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6 ตลุาคมปีนี5 แตกตา่งกวา่ทกุปีที;ผา่นมา เพราะเป็นวาระครบรอบ 30 ปีที;เกดิเหตกุารณ์ตั 5งแตปี่ 2519 เป็นตน้มา 
 
เป็นระยะเวลานานมใิชน่อ้ย เทา่กบัชว่งอายขุองคนรุน่ๆ หนึ;ง กระนั5นเหตกุารณ์ประวัตศิาสตร ์6 ตลุา 2519 ก็ยัง
ไมไ่ดรั้บการชําระหาความแทจ้รงิถกูตอ้งมาจนถงึทกุวันนี5 
 
แมปี้ที;ผา่นมา คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิและเครอืขา่ยเดอืนตลุา พยายามรณรงค ์ผลักดนั ไปจนถงึการ
เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลจัดการกบัปัญหาคาใจประเด็นนี5 โดยเฉพาะการสบืสวนสอบสวนหาผูบ้งการ สั;งฆา่นักศกึษา 
ประชาชน แตก็่ยังไมม่อีะไรเกดิขึ5นจวบจนผา่นมาถงึ 30 ปี 
 
และปีนี5 เมื;อบังเกดิเหตกุารณ์หลายเหตกุารณ์ ทั 5งปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ้และ การปฏริปูของคณะกรรมการ
ปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ (คปค.)  
 
ฉะนั5น "มหกรรมงานเดอืนตลุา" เพื;อรว่มรําลกึประวัตศิาสตรส์ว่นเสี5ยวของประเทศไทยปีนี5 คณะกรรมการจัดงาน จงึ
มคํีาขวัญการจัดงาน วา่  
 
"ถา้ไมม่เีสรภีาพ ภราดรภาพ และ ความเสมอภาค ไมต่อ้งชําระประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุา"  
 
จะเป็นดว้ยเหตใุด? ทําไม? ประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุาคม จงึยากเย็นนักที;จะไดรั้บการชําระหาความถกูตอ้งและคนทํา
ผดิ 
 
"อาจารยช์าญวทิย ์เกษตรศริ"ิ อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ปัจจบัุนเป็นเลขานุการมลูนธิโิครงการตํารา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์กลา่วไวใ้นบทความ วา่ 
 
"ในบทความซึ;งอาจจะดทีี;สดุเกี;ยวกบั "การรัฐประหาร 6 ตลุาคม 2519" โดยศาสตราจารยเ์บเนดคิ แอนเดอรส์นั 
กลา่วไวว้า่ โดยตวัของมันเองแลว้การรัฐประหาร 6 ตลุา ก็ไมใ่ชเ่รื;องใหมใ่นประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย ไมว่า่จะใน
สมัยใหมห่รอืสมัยเกา่ เพราะเคยมรัีฐประหารหรอืความพยายามที;จะทํารัฐประหารมาครั5งแลว้ครั 5งเลา่ (นับแตก่าร
ปฏวัิต ิ2475) ดงันั5น ทั 5งนักวชิาการและนักหนังสอืพมิพ ์(ตะวันตก) ตา่งก็ลงความเห็นวา่ "การรัฐประหาร 6 ตลุา" 
เป็นเรื;อง "ธรรมดาๆ" ของการเมอืงไทย และเป็นการกลับไปสู ่ 
 
 
"สภาพปกต"ิ หลังจากที;หลงระเรงิอยูก่บั "ประชาธปิไตย" เสยี 3 ปี" 
 
6 ตลุาคม 2519 จะเป็น "เรื;องธรรมดาๆ" ของการเมอืงไทยเชน่ที; เบเนดคิ 
แอนเดอรส์นั กลา่วไวห้รอือยา่งไรก็แลว้แต ่การทําเรื;องนี5ใหก้ระจา่งแจง้ก็
ถอืเป็นหนา้ที;หนึ;งที;ผูบ้รหิารหรอืรัฐบาลตอ้งทําเพื;อประชาชนในชาต ิ
 
เพราะเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ทําใหเ้กดิอะไรตอ่อะไรมากมายตาม
มาถงึในปัจจบัุน โดยเฉพาะดา้นการเมอืงของไทย 
 
และคณะกรรมการเครอืขา่ยเดอืนตลุาเอง ยังยดึถอืวา่ การทําหนา้ที;
ผลักดนัใหรั้ฐบาลชําระประวัตศิาสตร ์หาคนบงการ คนทําผดิ เป็นหนา้ที;ที;
จะตอ้งดําเนนิการตอ่ไปใหสํ้าเร็จ ดงัที; "วภิา ดาวมณี" เครอืขา่ยเดอืนตลุา 
บอกวา่ 
 
"นอกจากการเรยีกรอ้งและผลักดนัใหรั้ฐบาลชําระประวัตศิาสตรเ์ดอืนตลุา หาคนสั;งการหรอืคนทําผดิมาลงโทษแลว้ 
การจัดงานเดอืนตลุาอกีเหตผุลหนึ;ง คอื ใชโ้อกาสนี5รื5อฟื5นใหค้นรุน่หลังรูว้า่ เหตกุารณ์ 6 ตลุา 19 คอือะไร" 
 

 



อาศยัโอกาสเชน่ วภิา ดาวมณี วา่ คนรุน่ใหมอ่าจยังไมรู่ว้า่เหตกุารณ์ 6 ตลุา คอือะไร? 
 
