
‘นักวิชาการ’อัด ‘สมัคร’โกหก วิตกชําระ6ตุลาฯเปนเครื่องมือทางการเมือง 
 

 “นักวิชาการ”จัดงานสัมมนาเหตุการณ14 ตุลาฯ 2516 - 6 ตุลา2519 อัด “สมัคร”โกหก หวั่นรื้อ
ฟนประวัติศาสตรเหตุการณ6ตุลาฯเปนเพียงยทุธศาสตร ที่รองรับการตอสูทางการเมอืง 

มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบาน 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ไดจัดเสวนา “จาก 14 ตุลาคม 2516ถึง 6 ตุลาคม 2519และ
พฤษภาคม เลือดประวัติศาสตรบาดแผลกับบท(ไมเรียน) ของเรา” ซึ่งไดรับความสนใจจาก อาจารย 
นักศึกษา และประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของในเหตุการณ รวมถึงสื่อมวลชนตางประเทศใหความสนใจเขา
รวมรับฟงเปนจํานวนมาก 

 โดยมีดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ  อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา  สิง่ที่เรารับรูก็
คือวา การพยายามทําใหประวัติศาสตรซึ่งควรจะเปนบทเรียนของบานเมืองของเรา เปนสิ่งซึ่งถูกทาํให
คลายเปนเรื่องไรสาระ สิง่ที่รัฐไดทําอยูตลอดเวลา ผูปกครองไดแสดงความเห็น คือการทําใหเร่ือง
ประวัติศาสตรไมนาสนใจดีที่สุดคือใหลืมเสีย  สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยูคือการเมืองภาครัฐที่ทําใหเราลืม
มากกวาทําใหเราจํา นี้คอืสงครามทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา   ถาเราไมสามารถตกลงอะไร
กับอดีตของเราได ตนเชื่อวา ปจจุบนัไมดีอยางที่เราเปนและอนาคตก็คงไมสดใส  
  ดร.ชาญวิทย กลาววา ทางสมาคมจดหมายเหตสุยามพยายามรวบรวมเอกสารหลักฐานที่มีอยู
ไมวาจะเปนรายชื่อผูเสียชีวิต ขณะนีมี้ 30 รายชื่อพรอมทั้งรูปภาพประกอบ ภาพนักศกึษาถูกแขวนคอ 
และถูกตอกลิ่ม ซึ่งหลักฐานเหลานี้ กไ็มไดชี้ใหเหน็วามีคนตายแคคนเดียวอยางที่นายสมัครระบุ  

นอกจากนี้ นโิคลัส เบนเนท นักตอสูเพือ่สิทธิมนษุยชนชาวตางประเทศไดบันทึกไววา เหตกุารณ 
6 ตุลาฯ มีคนตาย 300 คน และอีก 11,000 คน ถูกจับขอหาเปนภัยกับสังคม ซึ่งเนื้อหาตีพิมพใน
หนังสือพิมพบางกอกโพสต  
  ดานดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวปาฐกา
ถานํา” เร่ืองประวัติศาสตรบาดแผลกับบท(ไม)เรียน” วา คนไทยเปนคนทีมี่สํานึกทางประวัติศาสตรสูง
ยิ่ง แตทําไมถึงมีบางคนจําประวัติศาสตรบางเรื่องบางตอนในอดีตของตนเองไมได หรือจําไดอยาง
เบลอๆ หรืออาจเรียกวาอยางบิดเบี้ยวไปได   อยางการใหสัมภาษณสื่อมวลชนระดับนานาชาติ ของฯ



พณฯ นายกของสยามไทยวา เหตุการณ 6 ตุลา มีคนเคราะหรายตายไปเพยีงคนเดียวเทานั้น (สมัครให
สัมภาษณซีเอ็นเอ็น)  

นอกจากนี้ยงักลาวถึงนักศึกษาที่ถูกจบัไปราว 3,000 คน ตอสาํนักขาว(อัลจาซีรา)นั้นวา เพื่อ
ปองกันไมใหถูกทําราย เปนแนวประวัติศาสตรที่มองโลกในแงดีอยางไมนาเชื่อ แตลึกลงไปการหลงลืม
ในเหตุการณที่สําคัญอยางยิ่งตอประวัติศาสตรการเมืองสมัยใหมนั้น  
  การเคลื่อนไหวปฎิวัติวันที่ 14 ตุลาคม 2516  และการปราบปรามการชุมนุมของนักศึกษาอยาง
นองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519  หรือที่เรียกรวมวา เหตุการณ  6 ตุลาคม2519 นั้น บอกหรือแสดงให
เราเห็นอะไรบาง  ประการแรกคือ หากผูนําการเมอืงและสงัคมจนถึงปจจบุันยังไมเขาใจถึงผลกระทบ
และเจตนารมณของการลุกขึ้นประทวงในเหตุการณ 14 ตุลา2516 ก็แสดงวาระบบและสถาบันการเมือง
อันรวมถึงบุคลากรทางการเมืองของเราดวย มีสายตาสั้น และบิดเบือนอยางยิ่ง จึงไมนาแปลกใจทีก่าร
กระทํา และการปฎิวัติทางการเมืองในระบอบที่เรียกวาประชาธิปไตยแบบไทยที่สืบทอดกันมานี้ ถึงเต็ม
ไปดวยความไรสาระ และไรซึ่งจิตวิญญาณของความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงอยางยิ่ง 

