ “แนะนํา” ใหศาลเลิกการตัดสินความ ในกรณี
ตางๆ ของ 6 ตุลานี้ จนปจจุบัน คดีตางๆ ลวนหมดอายุความหมดแลว โดยอางวาเพื่อ
ความสงบสุขของชาติ ซึ่งอาจนับไดวาเปนการแกปญหา “ความสงบสุขของชาติ” ที่
ปราดเปรื่องที่สุดเทาที่ผานมา (ดังเชนที่แทบทุกคน ยกยองคนผูนี้ในแทบทุกเรื่อง
ไป) โดยการ “ไมพยายามเอาผิด กับผูกระทําผิดฐานฆาคนตาย”
5. นอกจากกรณีธานินทร กรัยวิเชียรแลว เราจะพบวา “ผูนํากลุมนวพล” ซึ่งเปนกําลัง
หลักในการเขนฆานิสิตนักศึกษา และประชาชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เองก็
เปน “องคมนตรี” เชนเดียวกัน
6. หลังจากเหตุการณ 6 ตุลา จบลง พระเทพฯ ก็ไดออกมาพระราชทานพระราชดํารัส 
สดุดีลูกเสือชาวบาน ดังที่เฮียศรัทธาไดวามาแลว อนึ่งพระเทพยังไดย้ําความชัดเจน
ตอ “ความคิดดังกลาว” อีกครั้ง ดวยการบอกวา “การเดินตามรอยเทาชายผูนั้น เปน
การกระทที่ถูกตอง”
7. และวันนี้ ชาวธรรมศาสตร (และมหาวิทยาลัยอื่นๆ) แทบทุกคน ก็กมหัวกราบชายผู
นั้น ดวยความปลื้มปติทุกครั้ง โดยไมไดรําลึกเลยวา “เลือดที่เคยเจิ่งนองธรรมศาสตร 
เกิดจากใคร”

ผมขอเสริมประเด็นของเฮียศรัทธาเทานี้กอน เพราะเทานี้ก็ “หลบหนีการอานหนังสือ
สอบ” มาอยางมากแลว อยางไรก็ดี หวังวาทานที่อาน จะ “กรุณา” อานอยางลดอคติ
ใหมากที่สุด เพราะนี่คือ Fact ทางประวัติศาสตร (ที่มักจะถูกมองขาม เพราะระบบ
การศึกษาไทยละเลย –หรืออาจจะตั้งใจละเลย- ความสําคัญของมันเสมอมา)

ดวยความเคารพ
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ไปกันใหญแลวครับคุณ fallingangels
คุณเอาอะไรมาโพสเนี่ย
ผมขอบอกใหคุณทราบไวนะครับ
หากขอมูลคุณไมชัด
หากขอมูลคุณยังไมเปนที่สรุปแนนอน
คุณไมควรนําขอมูลเหลานั้นมากลาวหาใครในทางเสียหาย(ไมวาโดยชัดแจงหรือ
ชวนใหคิดไปเชนนั้น)
และการกระทําคุณมันยิ่งแยลงไปอีก
เมื่อคุณกลาวหาผูอื่นในที่สาธารณะโดยไมเปดเผยขอมูลที่คุณนํามากลาวหา
เมื่อคุณกลาวหาผูอื่นในที่สาธารณะแตตัวผูกลาวหาหลบอยูดานหลังไมเปดเผยตัว

คุณกลาวอางถึง fact ทางประวัติศาสตรื
ไหนละครับ เอามาแสดงสิ
คุณแยมากครับ
โดย มละกอ [23 ก.พ. 2551 , 20:34:31 น.] ( IP = 124.120.152.200
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คุณ fallingangels
ผมขอย้ําอีกทีนะครับ
เจาของกระทูคงมุงหวังเพียงวา
คุณสมัครพูดวามีคนตายในเหตุการณ 6 ตุลา 2519เพียงคนเดียว
ในป 2551
ทั้งที่ขอมูลสรุปชัดเจนระบุวามีคนตายจํานวนมาก
30 กวาปนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้
คุณสมัครไมมีโอกาสตรวจสอบขอมูลเลยหรือ
การพูดอยางนี้ในยามที่ตนเปนนายกตองการจะบิดเบือน
ประวัติศาสตรหรือเปลา
ชาวมธ. ควรมีบทบาทอยางไรกับเรื่องนี้

ถาคุณไมตอบประเด็นนี้
แตคุณจะแตกประเด็นไปยังเรื่องที่เกี่ยวของก็คงจะได
แตไดโปรดนําขอมูลที่ชัดเจนมาแสดง
อยาเอาเพียงแตความคิดอคติของคุณมานําเสนอ
มันจะทําใหกระทูดีๆนี้มีปญหา
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"ชาวบานที่มารวม(อาจรวมถึงเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการ) สวนใหญมาดวย
ขาวลือ"

เปลาเลย ไมไดมาดวย "ขาวลือ" แตเปน "จัดตั้ง" ทั้งนั้น ไมใชวาฟง "ขาวลือ" จาก
ไหนแลวมากันเอง
ตํารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวบาน นวพล และกระทิงแดง เปน "จัดตั้ง" ทั้งนั้น
ครับ ไมใชคิดจะมาก็มากันเอง
และขอมูลที่รับฟงมานั่นจะเรียกวา "ขาวลือ" ก็ไมถูก ตองเรียกวา "ขาวจัดตั้ง"
ไมใชเพิ่งฟงมาเมื่อเร็วๆ นั้น แตถูกเสนอขาวดานนี้อยูดานเดียวมานับป และมีการ
ฝกฝนอยางดีดวย
---------------------------------------------------------------------

"เหตุผลเหลานี้ละครับที่ผมไมคอยเชื่อนักวามีลสชบ ตายในเหตุการณ
ดังกลาว"

ลองทดสอบกับกอนหินตามคําแนะนําของผมฤยัง?
อยาตัดประเด็นความตายเกิดจากฝายเดียวกันออกไปเฉยๆ ซิ....... บาทาและลูกปน
หามีตาไม!
เพราะแยงแบบนี้แหละผมถึงวางี่เงา
ถาจะวาขอมูลผมผิด ก็ตองไปโทษสํานักราชเลขา ที่บังอาจปลอยขาวเกี่ยวกับ
สมเด็จพระเทพฯ มาผิดๆนะ ผม quote มาอีกที
---------------------------------------------------------------------

การกลาวถึงผูมีสวนรวมในการสังหารหมูผูบริสุทธิ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดใน
ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยใหมวา "เปนการปฏิบัติหนาที่ที่สมควรแกการเชิด
ชูเพื่อเปนตัวอยาง"

"การปฏิบัติหนาที่" ที่วาคืออะไร?....... ก็คือการมีสวนรวมในการสังหารหมูผูบริสุทธิ์
ไง
ที่วา "สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" นี่ แสดงวาการกระทําดังกลาว
มี "ความชอบธรรม" ไหม?
ผมไมไดบอกซักคําวาพระราชประสงคที่แทจริงจะเปนเชนไร ลองคิดแบบคนที่มี



สมองใชงานไดปรกติดูก็ได ถาเราไมเห็นวาการกระทําดังกลาว"ชอบธรรม" เราจะ
บอกวาการกระทํานั้น "สมควรแกการเชิดชูเพื่อเปนตัวอยาง" ไหม?
สมองผมไมมากนัก คิดอะไรซับซอนไมคอยได ถาอะไร "ไมชอบธรรม" ผมจะบอก
วา "เปนการกระทําที่ตองประณามเพื่อไมใหใครเอาเปนเยี่ยงอยาง"....... งาย
ดี
---------------------------------------------------------------------