คําสรปุเหตกุารณ์ 6 ตลุา 19 ของ "ธงชยั วนิจิจะกลู" ที;กระชบัเป็นคําตอบใหก้บัคนรุน่หลังที;ยังไมรู่ ้
 
ดร.ธงชยั อดตีผูนํ้านักศกึษาในสมัยนั5น ปัจจบัุนเป็นอาจารยท์ี;มหาวทิยาลัยวสิคอนซนิ เลา่วา่ เมื;อเวลาประมาณ 2 
นาฬกิาของวันที; 6 ตลุาคม ตํารวจกบักองกําลังตดิอาวธุและกําลังพลฝ่ายขวา ไดเ้คลื;อนเขา้ปิดลอ้ม
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ;งมผีูค้นจํานวน 4,000-5,000 คน ชมุนุมอยูต่ลอดคนื ประทว้งการกลับเขา้มาของจอม
พลถนอม กติตขิจร ซึ;งถกูประชาชนลกุฮอืขบัไลอ่อกจากประเทศไปเมื;อ 3 ปีกอ่น (การปฏวัิต ิ14 ตลุาคม 2516)  
 
หลังการเขา้ปิดลอ้ม ไดย้นิเสยีงปืนเป็นระยะๆ มกีารปาระเบดิเขา้ไปตามตกึของมหาวทิยาลัย ราตรนัี5นเต็มไปดว้ย
ความตงึเครยีด เพราะกอ่นหนา้นั5นนักกจิกรรมการเมอืง 2 คน (พนักงานไฟฟ้านครปฐม) ถกูทําลายชวีติและจับ
แขวนคอ (ในขณะที;กําลังปิดโปสเตอรป์ระทว้งการกลับมาของจอมพลถนอม กติตขิจร) 
 
หลังการทําลายชวีติดงักลา่วที;นครปฐม ไดม้กีารแสดงละครการเมอืงของนักศกึษาลอ้เลยีนการกลับมาของจอมพล
ถนอม (บวชเป็นเณรมาจากสงิคโปร ์แลว้ก็เขา้ไปบวชเป็นพระอยา่งเรง่รบีที;วัดบวรนเิวศฯ) ลอ้เลยีนการแขวนคอนัก
กจิกรรม  
 
การแสดงม ีณ บรเิวณลานโพธิo มธ. หน่วยโฆษณาชวนเชื;อของทหาร (วทิยยุานเกราะและเครอืขา่ยวทิยเุสร)ี และ 
น.ส.พ.(ดาวสยาม) ไดนํ้าฟิลม์รปูการแสดงละครไปตกแตง่ แลว้อดัรปูขยายพมิพเ์ผยแพร ่กลา่วหา และปลกุปั;นวา่
นักศกึษา "หมิ;นพระบรมเดชานุภาพ" โดยที;นักศกึษาไมไ่ดรั้บโอกาสที;จะแกข้อ้กลา่วหานี5แตป่ระการใด 
 
เมื;อเวลาประมาณ 05.30 น. ตํารวจและกองกําลังตดิอาวธุก็ยงิระเบดิเขา้ไปกลางฝงูชนเป็นผลใหม้คีนตายทันท ี4 
ศพ และบาดเจ็บหลายสบิ  
 
จากระเบดิลกูนั5น เป็นจดุเริ;มตน้ของการใชอ้าวธุสงครามรา้ยแรงทําลายชวีตินักศกึษาและประชาชนเป็นเวลาหลาย
ชั;วโมง มทัี 5งการยงิจรวด (ที;ใชต้อ่ตา้นรถถัง) เขา้ไปตามตกึตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยที;นักศกึษาและประชาชนหลบ
ซอ่นอยู ่ 
 
ฝงูชนฝ่ายขวา (รวมทั5งมอืปืนรับจา้ง) ที;ไดรั้บการจัดตั 5งและปลกุระดมไวอ้ยา่งดแีลว้บกุเขา้ไปในมหาวทิยาลัย บา้ง
ลากนักศกึษาออกมาทบุตจีนตาย บา้งใชผ้า้รัดคอนักศกึษาลากไปตามสนาม บา้งนํานักศกึษาไปแขวนคอที;
ตน้มะขามสนามหลวงดา้นหนา้พระบรมมหาราชวัง 
 
ที;ทางหนา้กระทรวงยตุธิรรมมกีารจับรา่ง 3 รา่งเอานํ5ามันราด เอายางรถสมุ เอาไฟจดุเผา การทําลายชวีติและ
รา่งกายอยา่งโหดเหี5ยมทารณุ  
 
วันนั5นวันที; 6 ตลุา เป็นวันพธุ เป็นวันมหาวปิโยค "ที;ไทยฆา่ไทย" เป็นวันที;มดืมดิที;สดุวันหนึ;งในประวัตศิาสตรก์าร
เมอืงไทย ครั5นถงึ 18 นาฬกิาเย็นวันนั5น คณะทหารก็ประกาศยดึอํานาจ (ทางการแถลงวา่ในวันนั5นมผีูเ้สยีชวีติ
ประมาณ 40 คน บาดเจ็บเป็นรอ้ย และถกูจับกมุไป 3,000 คน แตเ่ชื;อกนัวา่จํานวนผูเ้สยีชวีติ บาดเจ็บ รวมทั5งสญู
หายน่าจะสงูกวา่ที;ทางการแถลง) 
 
