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เมื1อวนัที1 6 ต.ค.52 โครงการกําแพงประวตัศิาสตรจั์ดงานรําลกึ 33 ปี 6 ตลุา ณ สวน
ประตมิากรรมประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) ทา่พระจันทร ์มกีารทําบญุตกั
บาตรพระสงฆ ์34 รปู และวางพวงหรดีไวอ้าลยัผูเ้สยีสละในเหตกุารณ ์6 ตลุา ซึ1งในปีนีaมผีู ้
มารว่มไมม่ากนัก จากนัaนเป็นการกลา่วเปิดงานโดยสรุพล นติไิกรพจน ์อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรม ศาสตร ์และวฒัน ์วรรลยางกรู อา่นบทกวรํีาลกึวรีชน 6 ตลุา กลา่วไว ้
อาลยัและสบืสานเจตนา รมณว์รีชน 6 ตลุา โดยตวัแทนญาตวิรีชน 6 ตลุา ตวัแทน 18 
ผูต้อ้งหา เลขาธกิารเครอืขา่ยเดอืนตลุา เลขาธกิารสหพันธน์สิตินักศกึษา (สนนท.) องคก์ร
นักศกึษากลุม่ตา่งๆ คณะกรรมการจัดงาน 110 ปี ชาตกาลรัฐบรุษุอาวโุส ปรดี ีพนมยงค ์
ตวัแทนกรรมกร ชาวนา สมชัชาคนจน สหพันธ-์สหภาพแรงงาน แนวรว่มศลิปิน และกลุม่
องคก์รประชาธปิไตย  
  
นายสรุพลกลา่ววา่ ในพธิรํีาลกึถงึเหต ุการณ ์6 ตลุา ครบรอบ 33 ปี ขอเรยีกรอ้งให ้
สงัคมไทยเรยีนรูก้บัเหตกุารณด์งักลา่ว เพราะไมม่ปีระโยชนท์ี1จะใชค้วามรนุแรงเขน่ฆา่กนั 
เพื1อยตุคิวามขดัแยง้ทางความคดิหรอือดุมการณ ์นอกจากนีaตอ้งการใหส้งัคมไทยเขา้ใจใน
เรื1องสนัตภิาพ ความสงบจะไมเ่กดิขึaนหลงัจากการใชค้วามรนุแรง ตอ่ไปสงัคมยงัตอ้งมคีวาม
ขดัแยง้เหมอืนสงัคมประชาธปิไตยทั1วไป แมว้นันีaจะยงัมคีวามคดิที1แตกตา่งอยา่งชดัเจน 
และทกุฝ่ายยงัคงเรยีกรอ้งใหม้กีารชาํระประวตัศิาสตรเ์ดอืนตลุาที1ไมม่คีวามคบืหนา้ ญาตวิรี
ชนหลายคนยงัมองวา่ 33 ปีผา่นไป หลายอยา่งยงัอยูเ่ชน่เดมิ แตย่นืยนัวา่จะจัดงานรําลกึ
ตอ่เนื1องทกุปี แมจ้ะไดรั้บความสนใจจากประชาชนและรัฐบาลนอ้ยลง 
  
นางเล็ก วทิยาภรณ ์อาย ุ77 ปี มารดา นายมนู วทิยาภรณ ์ผูเ้สยีชวีติจากการถกูยงิตดัขั aว
หวัใจในเหตกุารณ ์6 ตลุา ตวัแทนญาตวิรีชน กลา่ววา่ เสยีใจมากที1ตอ้งสญูเสยีลกูไป ไมค่ดิ
วา่จะเกดิเรื1องแบบนีaในชวีติ เพราะตั aงแตเ่ล็กจนโตไมเ่คยตลีกูแมแ้ตค่รั aงเดยีว แตข่ณะที1ลกู
กําลงัจะเรยีนจบออกมาเป็นกําลงัในการหาเลีaยงครอบ ครัว กลบัตอ้งมาเสยีชวีติใน
เหตกุารณน์ีa กอ่นมารว่มงานฝันเห็นลกูมาบอกวา่อยากกนิขนมจนีแกงเขยีวหวาน ขนมเขง่ 
ขนมเทยีน วนันีaจงึตื1นแตเ่ชา้ทําของที1ลกูอยากกนิมาทําบญุ และเลีaยงผูท้ี1มารว่มงานดว้ย 
อยากจะขอใหผู้ม้อํีานาจในสงัคมอยา่บดิเบอืนเรื1องที1เกดิขึaน ใหอ้อกมาพดูความจรงิที1
เกดิขึaนในประวตัศิาสตร ์เพื1อเป็นบทเรยีนใหป้ระชาชนทกุคนไดเ้รยีนรู ้
ผูส้ ื1อขา่วรายงานวา่ นอกจากกจิกรรมดงักลา่วแลว้ นายสรุพล ปัญญาวชริะ ผูอ้อกแบบ
ประตมิากรรมประวตัศิาสตร ์ในสวนประตมิา กรรมประวตัศิาสตร ์แสดงละครลอ้เลยีนการ 
เมอืงปัจจบุนั โดยใชธ้งชาตหิม่รา่ง ถอืมอืตบและตนีตบ ที1เป็นสญัลกัษณข์องกลุม่พันธ มติร
ฯ และกลุม่คนเสืaอแดง รอ้งเพลงชาตพิรอ้มใชต้นีตบและมอืตบตศีรีษะตวัเอง จากนัaนใชส้ดํีา
ทาทบัสแีดงและเหลอืงจนกลายเป็นสเีดยีวกนั 
  