ใครอยากอานอะไรไรสาระ ไมมีความสมเหตุสมผล หาอานไดใน post#82 ครับ
"แตการที่ใครจะตอตานคอมมิวนิสตมิไดหมายความวาเขาจะตองเกี่ยวของ
กับการสังหารนศ.ในมธ.นะครับ"

นั่นคือบทบาทเดียวกับสมัครเลย!
ชื่อ "ธานินทร" โผลขึ้นมาจากไหน? กลับไปหาอานเอง ไมใชจาก พล.ร.อ.สงัด นะ
สมัครทําอะไรมากอน ถึงไดเปน รมว. มหาดไทย?
ธานินทรทําอะไรมา ถึงไดเปน นายกฯ?
แลวมติ ครม. ใหดําเนินคดีแกนนํานักศึกษาและใหกวาดลางผูที่ถูกยัดเยียดขอหาวา
เปน "คอมมิวนิสต" นั่นอีก
นี่ post ไปแลวทั้งนั้นนะเนี่ย
---------------------------------------------------------------------

false analogy นี่คือขอกลาวอางที่ปญญาออนมากๆ
สงสัยคงพอจะรูจักหลักการใหเหตุผลอยูแบบเดียวหละมั้งเนี่ย จึงขยันยกขึ้นอางมา
เหลือเกิน เอะอะๆ false analogy ตลอด
ตอบไปแลวหลายครั้งหลายหนวานี่ไมไดใชหลัก analogy อยู!

ก็นี่ไมใชการใหเหตุผลแบบ analogy นี่หวา ถาไปพิจารณาวามันเปน analogy มันก็
ตอง false ทุกครั้งอยูแลว....... idiotic เอามากๆ
ถาไมปญญาออนเกินไป ก็นาจะรูวา "หลักตรรกะ" และ "การใหเหตุผล" มีตั้งหลาย
แบบนะ

ถาไมอยากใหเหตุผลนี้ดูเบาปญญาไปนัก ตองบอกใหไดวา analogy ที่ถูกตองคือ
อะไร แะ false analogy เปนอยางไร....... แตไมเคยมี!
และถึงมีก็ไมสําคัญ เพราะวาไมมีใครทํา analogy อยูเลย....... มีแตคนที่ไมรูจักการ
ใหเหตุผลอยางอื่นนอกจาก analogy เทานั้นแหละ!

"แตคุณศรัทธาเอา คําพูด บทบาท ของบุคคลในป 19มาเทียบเคียงแลวกลาว
วา ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว"
นี่เปนประโยคที่สุดแสนจะปญญาออนมากๆ
การที่ผมยกคําพูด (หรือกระแสพระราชดํารัส) ของใครใน ป 19 มา ทําไมจะใช
ไมได???
มีแตพวกปญญาออน เถียงแบบจับประเด็นไมเปนเทานั้นแหละที่จะบอกวาใชไมได
เพราะผมกําลังบอกวา "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว" ก็ตอง quote เอา
คําพูดเกาๆ ที่แสดงความบิดเบือนตอนนั้นมาซิ....... จะไป quote เอาคําพูดเมื่อเร็วๆ 
นี้มาทําไม???
ถาผมบอกวา "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว" และอางคําพูดโงๆ ของ
สมัครเมื่อไมถึงสัปดาหกอน มันสมเหตุสมผลตรงไหน???....... ออกจะปญญาออน!
ขอเถียงของผมแบบนี้ไมไดอาศัยหลักการใหเหตุผลแบบ analogy อยูเลย ไมได
ตองการเทียบเคียงอะไร
การใหเหตุผลแบบนี้ ผมไมไดตองการเทียบเคียงอะไรอยู เคาเรียกวาการใหเหตุผล
แบบ "sampling" คือการยกตัวอยาง
ผมกลาวอางวา "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว"....... ผมมีอะไรมาสนับสุ
นขออางนี้หละ???
ก็ตัวอยางคําพูดที่แสดงวา "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือน" เมื่อ "นานมาแลว" ไง
เกี่ยวอะไรกับการเทียบเคียงคําพูดของสมัครหละ?

ผมทา Mr. False Analogy แสดง analogy ที่ไม false ของเคาออกมาหนอย
ขอเถียง ผมยืนยันตามเดิม คือ "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานานแลว"



ถาอางคําพูดเมื่อ ป 19 มาสนับสนุนวา "ประวัติศาสตรถูกบิดเบือนมานาน
แลว" ไมได (เพราะถาอาง มันวา false analogy ยันเต) จะใหอางคําพูดของใครในป
ไหน?

ผมก็ขอพูดอีกครั้งวาคุณมะละกอปญญาออน (idiot) ครับ
โดย ศรัทธา [23 ก.พ. 2551 , 21:07:47 น.] ( IP = 124.121.43.48
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ตองบอกอีกครั้งครับวาคุณศรัทธาใจเย็นๆกอนจะไปกันตอ
ตอนนี้คงมาถึงตรงที่วา
คุณศรัทธามีขอมูลและแสดงขอมูลพรอมทั้งสรุปความคิด
แตนั่นเปนเพียงความคิดเห็นของคุณศรัทธานะครับ
ถูกผิดอยางไร ยังไมมีใครยืนยันได (แมคุณศรัทธาจะยืนยันวาถูกก็ตาม)
ผมมีสิทธิไมเชื่อไมครับ
หรือคุณศรัทธาคิดวาขอมูลคุณดีแลว คนอื่นตองเชื่อ
เมื่อผมไมเชื่อผมก็แสดงเหตุผลของผมประกอบไป
ผมทําไดหรือเปลาครับ
คุณศรัทธาไมเห็นดวยแยงมาก็ตามสะดวกครับ
แตผมมั่นใจมากๆเรื่องหนึ่งครับ
ทุกเรื่องมันมีเหตุปจจัยอื่นๆอีกมากมายครับคุณศรัทธา

ผมมีความเชื่ออยางหนึ่งครับคุณศรัทธา(แตคุณศรัทธาไมเชื่อก็ได แยงก็ได ผมไม
วา)
ผมเชื่อวา ในยุคสมัยของบุคคลสําคัญของโลกทั้งหลาย
ไมวาจะเปน
เซอรไอแซคนิวตัน หลุยสปาสเตอร ชารล ดารวิน ไอนไสตน รุสโซ มองเตสกิเออร 
ฯลฯ
ในยุคสมัยของแตละคนคงจะมีคนที่เกง ฉลาดทัดเทียมหรือมากกวาเขาเหลานั้นอยู
อีก
แตคนเกงกวาฉลาดกวาเหลานั้นกลับมิไดไดรับการกลาวถึง
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความเกงความฉลาดนี่แหละ
เกงกวาคนอื่น ฉลาดกวาคนอื่น เลยเห็นคนอื่นแยกวาตนไปซะหมด
เพียงแคเห็น แครูสึกคงไมเทาไหร แตคงจะแสดงออกมาดวย
คนสวนใหญก็คงจะรับไมได
ในขณะที่บุคคลสําคัญของโลกทั้งหลายเขาคงจะพอรับฟงความคิดคนอื่นบางแมเขา
จะเกงกวาฉลาดกวาคนอื่นก็ตาม
คนอื่นจึงรับฟงความคิดเห็นของเขาเชนกัน
จากความเชื่อนี้ผมเลยสรุป(จนเปนความเชื่อของผมเอง) วา
มวลมนุษยชาติมีวิวัฒนาการ เจริญกาวหนา ทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรมา
ขนาดนี้
ผานยุคสมัยตางๆมาได
คงไมใชเพราะคนเกงที่สุด แตนาจะมาจากคนเกงธรรมดาๆที่คนสวนใหญยอมรับ
ที่กลาวมาเนี่ยความเชื่อสวนตัวนะครับคุณศรัทธา