อาจารยธ์งชยับอกวา่กลา่วโดยยอ่ 6 ตลุา (2519) ก็คอืวันที;มกีารรัฐประหาร นําการเมอืงไทยกลับไปสูก่ารปกครอง
โดยคณะทหารอกีครั 5งหนึ;ง (แตม่นีายกรัฐมนตรมีาจากขา้ราชการตลุาการ) ซึ;งมใิชเ่รื;องแปลกประหลาดอะไร ดงัที;
ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  
 
แตก่ารรัฐประหาร 6 ตลุามาพรอ้มกบัความรนุแรงและป่าเถื;อนอยา่งชนดิที;ไมม่ผีูใ้ดจะคาดคดิ วา่จะเกดิขึ5นไดใ้น
สงัคมไทยมากอ่น ภาพของความทารณุโหดรา้ยถกูบันทกึไวเ้ป็นภาพยนตร ์เป็นภาพถา่ย ไดรั้บการเผยแพรไ่ปทั;ว
โลก 
 
"แตก็่เป็นที;น่าประหลาดใจอยา่งยิ;งที; 6 ตลุาคม 2519 กลายเป็นอดตีที;ดเูหมอืนผา่นมาแลว้ก็ผา่นไป ประหนึ;งวา่
เป็นการพังพนิาศของอดตี ขาดสถานะทางประวัตศิาสตร ์ผูท้ี;เกี;ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์นั5นทั 5งโดยตรงและโดยออ้ม ทั 5ง
จากอดุมการณ์ทั5งขวาและซา้ย ดจูะสบัสนงนุงง ลมื เลอะเลอืน ปฏเิสธและบางครั5งขาดความเขา้ใจตอ่ 6 ตลุาใน
บรบิทเฉพาะของการเมอืงไทย และบรบิทใหญข่องการเมอืงโลก ยิ;งอนุชนรุน่หลังแลว้ เกอืบจะไมม่กีารรับรู ้
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 หาใชห่นึ;งในหนา้ของประวัตศิาสตรไ์ทยไม ่ไมว่า่จะในระดบัประถมหรอืมัธยม หรอืใน
ระดบัอดุมศกึษา ดงันั5นอาจจะเป็นเรื;องที;ไมน่่าประหลาดใจนัก ที;จะมคีนกลา่วถงึเหตกุารณ์ "16 ตลุาคม 2514"  
 
อยากรูจั้กเหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 เครอืขา่ยเดอืนตลุารว่มกบัองคก์รทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และกลุม่ตา่งๆ อกี
มากมาย รว่มจัดงาน "มหกรรมเดอืนตลุาประชาธปิไตย" ที;มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์นําเสนอทั5งงานดา้นวชิาการ 



และดา้นศลิปวัฒนธรรม เนน้กลุม่เป้าหมายที;เยาวชนคนรุน่ใหม ่ที;คนรุน่พอ่รุน่แมไ่มอ่ยากให ้"ลมื" เหตกุารณ์ครั 5ง
นั5นไปงา่ยๆ  
 
ทั 5งยังเป็นการบอกเลา่กบัคนรุน่ลกูวา่ "ความจรงิเกดิอะไรขึ5นเมื;อ 6 ตลุา 2519" 
 
*คําตอบรออยูแ่ลว้ที;มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร*์  
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วนัที ่07 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที ่29 ฉบบัที ่10437 
 
ไรเ้งานกัการเมอืง รําลกึ30ปี6ตลุาคม ใหร้างวลั"เจรญิ" 
 
 

งาน 30 ปี 6 ตลุาฯคกึคกั "พล.ต.จําลอง-สมศกัดิI"แกนนําพนัธมติร
เขา้รว่มญาตวิรีชนรําลกึ แตไ่รเ้งานกัการเมอืงคนเดอืนตลุาฯใน รบ.
ทกัษณิ อจ.มธ.เรยีกรอ้งอยา่ลมืเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร ์ใชส้นัตวิธิ ี
ตอบโตร้นุแรง มอบรางวลัคมตลุาให"้เจรญิ วดัอกัษร"แกนนําตา้น
โรงไฟฟ้าหนิกรดู 
 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) รว่มกบัคณะกรรมการจัดงาน 30 ปี 6 ตลุา 
จัดมหกรรมตลุาประชาธปิไตย ในวาระ "30 ปี 6 ตลุา ปกป้องประชาธปิไตย
ประชาชน" เมื;อเวลา 05.00 น. วันที; 6 ตลุาคม ที;บรเิวณสวนประวัตศิาสตร ์
มธ. ทา่มกลางผูเ้ขา้รว่มงาน 200-300 คน ภายในงานจัดแสดง
ศลิปะการแสดงสดกลางแจง้ "นาฏกรรม-คํากว ี: ลมใตปี้กนกสเีหลอืง" 
โดยกลุม่ศลิปินสรา้งสรรคส์งัคมรว่มสมัย ฝ่ายศลิปกรรม สถาบันปรดี ีพนม
ยงค ์กลุม่ตลุาธรรม และในเวลา 05.30 น. มพีธิเีวยีนประทปีรําลกึถงึวรีชน 
6 ตลุาคม จากลานโพธิo รอบสนามฟตุบอลจนถงึสวนประวัตศิาสตร ์ 
 