ชีEปรดีพียายามเตอืน “การโตก้ารอภวิฒัน”์ กอ่นเหตกุารณ ์6 ตลุา         
ตอ่มามกีารกลา่วปาฐกถาเรื1อง "แนวคดิประชาธปิไตยสมบรูณข์องปรดี ีพนมยงค ์กบั
เจตนารมณว์รีชน 6 ตลุา 2519" โดยฐาปนันท ์นพิฏิฐกลุ อาจารยค์ณะนติศิาสตร ์



ธรรมศาสตร ์โดยเขานําเสนอการมองเหตกุารณข์องปรดี ีพนมยงค ์ผา่นบทความเรื1อง จง
พทิกัษ์เจตนารมณป์ระชาธปิไตยสมบรูณข์องวรีชน 14 ตลุาคม” ซึ1งปรดีเีขยีนขึaนหลงั
เหตกุารณ ์14 ตลุาวา่ ปรดีพียายามสรปุประสบการณข์องคณะราษฎรเพื1อสง่สญัญาเตอืน
นักศกึษายคุนัaนถงึการโตก้ารอภวิฒัน ์กอ่นที1จะเกดิเหตกุารณ ์6 ตลุา เพราะปรดีเีห็นวา่
เป็นไปตามกฎธรรมชาตขิองการปะทะขดัแยง้ของสิ1งสองสิ1งที1เป็นปฏปัิกษ์กนั 
  
ฐาปนันทย์งันําเสนอแนวคดิ “ประชาธปิไตยสมบรูณ”์ ของปรดีดีว้ยวา่ประกอบดว้ย 3 สว่น
คอื โครงสรา้งเศรษฐกจิที1เป็นประชาธปิไตย โครงสรา้งการเมอืงที1เป็นประชาธปิไตยโดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นแมบ่ท และสว่นสดุทา้ยคอื ทศันะทางสงัคมที1เป็นประชาธปิไตย ซึ1งเขามอง
วา่กค็อื วฒันธรรมทางการเมอืงนั1นเอง และสว่นนีaเป็นสว่นที1สงัคมไทยผลกัดนันอ้ยที1สดุ
ในชว่งที1ผา่นมา เนื1องจากสงัคมไทยมขีอ้จํากดัในการคดินอกกรอบ 
  
ระบเุสรภีาพทางความคดิเป็นเสรภีาพข ัEนพืEนฐาน 
“ถา้เราปราศจากเสรภีาพในการคดิเสยีแลว้ เสรภีาพในเรื1องอื1นๆ กไ็มม่ทีางเป็นไปได ้เพราะ
เสรภีาพทางความคดิเป็นเสรภีาพขั aนพืaนฐานที1สดุ” ฐาปนันทก์ลา่ว พรอ้มยกตวัอยา่งแนวคดิ
ของคานท ์นักปรัชญาในยคุรุง่โรจนท์ี1ระบวุา่ความไรเ้ดยีงสาเป็นพันธนาการอนัสําคญั และ
การขจัดมนัตอ้งอาศยัความกลา้หาญในการคดิดว้ยตนเองโดยปราศจากการชีaนําจากผูอ้ื1น  
  
(อา่นรายละเอยีดไดใ้นเอกสารประกอบปาฐกถาดา้นลา่ง)  
  