โดย มะละกอ [23 ก.พ. 2551 , 22:10:07 น.] ( IP = 124.120.152.200
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ขอ 1.-6. ใน post#89 และ #90 fallingangels กลาวมาเปน fact ที่คอนขางเชื่อถือได

ขอ 1. นั้นตรวจสอบไดจากหนังสือประวัติศาสตร, มาจากปากผูเกี่ยวของโดยตรง 
(อยางกรณี พล.ร.อ.สงัด ที่ผมเคยยกตัวอยางแลว) และขาว น.ส.พ. (หวงเวลานั้น)
ขอ 2.-5. ไมวาจะเรื่องการใช "มาตรา 21" ของธานินทร, การแตงตั้งธานินทรดํารง
ตําแหนงตางๆ, การนิรโทษกรรม และพล.ท.สําราญ เปนแกนนํา"นวพล" นั้น 



สามารถตรวจสอบไดจากมติ ครม. (ขณะธานินทรดํารงตําแหนง), ขาว น.ส.พ. (หวง
เวลานั้น) และหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ขอ. 6 ผมก็บอกไปชัดแลว

fact เหลานี้เปน official record ที่เปนทางการอยูแลว ที่แนๆ fallingangels ไมได
สรางขอมูลอะไรใหมขึ้นเองเลยแมแตนอย ใครที่เขาใจวาขอมูลเหลานี้ "ไมชัด" นี่ 
อยาบอกวาเคยอานอะไรเกี่ยวกับ "6 ตุลาคม 19" นอกจากประวัติศาสตรความยาว 1 
ยอหนาในหนังสือสังคมศึกษาระดับมัธยมปลายเลย เกิดจากการที่ไมศึกษาหาขอมูล
เองทั้งนั้น
นี่เปน fact ลวนๆ จะเปน truth หรือไมนั่นอีกเรื่องนึง
แตการกลาววา "ยังไมเปนที่สรุปแนนอน" นี่ออกแนวเพอเจอเอามากๆ
ถามันยังไมเปนที่สรุปแนนอน ทางราชการจะบันทึกไวใหเปน official record ให
นํามาอางอิงกันไดหรอกนะ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการแตงตั้งตําแหนงบางตําแหนง (เชน องคมนตรี) และการ
พระราชทานอภัยโทษ ตองย้ําไวเลยวาเปน prerogative ของพระมหากษัตริยจริงๆ
....... นักเรียนกฎหมายก็นาจะรูอยูแลวนะ!

การนําเสนอขอมูลนี้นะไมเรียกวา "อคติ" ไดหรอก การปฏิเสธไมรับขอมูลเหลานี้
แบบไมมีเหตุผลตางหาก นั่นแหละ "อคติ"

คนที่แยมากคือคนที่กลาวอางวา "อานมาพอสมควร" หรือ "อานมาก็มาก" แตไม
รูขอมูลพื้นฐานแบบนี้นี่แหละ
ถาไมรูก็ไมเห็นจะตองอวดอางคุณวิเศษอะไรเลย บอกวาไมรูเรื่อง ไมไดศึกษาก็
พอแลว
โดย ศรัทธา [23 ก.พ. 2551 , 22:17:28 น.] ( IP = 124.121.43.48

ความคิดเห็น 99

คุณศรัทธา คุณ fallingangels
พวกคุณยอนกลับไปดูโพส 89 90 อีกที
แลวบอกหนอยวาจะสื่ออะไร
บอกมาชัดๆ
ยืนยันมาเลย
ถามั่นใจแนจริงอยาเลี่ยงบาลีประชดประชันอยางในโพส

คุณถือสิทธิอะไรมากลาวหาผูอื่นจากขอสรุปของตนเองทําใหผูอื่นเสียหาย
แตกลับไมกลาเปดเผยตนเอง
อยางนี้มันใชไมได

โดย มะละกอ [23 ก.พ. 2551 , 23:01:42 น.] ( IP = 124.120.152.200
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คุณวาผม ประชดประชันผม เสียดสีผม ผมไมเคยวา
คุณกลาวอางสถาบันหากไมเสียหายผมก็ไมวา
คุณจะอคติตอสถาบันอยางไรผมก็ไมมีสิทธิไปวา
แตเมื่อคุณล้ําเสนกลาวหาตามขอความอยางในโพส 89,90
โพส 89,90 มันมิใชการนําเสนอขอมูลอยางที่คุณวา
แตเปนการกลาวหา
ผมรับไมได
ผมอุตสาหเตือน
คุณยังไมรูสึกตัวอีกวาสิ่งที่คุณโพสนั้นสรางความเสียหายตอสถาบันซึ่งผมเทิดทูน
คุณยังอางofficial record
อางวานําเสนอขอมูล



เรื่องนี้พวกคุณกระทําไดชั่วชากินใจผมจริงๆ

ถามั่นใจในขอมูลตามที่โพสไวใน 89,90,96
ถามั่นใจในความคิดตามโพส 89,90,96
อยามัวหลบโพสอยูเลย
กลากลาวหาตองกลารับผิดชอบ
โดย มะละกอ [23 ก.พ. 2551 , 23:21:30 น.] ( IP = 124.120.152.200
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กอนอื่นตองขอบคุณคุณศรัทธา ที่ชวย defend ประเด็นใหผมตอนที่ผมไมไดอยูดู
ครับ
และถึงคุณ “มะละกอ” หากคุณ “ไมโง” จนเกินไป ผมขอถามสักนิดวา “ที่คุณศรัทธา
ตอบ แทนผมไปนั้น มันไมตรงประเด็นอยางไร?”
ผมสื่อไวอยาง “ชัดเจน ยิ่งกวาชัดเจน” (ซึ่งหากไมไดบื้อขนาดสะพรั่ง คงจะเขาใจ
ได) วา
1. ควรดาสมัคร เพราะ “สรางความบิดเบือนทางประวัติศาสตร”
2. นอกจากดาสมัครแลว ตองดาใหครบถวนดวย ซึ่งผมไดแจกแจง FACT (หาก
คุณฉลาดพอจะเขาใจความหมายของคําๆ นี้) และหากคุณอานดูดีๆ คุณจะพบวา ที่
ผมเขียนนั้น “เปนขอมูลที่มีการรับรอง” (โวย)