จากนั5นเวลา 07.00 น. มพีธิทํีาบญุตักบาตรพระสงฆ ์31 รปู ม ีพล.ต.
จําลอง ศรเีมอืง 1 ใน 5 แกนนําพันธมติรประชาชนเพื;อประชาธปิไตย และ
นายวโิรจน ์ตั 5งวานชิ อดตีนักศกึษา มธ.ผูร้ว่มตอ่สูเ้ผด็จการ และเคยรว่ม
แสดงงิ5วธรรมศาสตรก์ารเมอืง รว่มทําบญุตกับาตรกบัประชาชน และเวลา 

08.00 น. ทา่นผูห้ญงิพนูศขุ พนมยงค ์ตวัแทนการอภวัิต ิ2475 ขบวนการเสรไีทยและขบวนการสนัตภิาพ เป็น
ประธานวางพวงมาลารําลกึวรีชน 6 ตลุา พรอ้มกลา่วเปิดงาน "30 ปี 6 ตลุา ปกป้องประชาธปิไตยประชาชน" มนีาย
สรุพล นติไิกรพจน ์อธกิารบด ีมธ. นพ.สงวน นติยารัมภพ์งศ ์ประธานจัดงาน 30 ปี 6 ตลุา นายจนิดา ทองสนิธุ ์บดิา
ของจารพุงษ์ ทองสนิธุ ์ตวัแทนญาตวิรีชน 6 ตลุา นายโอรสิสา ไอราวัณวัฒน ์ตัวแทน 18 ผูต้อ้งหา 6 ตลุา นาย
สมศกัดิo โกศยัสขุ ผูแ้ทนศนูยป์ระสานงานกรรมกร นางสนุยี ์ไชยรส ผูแ้ทนคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
ตวัแทนญาตวิรีชน 14 ตลุา ตวัแทนญาตวิรีชนพฤษภาทมฬิ และผูแ้ทนองคก์รนสิตินักศกึษา มธ. รว่มกนัวางพวง
มาลารําลกึวรีชนและกลา่วสดดุวีรีชน 6 ตลุา ทั 5งนี5ไมป่รากฏคนเดอืนตลุาที;รว่มรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร เขา้
รว่มงาน  
 
 
ตอ่มามพีธิมีอบรางวัล "คมตลุา" ใหก้บันายเจรญิ วัดอกัษร แกนนําชาวบา้น
กลุม่คดัคา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าหนิกรดูและบอ่นอก จ.ประจวบครีขีนัธ ์ที;
ถกูยงิเสยีชวีติเมื;อวันที; 21 มถินุายน 2547 โดยมนีางกรณ์อมุา พงษ์นอ้ย 
ภรรยาของนายเจรญิ วัดอกัษร มารับรางวัลดว้ยตวัเอง และมนีางองัคณา นี
ละไพจติร ภรรยาของนายสมชาย นลีะไพจติร ประธานชมรมนักกฎหมาย
มสุลมิที;ถกูอุม้หายตวัไปไรร้อ่งรอย เขา้รว่มงานครั5งนี5ดว้ย 
 
สําหรับรางวัลคมตลุา (The Six October Martyr) เป็นรางวัลเกยีรตยิศ
สงูสดุ สําหรับคนที;กลา้ตอ่สูก้ลา้เสยีสละ เป็นรางวัลที;กองทนุญาตวิรีชน 6 
ตลุาเป็นผูนํ้าเสนอตอ่สงัคมไทย ซึ;งผูท้ี;จะเขา้ขา่ยไดรั้บการ พจิารณาใน
ทกุๆ วันที; 6 ตลุาคม ของทกุๆ ปี จะตอ้งเป็นบคุคลที;เสยีชวีติหรอืสละชวีติ 
หรอืวรีชนปฏวัิตผิูล้ว่งลับไปแลว้ โดยมชีื;อเสยีงกกึกอ้งเป็นอมตะ หรอืเป็นผู ้
เสยีสละผลประโยชนแ์ละความปรารถนาสว่นตวั เพื;อประโยชนส์ขุของ
สว่นรวม 
 
ทา่นผูห้ญงิพนูศขุ พนมยงค ์กลา่ววา่ เพยีง 3 ปี หลังจากที;นสิติ นักศกึษา นักเรยีน และราษฎรไทย ทกุชนชาตแิละ
ทกุชนชั 5นวรรณะที;รักชาตจํิานวน หลายลา้นคน ผนกึกนัเป็นการเรยีกรอ้งรัฐธรรมนูญประชาธปิไตยสมบรูณ์ใหแ้กป่วง
ชนชาวไทย เมื;อวันที; 14 ตลุาคม 2516 ผลแหง่การตอ่สูโ้ดยชอบธรรมไดบ้รรลชุยัชนะกา้วแรก กลา่วคอื ไดล้ม้การ
ปกครองรัฐบาลเผด็จการ ตอ่มาไดจั้ดใหม้รัีฐธรรมนูญประชา ธปิไตยและการเลอืกตั 5ง ปรากฏวา่ ในวันที; 6 ตลุาคม 
2519 เกดิการนองเลอืดครั5งใหญท่ี;สนามฟตุบอล มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์และใตต้น้มะขาม 
สนามหลวง  

 
30ปี6ตุลา - นกัศกึษาและญาตวีิรชนรว่ม
พธีิเวียนประทปีจากลานโพธิไ์ปรอบ
สนามฟุตบอลในงาน "30 ปี 6 ตุลา" เพือ่
ราํลกึการตอ่สูข้องนกัศกึษาและประชาชน
ในการเรียกรอ้งประชาธปิไตย เมือ่วนัที ่6 
ตุลาคม 2519 ณ สวนประวตัศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่วนัที ่6 
ตุลาคม 