  
สรุชยัเสนอรว่มทนุนยิมใหม ่“ปฏวิตั”ิ กลุม่อนรุกัษน์ยิม  
ในชว่งบา่ยมกีารอภปิรายเรื1อง "อดุมการณ ์6 ตลุา กบัระบอบอํามาตยาธปิ ไตย" โดย นาย
สรุชยั ดา่นวฒันานุสรณ ์ระบวุา่ อดุมการณ ์6 ตลุา ไมม่ ีมแีคเ่พยีงจติใจและความกลา้ที1จะ
เสยีสละอยา่งไรเ้ดยีงสาของนักศกึษา ประชาชนในยคุนัaน และเมื1อไปอยูภ่ายใตก้ารนําของ
พรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย (พคท.) กย็งัตอ่สูอ้ยา่งไรเ้ดยีงสา โดยไมเ่คยรูว้า่ถกูใคร
ใชเ้ป็นเครื1องมอื สว่นเหตกุารณ ์14 ตลุากไ็มไ่ดเ้ป็นการตอ่สูเ้พื1อประชาธปิไตยเพราะมนัไม่
เคยเกดิขึaนไดจ้รงิ หากแตเ่ป็นเพยีงการปลดโซต่รวนของทนุนยิมไทย ซึ1งทําใหใ้นทา้ยที1สดุ
สง่ผลใหย้คุของทหารที1มมีายาวนานตอ้งสิaนสดุลงหลงัพฤษภาทมฬิ และในชว่งของพ.ต.ท.
ทกัษิณ ชนิวตัร ซึ1งถอืเป็นกลุม่ทนุใหมก่นั็บไดว้า่เป็นจดุเริ1มตน้ของความรุง่โรจนใ์นยคุทนุ
นยิม ซึ1งทําใหข้ดัแยง้กบักลุม่ทนุเกา่อนุรักษ์นยิม ดงันัaน ผูนํ้าการตอ่สูก้ไ็มอ่าจจะหลกีเลี1ยง
ไปจากทกัษิณไดแ้มเ้ขาไมต่อ้งการเป็นกต็าม เพราะสถานการณปั์จจบุนัถอืเป็นสถานการณ์
ปฏวิตั ิคอืเปลี1ยนเชงิคณุภาพ และไมจํ่าเป็นตอ้งใชค้วามรนุแรง ไมใ่ชส่ถานการณป์ฏริปูแลว้  
  
เขากลา่วอกีวา่ การตอ่ตา้นระบบอนุรักษนยิมตอ้งรว่มมอืกบัระบบทนุนยิมเพราะมคีวามคดิ
กา้วหนา้กวา่ เมื1อโคน่ลม้อนุรักษนยิมได ้แลว้คอ่ยหนัมาสูก้บัทนุนยิม แตไ่มใ่ชก่ารตอ่ตา้น
ทนุนยิม เป็นการตอ่สูท้างแนวความคดิ พรอ้มทั aงระบวุา่กลุม่แดงสยามกเ็ป็นสว่นหนึ1งในการ
ตอ่สูเ้รื1องนีa ซ ึ1งไมใ่ชแ่นวทางของคอมมวินสิต ์เพราะทั aงคอมมวินสิตแ์ละสงัคมนยิมนัaนยงัไม่
เคยเกดิขึaนไดจ้รงิ แมม้คีวามพยายามจะเดนิเสน้ทางนัaนแตห่ลายประเทศกป็ระสบความ
ลม้เหลวไปหมดแลว้  คนเสืaอแดงจําเป็นตอ้งพัฒนาศกัยภาพและจัดตั aงองคก์รใหเ้ป็นระบบ
รวมไปถงึการตั aงพรรคการเมอืงดว้ย  
  
วฒันะ วรรณ จากกลุม่เลีaยวซา้ย กลา่ววา่ ปัจจบุนัตวัละครในเหตกุารณ ์6 ตลุากย็งัอยูเ่กอืบ
ครบในยคุโลกาภวิตัน ์และยงัไมม่ใีครมารับผดิชอบกบัสิ1งที1เกดิขึaน ดงันัaนหากไมม่กีารชาํระ



ประวตัศิาสตร ์อดุมการณ ์6 ตลุายอ่มเดนิไปไมไ่ด ้อยา่งไรกต็าม เขาเสนอวา่การตอ่สูเ้พื1อ
เปลี1ยนแปลงสงัคมตอ้งทําทั aงสงครามขบัเคลื1อน ไมว่า่การชมุนุมประทว้ง การนัดหยดุงาน 
การเรยีกรอ้งผลประโยชนข์องคนเล็กคนนอ้ย ขณะเดยีวกนักต็อ้งทําสงครามจดุยนื 
โดยเฉพาะการสรา้งรปูธรรมของ “สงัคมใหม”่ ที1มุง่เนน้นโยบายรัฐสวสัดกิารที1ทกุคนมี
ศกัดิvศรเีทา่เทยีมกนั โดยการตั aงพรรคการเมอืงของประชาชนฝ่ายประชาธปิไตยเป็นเรื1อง
สําคญัในระยะยาวที1ตอ้งถกเถยีงกนัอยา่งจรงิจังเพื1อใหก้ารเคลื1อนไหวของคนเสืaอแดง
เป็นไปอยา่งตอ่เนื1องแมไ้มม่กีระแสทางการเมอืง 
  
กมล จากสมชัชาสงัคมกา้วหนา้ กลา่วไวอ้าลยัตอ่ผูส้ญูเสยีจากเหตกุารณ ์6 ตลุา และวา่ 19 
กนัยา อาจมองไดว้า่เป็นผลประโยชนข์องยคุสมยัที1ทําใหค้นกลบัมากลา้พดู กลา้ฝัน กลา้
แสดงออกอกีครั aหนึ1ง อกีทั aงสงัคมโลกกเ็ปิดใหป้ระชาชนตอ่สูไ้ดใ้นหลายมติ ิขณะที1อํามาตย์
ยงัคงลา้หลงัและโฆษณาชวนเชื1อใสร่า้ยคนเสืaอแดงเหมอืนอยา่งที1เคยทําในยคุคอมมวินสิต ์
  
 