หากคุณเปนคนที่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร คุณจะเขาใจไดวา “ผมไมไดแตงเรื่อง
ขึ้นมาเอง และนั่นคือเรื่องที่มี official record อยางที่คุณศรัทธาไดกรุณาอธิบายไป
แลว”
- กรณี “แนะนํา” นั้น มีกระทั่งการลงขาวดวย ไปหาดูเอาเอง
- กรณีการใช มาตรา 21 นั้น ผมคิดวา หากคุณยังเปนคนที่เรียนดานกฎหมายอยู (ผม
เดาวาอยางงั้น หรือหากไมใชอยางนอยก็ในฐานะคนไทย) ยอมรูดีวา “ธานินทร กรัย
วิเชียร ใชมาตรา 21 จริง และขอหาที่ผมเอยถึง ก็เกิดขึ้นจริงๆ” หากอยากได
หลักฐานพิสูจน ไปคนดูไดเลยจากบันทึกการประชุมตางๆ ของรัฐบาลยุคนั้น ในหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ เปนเอกสารชั้นตนครับ
- ประเด็นที่ 3 นี้เปนประเด็นที่ผมรูสึก “ผิดหวัง” อยางรุนแรงมากในฐานะที่ ที่นี่คือ
บอรดคณะนิติศาสตร ของมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อที่สุดแหงหนึ่งของไทย คุณไมรูหรือ
ไง วาคนเพียงคนเดียวที่มีอํานาจในการแตงตั้งองคมนตรีคือใคร??? และหาก
ชัวรกวานี้ ไปคนดูไดเลย “ประวัติการแตงตั้ง” จะพบชื่อธานินทร กรัยวิเชียร
- ประเด็นที่ 4 นี้มี record ที่บันทึกเรื่องนี้เอาไวอยางชัดเจน หลังเหตุการณนองเลือด
จบลง
- พลโทสําราญ หัวหนากลุมนวพล เปนองคมนตรี สามารถพิสูจนไดจากการ เปด 
“ทําเนียบองคมนตร”ี ดูได
- ประเด็นที่ 6 กรณีพระเทพนี้ ก็มี record บันทึกไวชัดเจนเชนกัน ขอความ คุณ
ศรัทธาไดเคยนํามาแสดงไวแลว แตผมขออนุญาต ยกมาอีกครั้ง เพื่อเปนการ 
“อธิบายพวกสมองสะพรั่ง” เปนครั้งสุดทาย
“[color=blue]สมเด็จพระเจาลูกเธอทั้งสองเสด็จทรงบําเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพ 
“นายเสมอ อนจรูญ” ลูกเสือชาวบานที่เสียชีวิตจากการชวยเหลือเจาหนาที่ จาก
เหตุการณจลาจล “6 ต.ค.” ที่วัดพระศรีมหาธาตุ ทามกลางลูกเสือชาวบานรวมพิธี
กวา 5 พันคน ทรงสดุดีวีรกรรมวาสมควรแกการเชิดชูเปนแบบอยาง

เมื่อเวลา 15.00 น. (ที่ ๒๐) สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จทรงบําเพ็ญพระกุศลและ
บรรจุศพ นายเสมอ อนจรูญ ลูกเสือชาวบานรุนที่ 5 คายวังสราญรมย 206/3 กทม. 70 
ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อเสด็จมาถึง สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ 39 รูป สวด
มาติกาจบแลว เจาพนักงานลาดภูษาโยง สมเด็จพระเจาลูกเธอฯเสด็จไปทอดผาแลว
ทรงหลั่งทักษิโณทก

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา ทรงกลาวสดุดีเกียรติคุณ นายเสมอ 
อนจรูญ วา “การปฏิบัติหนาที่ครั้งนี้ [เปนไปตาม] คําสัตยปฏิญาณที่ไดปฏิญาณไว



กับลูกเสือชาวบาน สมควรแกการเชิดชู เพื่อเปนตัวอยางแกลูกเสือชาวบานตอไปใน
ดานมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” แลวเสด็จไปที่หนา
หีบศพ ทรงหยิบดินหอผาขาวดําวางบนพานที่ตั้งหนาหีบศพ ทรงวางพวงมาลา

ในโอกาสนี้ ทั้งสองพระองค เสด็จเยี่ยมลูกเสือชาวบานกวา 5,000 คน ซึ่งเดินทางมา
จากจังหวัดใกลเคียง ที่มาเฝารับเสด็จอยางคับคั่งตามพระอัธยาศัยดวย

สําหรับวีรกรรมของนายเสมอ ที่ไดปฏิบัติจนถึงแกเสียชีวิต คือ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นี้ 
เวลา 08.00 น. นายเสมอไดติดตามตํารวจเขาไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บจากการตอสู ถูกฝายผูกอการไมสงบระดมยิงมา
จากดานขางหอประชุมใหญ ไดรับบาดเจ็บสาหัสและสียชีวิตในเวลาตอมา[/color]”

- ประเด็นสุดทายที่ผมพูดถึง คือเรื่องคนสวนใหญ กราบคนๆ นั้น เคารพคนๆ นั้นเนี่ย 
หากคุณยังคิดจะเถียงอีก ก็เลิกมีเถอะครับ สิ่งที่เรียกวาสมองนะ มีก็เปลืองเปลาๆ

ดวยความเคารพ

ปล. หวังวา “คนที่เรียนนิติศาสตร” จริงๆ จะเขาใจในสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับ
ปปล. คุณมะละกอ ลองบอกหนอยเถิดวา สิ่งที่ผมวามา ไมใช Fact ทาง
ประวัติศาสตรอยางไร??? หากไมใช เปนอะไร??? ความคิดเห็นของผม
เอง??? ทุกอยางมีขอพิสูจน มี record เปน primary source แลวยังเสือกบอกวา 
“ผิด” อยางงี้ มันจะดักดานไปหนอยกระมัง
โดย fallingangels [24 ก.พ. 2551 , 01:21:32 น.] ( IP = 58.136.65.64
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ผมยืนยันตามที่ fallingagels กลาวมาใน post#89 และ #90 ของเคา ดังที่ผมกลาวไว
แลวใน post#96 ของผม
ขอกลาวหาวา "ล้ําเสน" ของคุณมัน idiotic มาก เนื่องจากเกิดจาก "ความ
ดักดาน" และ "ความไมใฝศึกษา" ของคุณเองทั้งนั้น!!!
ที่ผมบอกวามันเปน official record เพราะมันเปน official record จริงๆ ใครที่ไหนที่
กลาเสนอหนาวา "ศึกษา 6 ตุลาคม 19 มาในระดับงูๆ ปลาๆ" อยางผม เคาก็รู
ขอมูลพื้นฐานแบบนี้ แบบที่ fallingangels กลาวมาทั้งนั้น....... อยาไดเสนอหนาไป
ถามใครที่เคา "อานมาพอสมควร"หรือ "อานมาก็มาก" เลย วาเคาจะรูอะไร
มากกวาผมและ fallingagels เลย เนื่องจากวาเราสองคน (ขออภัยแทน fallingangels 
ดวย ที่ผมลดระดับเคาลงมาเทาเทียมกับผม เพราะจริงๆ ขอมูลพื้นฐานแบบนี้เคายัง
เหนือกวาผมมาก) ยังอยูในระดับ "กระจอก" เอามากๆ แตขอมูลพื้นฐานแบบนี้ ถึง
จะ "กระจอก" อยางผมหรือ fallingangels เอง ก็รูดีอยู และเราก็ไมเคยคิดเสนอหนา
อวดอางคุณวิเศษวา "อานมาพอสมควร" หรือ "อานมาก็มาก" เลยดวยซ้ํา 
เพราะวาพวกที่อางวา "อานมาพอสมควร" หรือ "อานมาก็มาก" แตไมรูขอมูล
พื้นฐานแบบนี้ มันนาสมเพชสุดแสนที่ผมจะบรรยายไดจริงๆ!!!