 
ชาํระใหม ่- คณะกรรมการจดังาน 30 ปี 
6 ตุลา จดังานเสวนาเรือ่ง "ประวตัศิาสตร์
ทีย่งัไมไ่ดช้าํระ" เน่ืองในงานมหกรรม
ตุลาประชาธปิไตย ซึง่จดัขึน้เพือ่ราํลกึถงึ
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 โดยมี
นกัวชิาการดา้นตา่งๆ เขา้รว่ม ที่
หอประชุมศรีบูรพา เมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 



 
"ผูท้ี;สญูเสยีอํานาจและผลประโยชนไ์ดใ้ชอ้าวธุในมอืเขน่ฆา่ ปราบปราม การตอ่สูเ้รยีกรอ้งประชา ธปิไตยสมบรูณ์
ของเยาวชนชายหญงิ และประชาชนผูบ้รสิทุธิoที;ปราศจากอาวธุ จากวันนั5นถงึวันนี5 เป็นเวลา 30 ปีมาแลว้ ขอรว่มกบั
มวลราษฎรไทยที;รักชาต ิขอใหเ้จตนารมณ์ประชาธปิไตยสมบรูณ์ของวรีชน 14 ตลุาคม และ 6 ตลุาคม จงปรากฏ
เป็นจรงิในสงัคมไทยในไมช่า้นี5" ทา่นผูห้ญงิพนูศขุกลา่ว 
 
นายสรุพล นติไิกรพจน ์กลา่ววา่ เหตกุารณ์ในสงัคมไทยในรอบ 4-5 ปีที;ผา่นมา เหตกุารณ์ความรนุแรงในสงัคมดจูะ
ซํ5ารอยเดมิ เสมอืนเป็นเรื;องปกตใินสงัคมไทยที;ไมเ่คยมบีทเรยีนมากอ่น ไมต่อ้งมผีูรั้บโทษ หรอืรับผดิชอบตอ่
เหตกุารณ์ที;เกดิขึ5น สงัคมไทยซมึซบัความรนุแรงจนเป็นความเคยชนิ เมื;อมกีารลากรถถังออกมา อนัเป็นสว่นหนึ;ง
ของการทํารัฐประหาร จงึมผีูค้นชื;นชม เชน่เดยีวกบัการหยบิยื;นใหเ้ด็กเป็นของเด็กเลน่ สงัคมไทยยังไมอ่าจจําแนก
เรื;องของสทิธมินุษยชน สทิธพิลเมอืง กบัอาชญากรรมรัฐ ออกจากกนั ชวีติของผูค้นที;สญูเสยีไปไดเ้กดิขึ5นจรงิ ที; 
มธ. เมื;อ 30 ปีที;แลว้ เราตอ้งลงหลักปักฐานใกลก้บัพื5นที;ทางจติวญิญาณ ไมใ่ชเ่พยีงเพื;อรําลกึถงึอดตี แตเ่พื;อให ้
ลกูหลานเยาวชนคนรุน่ตอ่ไปในอนาคตไดม้สีว่นรว่ม เรยีนรู ้ทบทวน ทําความเขา้ใจ เพื;อสงัคมไทย นําความ
สะเทอืนใจจากอดตีไปสรา้งสรรคจ์นิตนาการและแสวงหาความพยายามใหม่ๆ  ในการลดความรนุแรงอนัน่าเศรา้ 
ลดทอนอาชญากรรมของรัฐ และตดัทอนอํานาจอธรรมลงไปใหไ้ด ้และบาดแผลจะไมเ่กดิขึ5นอกีในอนาคต 
 
นายชยัวัฒน ์สถาอานันท ์อาจารยป์ระจําสาขาวชิาการเมอืงการปกครอง คณะรัฐศาสตร ์มธ. กลา่วปาฐกถาพเิศษ
เนื;องในโอกาส 30 ปี 6 ตลุา เรื;อง "กาลเวลากบัความรนุแรง" วา่ ความรนุแรงจัดการกบัเวลา 2 วธิ ีคอื 1.ความ
รนุแรงแชแ่ข็งเวลา คอืบังคบัใหช้วีติที;เกี;ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์รนุแรงรา้ยกาจอยา่ง 6 ตลุา 19 ตดิกบัอยูใ่นความ
รนุแรง เพราะเวลาของเหยื;อความรนุแรงอาจไมเ่คลื;อนที;ไปไหน แตถ่กูสกดัใหห้ยดุอยูก่บัที; 2.เพราะความรนุแรงที;
เกดิขึ5นหนักหนาสาหัสจนยากจะรับ ความรนุแรงจงึทําหนา้ที;ลบเลอืนเวลาที;เกดิความรนุแรงนั5นเสยี  
 
ตอ่มาในชว่งบา่ยเวลา 14.00 น. ที;หอประชมุเล็ก มธ. มกีารจัดเสวนาในหัวขอ้ เรื;อง "ประวัตศิาสตรท์ี;ยังไมไ่ดชํ้าระ" 
โดยมนีายไชยันต ์ไชยพร อาจารยค์ณะรัฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นางชลธริา สตัยาวัฒนา อาจารยค์ณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยรังสติ นายธเนศ อาภรณ์สวุรรณ อาจารยค์ณะศลิปศาสตร ์มธ. และนายพเิชยีร อํานาจวร
ประเสรฐิ รว่มเสวนา  
 