ถาคุณจะ "ดักดาน งี่เงา หรือเบาปญญา" เกินกวาจะไปคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
เอาจาก น.ส.พ. หรือ หอจดหมายเหตุแหงชาติ นี่มันก็พนวิสัยของผมแลวหละนะ 
ยอมรับออกมาเลยวาคุณ "ดักดาน งี่เงา และเบาปญญา" เกินกวาจะขวนขวายหา
ความรูดวยตนเองเถอะ คุณจะไดดู "นาสมเพช"นอยกวาที่เปนอยูนี่ "นิดนึง"....... 
มันชวยไดไมมากหรอกนะ แคนิดนึงจริงๆ

คุณบอกวา "กระทําไดชั่วชากินใจผมจริงๆ" งั้นเหรอ???....... ผมขําๆ และรูสึก
สมเพชนะ คุณนาจะเก็บไปบอกคนที่เปนตัวการสําคัญสุดใน "6 ตุลาคม 
19" มากกวา!!!
ปญหาก็คือ....... คุณกลาฤเปลา? กลาพอจะยืนยันไหมวาคนที่อยูเบื้องหลัง "6 
ตุลาคม 19" นะ "ชั่วชากินใจคุณจริงๆ" ?
กลาไหม???

ผมเองและ fallingangels ไมเคยหลบหรอก พรอมจะรับผิดชอบที่ post เสมออยูแลว 



ไมไดมีใคร "หลบ" เลย
ขนาด post ที่นี่และที่ไหนๆ ผมก็ใชชื่อจริงตลอด และชื่อ "fallingangels" นี่ใครตอ
ใครใน webboard การเมืองทั่วๆ ไป (รวมถึง manageronline) เคาก็รูชื่อจริง
ของ "เบสท" นิสิตคณะรัฐศาสตร (ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ) จุฬาฯ 
รหัส 49 ทั้งนั้น
โดย ศรัทธา [24 ก.พ. 2551 , 03:09:53 น.] ( IP = 124.121.34.168
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ผมขอแกไขขอผิดพลาดในประเด็นแรกของผมครับ เรื่อง "คําแนะนํา" นั้น ผมไป
เสาะหาขอมูลเพิ่มเติมดูแลว สรุปวามันคือ "คําสั่งแตงตั้ง" ครับ ไมใช นสพ. ซึ่งอาจ
เรียกไดวาชัดเจนกวาที่พูดไปแตแรกเสียอีก

อนึ่ง อยางไรก็ตามขออภัยในความผิดพลาดดวย (แตขออื่นๆ ยังยืนยันในขอมูลเดิม
ครับ)

ดวยความเคารพ

ปล. ผมเพิ่งจะเคยโดนคนดาแบบ "lack of information" ขนาดนี้นะเนี่ย เอาเปนวา 
ผมบอกไดเลยวา "ชื่อจริง" ของผมนั้น ผมเปดเผยหลายครั้งมาก โดยเฉพาะในการ
เขียนบทความที่มีความ "เสี่ยงสูง" (วึ่งเทียบไมไดเลยกับที่เขียนๆ มานี่) และจะให
ผมเปดเผยชื่ออีกครั้ง ผมก็ไมมีปญหา (เพราะยังไงเสียก็ไมใชความลับอะไร)...ผม
แครูสึกเสียดายที่ตองมาเผยชื่อ เพราะคนที่ดักดานอยางคุณนะ (ในที่นี้ ขอบอกตาม
ตรงวา "จําเพาะ" ไวที่ มะละกอ) แลวอีกอยาง ผมอยากจะบอกวา คนที่ขี้ขลาดนะ 
คือคนที่ไดแตดาคนอื่นๆ ภายใต "นามแฝง" ที่คนอื่นไมสามารถทําอะไรได "ทําผิด
อะไร ก็ไมจําเปนตองแสดง accountability อะไร...งายดี

ปปล. ขอบคุณ เฮียศรัทธาครับ ที่อุตสาหยกผม ไปเทียบเทาเฮีย แตผมขอย้ําอีกครั้ง
วา ขอมูลในเรื่องเหลานี้ ยังมีที่ถูกปดบังอยูอีกมากมาย ซึ่งคงยากนักที่จะมี
ใครที่อาจ "กลา" ที่จะเรียกวาตัวเองรูจักมันดีจริงๆ แมแต "นักวิชาการที่
ประสบเหตุการณนี้ดวยตัวเอง และศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด 20-30 ป ยังไม
กลาพูดเลยวาตัวเอง รูดี...แตคุณทาทางเหมือนจะรูดีนะครับ คุณมะละกอ"
โดย fallingangels [24 ก.พ. 2551 , 09:16:12 น.] ( IP = 58.136.65.64
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คุณมะละกอ
เอาเปนวาพูดใหคุณเขาใจดีกวา
คือ2คนนั้นนะ เคากลาวหาในหลวงละ
ชัดเจนแลวนะ
โดย ... [24 ก.พ. 2551 , 13:50:15 น.] ( IP = 125.24.200.40
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re: post 104

"กลาวหา" ??? คุณกําลังบอกวาผม หรือเฮียศรัทธากลาวหาหรือครับ?????

เชนนั้นก็แปลวา "หนวยงานราชการ ที่ทําการ record เรื่องเหลานี้ไว จะนับวา
เคา กลาวหา ไดหรือไมครับ??? เชนนั้นแปลวา หอจดหมายเหตุแหงชาติ กลาวหา
เชนกันใชมั้ยครับ??? เชนนั้นแปลวา "บันทึกการประชุม ของ ครม. ตอนนั้น (นั่น
หมายความวา ครม. เหลานั้น) ซึ่งปจจุบัน ไดเปนองคมนตรีกัน หรือไดรับ
พระราชทานเครื่องรางฯ ชั้นสูงกันนั้นก็ "กลาวหา" ในหลวง ใชมั๊ยครับ????



เพราะผมทําเพียง "ตัดแปะ เหตุการณที่มี record มาจากแหลงเหลานั้น เทานั้น
ครับ" ผมคิดวาคุณนาจะลอง "ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคํา
วา กลาวหา ใหดีกอนนะครับ"

ดวยความเคารพ
โดย fallingangels [24 ก.พ. 2551 , 15:32:33 น.] ( IP = 161.200.255.162
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Re: post#78
"ทาทีของสงัดเปนยังไงหรอครับ สงัดไมใชพวกขวาจัดเเบบธานินทรหรอ"

ขวาจัดจริงๆ นั่นแหละครับ แตไมวาจะธานินทร (นายกฯ) หรือสงัด (หัวหนาคณะ
รัฐประหาร) จะมีทาทีออนนอมตอราชสํานักมาก ไมอยูในฐานะที่จะเสนอ script และ
บังคับใหพระบรมวงศานุวงศพระองคใดทรงอานไดแนนอน
โดย ศรัทธา [24 ก.พ. 2551 , 16:06:22 น.] ( IP = 124.121.32.234
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เเตละคนก็อางขอมูลมาถกกันมันก็ดีอยู

เเตดูจากบางความคิดเห็นคุณศรัทธาก็ดูเหมือนใสอารมณเกินไปนะครับ หรือความ
จริงอาจไมมีอะไรเเตคําที่ใชมันดูรุนเเรงไง มันอาจจะทําใหเกิดการตอบโตกลับมารุน
เเรง มากขึ้นได
เชนคําวาดักดานไรพวกนั้น

เเตกระทูนี้ก็ดีตรงที่มีขอมูลมาใหเห็นกันเยอะขึ้น
หลายๆดาน

สวนตัวยังไมเคยรูเรื่องราวพวกนี้ หรืออานมาคอนขางนอย ขอตัวไปหาขอมูล 
หลังจากที่สอบเสร็จเเลวจะมาเสวนาดวย

โดย 6003 [24 ก.พ. 2551 , 16:47:02 น.] ( IP = 125.26.47.169
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Re: post#108

ที่วา “ดักดาน” ผมก็ไมไดใสอารมณหรอกนะ เหตุผลก็แสดงออกไวชัด

1. สติปญญาในระดับที่ไมสามารถแยกความแตกตางระหวาง “ขอเท็จจริง” (fact) 
กับ “ความคิดเห็น” (opinion) ออกจากกันได
2. สติปญญาในระดับที่อาน post#96 ของผม แตยังคิดวานั่นคือการเลี่ยงบาลี แลวยัง
แถหนาดานๆ มาถามอีกวา “จะสื่ออะไร”.......
ก็สื่ออยางที่ post ไวนั่นแหละ มันเขาใจยากตรงไหน?
ก็นั่นเปน “ขอมูลทางการ” (official record) อยูแลวไง
post#89 และ #90 วายังไง post#96 ของผมก็ยืนยันตามนั้นไป ตรงประเด็นเอามากๆ 
แตกลับอานแคนี้ไมรูเรื่อง
3. สติปญญาในระดับที่กลาวอางวาอานประวัติศาสตรเกี่ยว “6 ตุลาคม 19” มา
พอสมควร (หรือมาก็มาก) แตยังคิดไดแควา “ชาวบานที่มารวม (อาจรวมถึง
เจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการ) สวนใหญมาดวยขาวลือ”.......
ขอเท็จจริงที่พื้นฐานเอามากๆ ก็คือ ไมวาจะเปน ตชด.หนวยพลรม ลูกเสือ



ชาวบาน นวพล หรือกระทิงแดง เปน “จัดตั้ง” ทั้งนั้น
มีการฝกการใชอาวุธมารวมป ไมใชอยูดีๆ ฟง “วิทยุยานเกราะ” แลวมารวมตัวกันวัน
นั้น
4. สติปญญาในระดับที่กลาวอางวาอานประวัติศาสตรเกี่ยว “6 ตุลาคม 19” มา
พอสมควร (หรือมาก็มาก) แตกลับไมรูขอมูลธรรมดาๆ วามีฝายปราบปรามตายจาก
เหตุการณดังกลาวและสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชกระแสกลาวสดุดี.......
ถาไมมีใครตาย จะจัดเปนงานศพใหแลวเปนขาวใหญโตไดยังไง? เพื่ออะไร?
ถาลองปลอยให แบบนี้ (บอกวาไมมีฝายปราบปรามตายเลย บอกวาสมเด็จพระเทพฯ 
ไมเคยเสด็จฯ ไปรวมงานศพ และทรงกลาวสดุดี) ก็เทากับวาปลอยใหมีคน
บิดเบือนประวัติศาสตร ไมตางอะไรกับสมัครที่หลายๆ คนกําลังดาอยูนั่นแหละ
5. สติปญญาในระดับที่คิดไดแควาการตายของลูกเสือชาวบานดังกลาวตองเกิดจาก
ฝายนักศึกษาและประชาชนเทานั้น.......
ผมบอกไวแลวนะวา “ความเปนไปได” (possibility) มีมากกวานั้นเยอะ
แถมดวย “ความนาจะเปน” (probability) ไปใหอีกดวยซ้ํา
6. สติปญญาในระดับที่หาขอเถียงแบบไรเหตุผลสุดๆ เพราะแตละประเด็นที่หยิบยก
มานั้นไมไดแสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผลใดๆ มาไดเลยซักนิด
ขอเท็จจริงแตละอยางที่ยกก็ไมไดมีอะไรนาเชื่อถือ เนื่องจาก “ความไมรู” (เพราะ
ไมศึกษา) แลวก็ “สรางเรื่อง” ขึ้นมาเองแบบไมมีหลักเหตุผลรองรับเลยทั้งนั้น

พอทบทวนมาใหมแบบนี้ ผมเองยังรูสึกวา “ดักดาน” ยังดูดีและให เกินไปซะดวยซ้ํา 
แตผมก็ไมรูจะสรรหาคําไหนมาใชแลวหละ
โดย ศรัทธา [24 ก.พ. 2551 , 22:09:47 น.] ( IP = 58.8.10.26
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ผมติดตามกรณีนายสมัคร สุนทรเวช พูดเกี่ยวกับ “6 ตุลา” ดวยความรูสึกเซ็ง เศรา 
และขยะแขยง
นายสมัครพูดจาไมรับผิดชอบ บิดเบือนขอเท็จจริงพื้นฐานที่ไมไดเกี่ยวกับการตีความ
หรือขึ้นตออุดมการณใดๆ เลยสักนิด นายสมัครแกลงลืมหรืออาจพร่ําบอกโกหก
ตัวเองตลอด 30 ปที่ผานมา วาเหตุการณ “6 ตุลา” เปนเรื่องเล็กๆ ไมสําคัญอะไร 
เพราะเขารูวาเปนรอยดางอัปลักษณในประวัติของเขาที่หลงตัวเองวา เกงดีงามกวา
คนอื่น
การจงใจทําให “6 ตุลา” กลายเปนเรื่องเล็กๆ ที่ไมมีความสําคัญใดๆ ตอสังคมการ
เมืองไทยเปนเรื่องนาเศรา นาขยะแขยง เปนการปฏิเสธความสําคัญของทุกๆ ชีวิตที่
ดับสูญไปฉับพลันในวันนั้น ไรความเคารพตอพวกเขา ครอบครัวของเขา และผูไดรับ
ผลกระทบเสียหายอีกมากมาย จากเหตุการณ “6 ตุลา”

เราตองประณามนายสมัครและตอสูกับการบิดเบือนลบเลือนประวัติศาสตร
อยางนาขยะแขยงเชนนั้น

แตนายสมัครไมใชคนแรกหรือคนเดียวที่พยายามทําเชนนี้ตลอด 3 ทศวรรษที่ผานมา 
ผูมีสวนเกี่ยวของกอกรรมทําเข็ญในโศกนาฏกรรมดังกลาว ทั้งระดับผูปฏิบัติการราย
ยอยๆ ตลอดถึงผูบงการประสานงานวางแผนระดับสูงตางทําอยางเดียวกับนายสมัคร
ทั้งสิ้น
สังคมไทยโดยรวมก็ทําไมตางจากนายสมัครเทาไรนัก คือ แกลงลืมหรืออาจ
พร่ําบอกโกหกตัวเองตลอด 30 ปที่ผานมาวา เหตุการณ “6 ตุลา” เปนเรื่องเล็กๆ 
ไมสําคัญอะไร เพราะสังคมไทยรูวาเปนรอยดางอัปลักษณในประวัติของสังคมไทย
ที่หลงตัวเองวา ดีงามสูงสงวิเศษกวาสังคมอื่น สังคมไทยไมเคยตอบรับเสียง
เรียกรองใหทําการสะสางความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ “6 ตุลา” ไมเคยพยายามให
คําตอบกับครอบครัวของผูเสียชีวิต ไมเคยคิดถึงความยุติธรรม ไมเคยเอาจริงเอาจัง
กับประวัติศาสตร
การบิดเบือนไมรับผิดชอบของนายสมัครไมใชกรณีพิเศษ แตเปนตัวแทนของผูคน
ทั่วไปในสังคมไทย รวมทั้งปญญาชนนักหนังสือพิมพนักเคลื่อนไหวหลายคน ที่
กําลังวิจารณนายสมัครอยางเอาเปนเอาตายดวย
นายสมัครปฏิเสธไมไดวา บทบาทของตนกอนและหลัง “6 ตุลา” ใหมๆ มีสวนสราง
และกระพือความเกลียดชังดวยการโฆษณาชวนเชื่อใหรายปายสีฝายตรงขามกับตน 