นายพเิชยีรกลา่ววา่ เหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 ยังมอีะไรหลายอยา่งที;ยังไมไ่ดชํ้าระ โดยเฉพาะการเขา้ใจผดิวา่
นักศกึษาเป็นพวกซา้ยจัด นยิมลัทธคิอมมวินสิต ์ทั 5งที;นักศกึษากวา่ 90% ออกมาเพื;อเรยีกรอ้งประชาธปิไตยที;
บรสิทุธิo แตถ่กูบดิเบอืนใหเ้ป็นกลุม่ที;ตอ้งการสงัคมนยิม  
 
นายธเนศกลา่ววา่ เหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 และ 6 ตลุา 2519 น่าจะเป็นประวัตศิาสตรท์ี;มชีวีติ ได ้เป็น
ประวัตศิาสตรท์ี;ทําใหส้งัคมไทยไดท้บทวนปัญหา จนกวา่กระบวนการประชาธปิไตยจะบรรลวัุตถปุระสงคท์ี;แทจ้รงิ  
 
นางชลธริากลา่ววา่ หากจะโยงเหตกุารณ์ 6 ตลุา 2519 กบัเหตกุารณ์ 19 กนัยายน เมื;อมกีารนํามาพดูคยุกนัก็เกดิ
การทะเลาะกนัตลอด การยดึอํานาจครั5งลา่สดุนี5เป็นการยดึอํานาจทนุนยิมเสรมีาเป็นของประชาชน สําหรับตนเองแม ้
จะไมไ่ดส้ง่เสรมิเรื;องการยดึอํานาจ แตก็่รูส้กึโลง่ใจที;ไมม่กีารนองเลอืดเหมอืนเหตกุารณ์ 6 ตลุา จะเห็นวา่รัฐบาล
ทักษิณ ประกอบดว้ยนักสู ้6 ตลุา หลายคน แตทํ่าไมถงึขาดวฒุภิาวะไดถ้งึขนาดนี5 คดิวา่ประวัตศิาสตรท์ี;ยังไมไ่ด ้
ชําระจรงิๆ น่าจะเป็นเหตกุารณ์ความรนุแรงของกรณี ตากใบ จ.นราธวิาส ของรัฐบาลทักษิณ ซึ;งถอืเป็นเหตกุารณ์ 6 
ตลุา ครั 5งที; 2 
 
นายไชยันตก์ลา่ววา่ สถานการณ์ปัจจบัุนไดบ้อกอยา่งชดัเจนแลว้วา่ ผูค้นสามารถที;จะทะเลาะกนัไดโ้ดยที;ไมต่อ้งฆา่
กนั เหตกุารณ์ 14 ตลุา หอจดหมายเหตปุระเทศองักฤษไดบั้นทกึจากคํากลา่วของพันเอกจากกองทัพบกนายหนึ;ง
ไวว้า่ "ผมเชื;อวา่ประเทศนี5ไมม่วัีนสงบโดยไมเ่กดิการนองเลอืดอกีครั 5ง" แตเ่ราก็ไมอ่ยากไดป้ระภาส (จอมพล
ประภาส จารเุสถยีร) กลับมาอกี แตก็่กลับมา ดงันั5นสถานการณ์ปัจจบัุนตอ้งเปลี;ยนเป็นคําพดูที;วา่ "ผมเชื;อวา่
ประเทศนี5ไมม่วัีนสงบโดยไมเ่กดิการนองเลอืดอกีครั 5ง แตเ่ราก็ไมอ่ยากไดทั้กษิณกลับมาอกีไมอ่ยากให ้
ประวัตศิาสตรซํ์5ารอย" นายไชยันตก์ลา่ว 



วนัที ่07 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที ่29 ฉบบัที ่10437 
 
"รําลกึเหตกุารณ์เดอืนตลุา" 
 
โดย จาตรุนต ์ฉายแสง 
 
 
 
เดอืนตลุาคมของทกุปี ประชาชนผูรั้กประชาธปิไตยจํานวนหนึ;งจะรําลกึถงึสองเหตกุารณ์ในอดตี นั;นคอื เหตกุารณ์ 
14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ซึ;งในเดอืนตลุาคมปีนี5 จะครบรอบ 33 ปี และ 30 ปี ตามลําดบั 
 
คําถามมอียูว่า่ ในปีนี5จะรําลกึถงึเหตกุารณ์ทั5งสองกนัอยา่งไรด ี
 
เพื;อจะตอบคําถามนี5 อาจจะตอ้งลําดบัความดวูา่ ไดม้กีารรําลกึถงึเหตกุารณ์ทั5งสองดว้ยเนื5อหาสาระอยา่งไร และทํา
ความเขา้ใจเนื5อหาและความหมายของเหตกุารณ์ทั5งสองกนัอกีสกัครั 5ง 
 
ในการรําลกึถงึเหตกุารณ์ 14 ตลุาคมที;ผา่นๆ มา มักเป็นการสดดุคีวามเสยีสละของวรีชน ความยิ;งใหญข่องพลัง
ประชาชนในการตอ่สูข้บัไลเ่ผด็จการ เพื;อใหไ้ดม้าซึ;งประชาธปิไตยและเสรภีาพของประชาชนที;ทกุคนควรหวงแหน
และรักษาไว ้
 