(ทั้งนักศึกษาฝายซายและคูปรับของตนในพรรคประชาธิปตย) เปนบทบาททํานอง
เดียวกับ “วิทยุยานเกราะ” ทมยันตี นักการเมือง และนักพูดนักจัดรายการวิทยุอีก
หลายคนในระดับตางๆ กันไป ความเกลียดชังจนเห็นฝายตรงขามเปนปศาจที่ตอง
กําจัดทําลายเปนปจจัยหนึ่งของความโหดเหี้ยมเมื่อ “6 ตุลา”
กระบอกเสียงของฝายขวาเหลานี้เปน "เปา" ที่เห็นไดชัด โดยไมตองคิดวิเคราะห
อะไรเลย แตหากใครคิดวา “6 ตุลา” เกิดขึ้น เพราะคนพวกนี้แคนั้น ตองนับวา
ตื้นเขินอยางเหลือเชื่อ
ผูมีบทบาทอยางสําคัญ ทั้งในการสรางความเกลียดชัง จัดตั้งกลุมฝายขวา วางแผน 
สั่งการ จนเกิดการใชความรุนแรงถึงชีวิต กลับมักเปนคนที่ไมออกมาแสดงตัวโผง
ผาง หลายคนทําตัวดีเลิศประเสริฐศรี เปนผูนําเรียกหาคุณธรรม จนผูคนนับหนาถือ
ตากันทั้งบานเมือง
ปญญาชนนักหนังสือพิมพ นักเคลื่อนไหวการเมืองทั้งหลายไมรูขอนี้ หรือแกลงไมรู
กันแน จึงไมเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสอบถามตัวการผูมีบทบาทอยางสําคัญเลย แถม
หลายคนกลับรวมสังวาสทางการเมืองกับคนเหลานี้ในชวง 2 ปที่ผานมา โดยไมเคย
รูสึกตะขิดตะขวงใจอยางใด ทําตัวนารังเกียจไมตางจากพวกที่เขาเรียกวา “ตุลา
ชิน” ที่รวมมือกับนายสมัครในขณะนี้

สวนหนึ่งของบทความโดย ธงชัย วินิจจะกูล

ป.ล. ไววางๆ จะหาภาคตอมาใหไดอานกัน
โดย ศรัทธา [24 ก.พ. 2551 , 22:43:37 น.] ( IP = 58.8.10.26
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คุณ "มะละกอ" จะไมลองตอบคําถามผมบางหรือครับ (ที่ผมถามไปพักใหญๆ และรอ
มานานแลว) เพราะผมก็ตอบคําถามของคุณหมดแลสนะครับ หรือหากเถียงไมออก ก็
กรุณาออกมาแสดง Accountability บาง วา ยอมรับ วาสิ่งที่ตนเขาใจนั้นผิด

กรุณารูจัก Academic Morality เสียบาง

ดวยความเคารพ
โดย fallingangels [25 ก.พ. 2551 , 16:07:53 น.] ( IP = 124.121.6.189
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ผมชื่นชมพี่ศรัทธามากคับ เพราะพี่ชวยใหความรูใหมๆ และอีกอยางผมก็มี
แนวความคิดเกี่นวกับเรื่องสถาบันเชนเดียวกับพี่คับ
เมื่อกอนผมก็มีความคิดเกี่ยวกับสถาบันในแงที่ดีมากๆใครก็หามวา หามวิจารณ แต
พอตอนนี้ผมไดอานอะไรๆหลายๆอยางมา ไดรูหลายๆเรื่อง ก็ทําใหผมมองอะไรบน
ความจริงยิ่งขึ้นไมงบมงายมากเหมือนเกา แตยังไงผมก็รักสถาบันนะ แตรักประชาชน
มากกวา สุดทายนี้ผมอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมชวยแนะนําดวยคับพี่ศรัทธา
โดย อยูตรงกลางคอนไปทางซาย [25 ก.พ. 2551 , 23:13:38 น.] ( IP = 58.9.140.45 
: : 192.168.0.31
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ถึง หลายๆ คนที่รวม "อัดหมัก" อยางเมามัน (อาทิ ชาญวิทย, ธเนศ, กนกรัตน, ศิ
โรตม และ ใจ เปนตน)

นี่ไง กรณี "เหมือน" หรือ "ยิ่งกวา"สมัครใหพวกคุณ "อัดธานินทร"



เชนเดียวกับหมัก, ธานินทรออก TV กอน "6 ตุลาคม 19" เปนประจํา ทํารายการ
โจมตีขบวนการนักศึกษา กอใหเกิดความจงเกลียดจงชัง ฯลฯ

ยิ่งกวาหมัก, ธานินทร เปนผูรางแผนรัฐประหารเตรียมไวลวงหนากวาครึ่งป
ที่แนๆ แผนการสราง "รัฐบาลเผด็จการ 12 ป" ที่ประกาศใชหลังรัฐประหาร เปน
ของเขารางขึ้น

ยิ่งกวาหมัก, ธานินทรรับตําแหนงสูงสุดในรัฐบาล (นายกฯ) ใชอํานาจกวาดลาง
จับกุม ผูรอดชีวิตจากเหตุการณ "6 ตุลาคม 19" และใชอํานาจ ม.21 นอก
กระบวนการยุติธรรม

ยิ่งกวาหมัก, หลังพนตําแหนงในป 2520 แลว ธานินทรไดเขารับตําแหนงมีเกียรติ
ทางสังคม ที่ไดรับการจายเงินเดือนกอนใหญโดยเงินภาษีราษฎร ตลอดเวลา 30 ปที่
ผานมา โดยไมมีวางเลย

ถาใครจะแยงแบบไมคิดในประเด็นสุดทายวา ตําแหนงของธานินทร "ไมมีอะไร ไม
มีอํานาจ" ฯลฯ ขอใหคิดเสียกอน
(ก) ถา "ไมมีอะไร" จริง....... นั่นไมยิ่งเปนเหตุสมควรที่จะไมตองจายเงินกอนใหญ
ใหตลอด 30 ปนี้ และยังคงจายตอไป หรือ? จะจายเงินดังกลาว ใหอยูในตําแหนง
โดย "ไมมีอะไร" ทําไม?
(ข) ถา "ไมมีอํานาจ" จริง....... นั่นไมยิ่ง "งาย" สําหรับการรณรงคเพื่อการ
วิพากษวิจารณอีกหรือ?

ยิ่งไมตองกลัวเลยซิ!!!

เอาเลยครับ....... ใครจะเริ่มกอนดี?

ยิ่งพวกคุณใชเหตุการณ "6 ตุลาคม 19" เพื่อโจมตีสมัคร โดยไมวิพากษวิจารณคน
อื่นที่มีบทบาทในเหตุกาณดังกลาวเชนเดียวกับสมัคร หรือยิ่งกวาสมัครมากเทาไหร
....... พวกคุณควรจะสํานึกตนเองไวหนอยวาพวกคุณเองกําลังมีสวนในการ 
"บิดเบือนประวัติศาสตร" ของเหตุกาณนี้อยูเหมือนกัน
โดย ศรัทธา [26 ก.พ. 2551 , 13:59:52 น.] ( IP = 58.8.5.155
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555555+
เดี๋ยวนี้เถียงไมออกถึงกับเลนภาษาโบราณเชียวหรือครับ??? เอาเถอะ ความเห็นที่ 
"ไมเปนประเด็น" แบบนี้ (คห 116 และ 11 ผมไมมีความคิดจะตอบอยูแลว และอีก
อยางนะครับ คุณหาวาผม "เสือก" ก็จริง ครับ แตกรุณาดูเหตุที่ผมเสือกดวยวะใช
เพราะเกิดการถูกพาดพิงกอนหรือไม หากใชผมก็มีสิทธิตามกฎหมายครับ แตหาก
ไมใช (กลาวคือ text สวนที่คุณพูดกับคุณมะละกอ ไมไดหมายถึงผม กับเฮียศรัทธา) 
ผมก็ขออภัยครับ

ดวยความเคารพ

กฤดิกร วงศสวางพานิช
(เห็นมีคนเรียกรองใหบอกชื่อ...บอกไดอยูแลวครับ ไมมีปญหา ผมพรอมที่จะแสดง 
accountability หากทําผิด และหวังวาคุณก็เชนกันนะครับ)
โดย fallingangels [26 ก.พ. 2551 , 18:04:12 น.] ( IP = 124.121.13.220
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ตอกับบทความของ "ธงชัย วินิจจะกูล"



หากไมตองการบิดเบือน “6 ตุลา” จริง กรุณาอยาหยุดแคประณามนายสมัคร แต
ขอใหสืบสาว, ตั้งคําถามและประณามอีกหลายคน ที่ยังคงมีบทบาทอํานาจทาง
การเมืองสูงเชนกัน อาทิเชน

1. นายพันฝายขาวทหาร
ซึ่งตอมาเปนนายพลกอนลาออกจากราชการ เขาทําหนาที่ประสานงานกลุมฝายขวา
เพื่อตอตานนักศึกษา มีบทบาทสูงในการตอตานนักศึกษาที่เคลื่อนไหวใหถอนฐาน
ทัพอเมริกัน เปนผูจัดการชุมนุมฝายขวาครั้งสําคัญที่สนามไชย เมื่อป 2519 เปนคน
สําคัญในการชุมนุมกลุมฝายขวา ณ ลานพระบรมรูปทรงมา เมื่อเชาวันที่ 6 ตุลา เขามี
บทบาทสูงมากในพันธมิตรตอตานทักษิณ และเพื่อการรัฐประหารที่ผานมา
ถาหากบทบาทของคนๆ นี้ไมชัดเจนเทานายสมัคร ก็นาที่จะสืบสวนหาความกระจาง 
อยามักงายเอาแคเปาที่เห็นงายๆ ทั้งๆ ที่บทบาทประสานงานกลุมฝายขวานาจะ
สําคัญตอ “6 ตุลา” ไมนอยกวานายสมัคร

2. นายพลที่มีบทบาทสําคัญตอการปราบปรามคอมมิวนิสตสมัยนั้น
เปนผูอยูเบื้องหลังการตอตานคอมมิวนิสตดวยการจัดตั้งกลุมขบวนการฝายขวาขึ้นมา 
รวมทั้งมอบหมายใหเพื่อนสนิทของเขาเปนหัวเรี่ยวหัวแรงจัดตั้งกลุมกระทิงแดง และ
ใหนายพันคนสนิทของเขา (ในขอ 1.) ประสานงานกับอีกหลายกลุม นายพลคนนี้
ตอมาเปนใหญเปนโตมาก ทั้งในรัฐบาลและอํานาจแฝงเหนือรัฐบาล ฝายขวาที่ถูก
เขาใชแลวทิ้งใหฉายาเขาวาเปน “นักฆาฯ” ในขณะที่สังคมยกยองใหเขาเปนผูมี
คุณธรรมสูงยอดคนหนึ่ง
ปญญาชนนักหนังสือพิมพที่แครกับ 6 ตุลามากในการวิจารณนายสมัคร กลับเชิดชู
ปกปอง “นักฆาฯ” ผูนี้อยางสุดใจเมื่อไมนานมานี้เอง
หากบทบาทของเขาไมชัดเจนเทานายสมัคร ก็นาที่จะทําการบานและลงแรงสืบสวน
เสียบาง แทนที่จะพอใจแคการโจมตี เปาที่เห็นชัดๆ แตกลับรวมสังวาสทางการเมือง
กับผูมีบทบาทในการกอความรุนแรงยิ่งกวานายสมัครเสียอีก

3. ใครสั่งตํารวจตระเวนชายแดน
ณ 02:00 น. ของวันที่ 6 ตุลา ใหเคลื่อนกําลังจากหัวหิน เพื่อมาถึงธรรมศาสตร
ทันเวลาลงมือ ณ 06:00 น. พอดี ผูสั่งตองรูแผนการหรือเกี่ยวของกับผูรูแผนการวา
จะเกิดอะไรในตอนเชา จนบัดนี้ดูเหมือนวาความจริงขอนี้เปนความลับที่สุดขอหนึ่ง 
แตกลับไมมีปญญาชนนักหนังสือพิมพสืบสาวใหถึงตนตอของเรื่องนี้เลย เพราะความ
จริงขอนี้อาจนําไปสูตัวการสําคัญที่พวกเขาพยายามทําเปนไมรูและไมตองการรับรู

4. ในการปลุกระดมกระพือความเกลียดชัง
มีหลายฝายหลายกลุมที่มีบทบาทไมนอยกวานายสมัครเลย ที่สําคัญมากๆ ไดแก 
วิทยุยานเกราะ และลูกเสือชาวบาน จนบัดนี้ ไมเคยมีการสอบสวนหาขอเท็จจริงวา 
ใครมีสวนเกี่ยวของกับการใชคลื่นวิทยุของทหารทั่วประเทศ สรางความเกลียดชังถึง
ขนาดนั้น ใครมีสวนทําใหลูกเสือชาวบานกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองอยาง
อันตรายขนาดนั้น ทั้งสองกลุมเปนกลไกที่ตองอาศัยผูมีอํานาจรวมมือกันอยาง
กวางขวาง ตองมีการประสานงานวางแผน และทํางานเปนระบบกวานายสมัครหลาย
เทานัก
โดย ศรัทธา [26 ก.พ. 2551 , 18:28:20 น.] ( IP = 58.8.17.157
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คิดเหมือนผมเลยครับ ในยุค 6 ตุลามีชื่อเหตุการณอีกอยางหนึ่งวา "ขวาพิฆาตซาย"

ศักดินาพิฆาตคอมมิวนิสต รูๆกันอยูวาใครอยูเบื้องหลัง สังเกตวาคนสําคัญใน
เหตุการณ 6 ตุลา ไดเปนองคมนตรีตั้งหลายคน หมายความวาใครเปนผูอุปถัม คนที่
สังหารนักศึกษาไปหลายรอยคนหละครับ ?!?
โดย พอแมเปนวงใน [7 มี.ค. 2551 , 20:40:35 น.] ( IP = 58.8.119.59