แตใ่นแตล่ะปี หรอืในแตล่ะชว่งแตล่ะตอน มกีารเนน้เนื5อหาสาระหรอืประเด็นที;แตกตา่งกนัไป เขา้ใจวา่ผูรํ้าลกึ
ตอ้งการจะประยกุตบ์ทเรยีนหรอืขอ้สรปุจากเหตกุารณ์ในอดตีใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทางการเมอืงที;มกีารพัฒนา
เปลี;ยนแปลงไป สิ;งที;มักปรากฏอกีอยา่งหนึ;งคอื การแสดงความคดิเห็นและวพิากษ์วจิารณ์ทางการเมอืง ซึ;งยอ่ม
แตกตา่งกนัไปตามความเห็นของแตล่ะคน 
 
ในยามที;ประชาธปิไตยเบง่บาน บา้นเมอืงเป็นประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ การรําลกึมักกลา่วถงึความยิ;งใหญข่อง
พลังประชาชน แบบอยา่งที;ดขีองวรีชน ใหเ้ชื;อมั;นในพลังประชาชน เพื;อจะไดต้อ่สูก้บัเผด็จการอกี เชน่เดยีวกบัที;
เกดิขึ5นมาแลว้เมื;อ 14 ตลุาคม 2516 
 
ในยามที;มปีระชาธปิไตยเพยีงครึ;งใบ ก็จะเรยีกรอ้งใหม้ปีระชาธปิไตยเต็มใบ 
 
เมื;อผา่นการทดสอบจากการยดึอํานาจของ รสช.และผา่นเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม 2535 มาแลว้ มกีารเสนอให ้
ปฏริปูการเมอืง เสนอใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มมากขึ5น และเมื;อการปฏริปูการเมอืงกา้วหนา้ไปมากแลว้ ก็มกีารเสนอวา่
เราผา่นยคุแหง่การตอ่สูเ้พื;อใหม้ปีระชาธปิไตยมาแลว้ ตอ่จากนี5เป็นปัญหาวา่ประชาชนจะใชเ้สรภีาพที;ไดม้าแลว้นั5น
อยา่งไร 
 
สําหรับการรําลกึถงึเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 นั5น มักกลา่วถงึความเลวรา้ยของการยดึอํานาจรัฐประหาร ความ
เลวรา้ยของการใชค้วามรนุแรงเขา้แกไ้ขปัญหาการที;ผูค้นมคีวามคดิเห็นแตกตา่งกนัวา่เป็นความลม้เหลว เพราะ
นอกจากจะไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาความคดิเห็นที;แตกตา่งกนัไดแ้ลว้ ยังนําไปสูค่วามขดัแยง้ที;รนุแรงยิ;งขึ5น 
 
โดยในระยะหลังๆ มักจะนําเอาบทเรยีนจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 มาเป็นพื5นฐานในการนําเสนอแนวความคดิ
เรื;องการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี
 
เดอืนตลุาคมปีนี5 เรารําลกึถงึเดอืนตลุาคมกนัหลังจากเพิ;งมกีารยดึอํานาจรัฐประหารผา่นไปไมถ่งึหนึ;งเดอืน 
 
ดเูหมอืนผูท้ี;ไดร้ว่มรําลกึเหตกุารณ์เดอืนตลุาคมจะมคีวามเห็นตอ่การยดึอํานาจ 19 กนัยายน 2549 ในแงม่มุที;
แตกตา่งกนั ซึ;งคงจะทําใหก้ารเสนอเนื5อหาสาระในการรําลกึตอ่เหตกุารณ์เดอืนตลุาคมในปีนี5แตกตา่งกนัไดม้าก 
 
แมผู้ท้ี;เห็นดว้ยกบัการรัฐประหารครั5งนี5 ถา้หากจะเสนออะไรในชว่งของการรําลกึเหตกุารณ์เดอืนตลุาคม ก็คงไมพ่น้
เรื;องการคนือํานาจใหแ้กป่ระชาชนโดยเร็วที;สดุ ไมค่วรจะมกีารสบืทอดอํานาจ และจะตอ้งแน่ใจไดว้า่การปฏริปูการ
ปกครองที;จะทํากนัตอ่ไปนี5จะยังผลใหเ้กดิประชาธปิไตย 
 
ผูท้ี;ไมเ่ห็นดว้ย ไมย่อมรับ คดัคา้น หรอืประณาม ก็อาจชี5ใหเ้ห็นถงึความเสยีหายที;เกดิขึ5นจากการยดึอํานาจ
รัฐประหาร ทําใหป้ระชาธปิไตยตอ้งถอยหลัง ประเทศไมเ่ป็นที;ยอมรับในสายตาของชาวโลก และก็จะตอ้งเสนอ
ความคดิเห็นวา่ในการปฏริปูการปกครองที;กําลังจะเกดิขึ5นตอ่ไปนั5น รา่งรัฐธรรมนูญใหมต่อ้งนําไปสูค่วามเป็น
ประชาธปิไตย 



 
ถา้นําเอาเนื5อหาสาระและความหมายของเหตกุารณ์เดอืนตลุาคมทั5งสองเหตกุารณ์มาใชใ้นการวเิคราะหก์ารยดึ
อํานาจรัฐประหารที;เพิ;งจะเกดิขึ5นในสภาพทางการเมอืงในปัจจบัุน โดยเคารพถงึเนื5อหาสาระและความหมายของ
เหตกุารณ์ทั 5งสอง คงตอ้งกลา่ววา่การยดึอํานาจรัฐประหารในครั5งนี5 ทําใหป้ระชาธปิไตยตอ้งถอยหลังไปมาก 
 
นี;เป็นการนําประเทศกลับเขา้สูร่ะบอบเผด็จการ เพราะไดใ้ชกํ้าลังอาวธุเขา้ยดึอํานาจ เพื;อแกไ้ขปัญหาความคดิเห็น
ที;แตกตา่ง หรอืความขดัแยง้ในสงัคม และเพื;อปกครอง 
 
ถงึจะแตกตา่งกนัตรงที;เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม มกีารปราบปรามเขน่ฆา่ประชาชนไปจํานวนมาก ในขณะที;เหตกุารณ์ 
19 กนัยายน ไมถ่งึขั 5นการเสยีเลอืดเนื5อ แตก่ารใชค้วามรนุแรงที;แมไ้มม่ผีูต้อ่ตา้นขดัขนื โดยเนื5อหาแลว้ก็คอืการใช ้
ความรนุแรงอยูนั่;นเอง 
 
ถา้เราทบทวนเนื5อหาสาระและความหมายของเหตกุารณ์ 14 ตลุาคมกนัอกีครั 5ง ก็จะเห็นวา่เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 
เป็นการที;ประชาชนพรอ้มใจกนัลกุขึ5นมาตอ่สูค้ดัคา้นเผด็จการ ตอ่สูค้ดัคา้นการที;ผูป้กครองที;เป็นเผด็จการใชอํ้านาจ
ตามอําเภอใจ มกีารทจุรติคอรรั์ปชั;นกนัอยา่งกวา้งขวาง 
 
ในขณะเดยีวกนัเนื5อหาสาระที;สําคญัอยา่งมากในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคมก็คอื การเรยีกรอ้งประชาธปิไตย เรยีกรอ้ง
สทิธเิสรภีาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ;งการเรยีกรอ้งรัฐธรรมนูญ ที;ใหป้ระชาชนทกุคนอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดยีวกนัอยา่ง
เทา่เทยีมกนั 
 
เมื;อเชื;อมโยงเขา้กบัความหมายของเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม ก็จะเห็นวา่ประชาชนไมอ่าจยอมรับการยดึอํานาจรัฐ ไม่
ยอมรับการใชค้วามรนุแรง การใชกํ้าลังอาวธุ เพราะไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางความคดิได ้
 
สงัคมไทยไดผ้า่นกระบวนการเรยีนรูม้าแลว้วา่การปลอ่ยใหก้ลุม่บคุคลใดๆ เขา้มายดึอํานาจไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์
ใด รังแตจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระเทศชาต ิเพราะมันไดทํ้าลายโอกาสที;จะสถาปนาระบบความคดิซึ;งยดึมั;น
ในหลักการที;วา่ ประเทศตอ้งปกครองโดยมกีตกิาที;ทกุคนอยูใ่ตก้ตกิาอยา่งเทา่เทยีมกนั ผูท้ี;จะปกครองตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากประชาชนเสยีงขา้งมาก โดยที;ประชาชนสามารถเปลี;ยนแปลงผูป้กครองไดโ้ดยการใชส้ทิธถิอด
ถอน ไมใ่ชด่ว้ยการใชกํ้าลังอาวธุของคณะบคุคล 
 
นี;เป็นเสน้ทางเดยีวกบัที;นานาอารยะประเทศกําลังกา้วเดนิอยู ่สงัคมไทยก็ไมอ่ยูใ่นขอ้ยกเวน้ เราตอ้งพสิจูนใ์หส้งัคม
โลกเห็นวา่เราตอ้งการและสามารถปกครองตวัเองดว้ยระบอบประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
 
ในการรําลกึเหตกุารณ์เดอืนตลุาคมปีนี5 นอกเหนอืจากขอ้เรยีกรอ้งให ้คปค.คนือํานาจแกป่ระชาชนโดยเร็ว จัดใหม้ี
การเลอืกตั 5งโดยเร็ว ใหป้ระชาชนเขา้มสีว่นรว่มในการรา่งรัฐธรรมนูญที;มเีนื5อหาที;เป็นประชาธปิไตย โดยยดึมั;นใน
สนัตวิธิ ีไมย่อมใหม้ขีอ้อา้งใดที;จะใหก้ลุม่บคุคลใดๆ ทั 5งที;ใชกํ้าลังอาวธุและไมใ่ชกํ้าลังอาวธุ เขา้มาใชอํ้านาจเหนอื
ประชาชนทั;วไปแลว้ 
 
เรายังตอ้งรว่มกนัสรา้งสงัคมประชาธปิไตยที;มคีวามตอ่เนื;อง สรา้งสงัคมที;ทกุคนอยูภ่ายใตก้ตกิาเดยีวกนั ประชาชน
สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใชเ้หตผุลเป็นหลัก ไมใ่ชด่ว้ยการใชกํ้าลังอาวธุ ผูค้นสามารถมกีตกิาที;ด ีแกปั้ญหาความ
เสยีหายหรอืความลม้เหลวในการบรหิารและการปกครองไดโ้ดยสนัตวิธิ ีเพื;อผลักดนัใหป้ระเทศไทยกา้วไปสูส่งัคม
อารยะ สงัคมที;ไดช้ื;อวา่พัฒนาแลว้เจรญิแลว้อยา่งแทจ้รงิ เป็นประชาธปิไตยที;ยาวนานยั;งยนื 
 
และไมใ่ชเ่ป็นประชาธปิไตยเพยีงชั;วครั 5งชั;วคราวเทา่นั5น 