 สวน กรณี 14 ตุลาคม2516 แมไมใชการปฎิวัติ แตผลจากการเคลื่อนไหวอนัใหญโตที่มีประชา
มหาชนทุกชนชั้นทุกวงการเขารวมอยางกวางขวางมากที่สุด  ไดสงผลทีเ่ทียบเทากับการปฎิวัติผลักดัน
ระบบชีวิตการเมืองไทย ใหเขาสูชางการเปลี่ยนแปลงสําคัญอกีครั้งหนึ่ง เฉกเชนทีไดเคยเกิดขึ้นมาแลว
ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 เปาหมายอันสําคัญยิ่งในการลุกฮอืขึ้นประทวงและ
นําไปสูการโคนลมรัฐบาลเผดจ็การถนอม ประภาส ก็คือระบบราชการที่นําไปสูการสรางอภิสิทธิชนและ
การคอรรัปชั่นอยางเปนระบบ 

 ดร.ธเนศ กลาววา  สามทศวรรษที่ผานไป รัฐและสังคมไมไดดําเนินการคลี่คลายปมปญหาของ
ความขัดแยงเหลานั้นอยางที่ควรจะเปน กลาวคือการทําใหเหตุการณเดือนตุลาเปนเรือ่งราวที่สังคมและ
ผูคนสวนใหญรับรูทั้งความหมายและเหตุการณอยางที่มันเปนจริงเหมือนๆกัน ไมใชยงัเปนเรื่องราว
สวนตัว หรือเปนความทรงจําของใครคนใดคนหนึง่เทานั้น ซึ่งแนนอนยอมเปนความทรงจําที่ขัดแยงกัน
โดยเฉพาะหากผูกระทํายงัเปนฝายกุมอํานาจรัฐอยู ในขณะที่ฝายผูที่เคยเปนเหยื่อก็ยังอยูในฐานะของผู
ไรอํานาจและความชอบธรรม ในการพูดถึงความจริง หากเปนเชนนี้ เหตกุารณ 6 ตุลาคม2519ก็ยังไม



อาจเปนประวัติศาสตรได และก็ยงัเปนแคตํานานเรื่องเลาแบบมุขปาฐะที่คนเลาคือคนสรางความจริง 
ไมใชเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นมาแลวจริงๆ  
  ดร.ธเนศ กลาวอีกวา ประเด็นที่คาใจและของใจคนที่รับรูประวัติศาสตรเดือนตุลา ไมวาจะโดย
รูปแบบอะไรก็ตาม คือปญหาวา เมื่อไรความจริงของเหตุการณเดือนตุลาทั้ง 14 ตุลาคม2516และ 6 
ตุลาคม 2519จึงจะปรากฏออกมาชัดแจง และเปดเผยใหสาธารณชนไดรับรูเก็บบทเรยีนกันอยางจริงจัง
ตอไปได พูดไดวา นี้คือปญหาของระบบการเมืองไทยดวย ที่ไมอาจเก็บรับและศึกษาบทเรียนจากความ
ผิดพลาด ในอดีตของตนเองได ความจริง ความยุติธรรม และความเปนธรรมจึงเปนสิง่ที่หายาก เหมือน
ควานหาเข็มในมหาสมุทร  เมื่อเปนเชนนี้กระบวนการสรางและทําใหประวตัิศาสตรที่เปนของประชาชน
ผูเสียเปรียบใหปรากฏเปนจริงขึ้นมากย็ิ่งเปนสิ่งที่เปนไปแทบไมได 
  นางสาวกนกรัตน  เลิศชสูกุล  อาจารย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ  ที่กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง 
“การเปลี่ยนผานของอดตีฝายซายในการเมืองปจจุบัน”  ที่ มหาวิทยาลัย LSE  ประเทศอังกฤษกลาว
ปาฐกถาในหัวขอเร่ือง” 6 ตุลา-บท (ที่ไม)เรียนของสังคมไทย” วา  คงปฏิเสธไมไดวา สังคมไทยและคนที่
ไมไดรวมสมัย 6 ตุลาคม2519 เติบโต และเรียนรูประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519แบบขาดๆเกินๆ เมือ่เร่ิม
เรียนรูประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519 ของเขตความเขาใจที่คนสวนใหญจะไปไดถึง คอื ภาพการตอสู
ระหวางนักศกึษากาวหนาและฝายซาย  ผูรักประชาธิปไตย กับการใชอํานาจและความรนุแรงของฝาย
รัฐและฝายขวา มันเปนภาพการตอสูของนักศึกษาประชาชนผูบริสุทธิ์ ซึ่งเปนเสี้ยวเดียวของการเขาใจ 6 
ตุลาคม2519 ที่แทจริง แลวเมื่อเงื่อนไขทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป ตัวแสดงตางๆ ที่เคยอยูใน
เหตุการณ 6 ตุลาคม2519 เปลี่ยนบทบาท และโฉมหนาไปแลว สังคมและการเมืองตางก็ซับซอนขึน้ การ
เขาใจ 6 ตุลาคม2519 ยิ่งเปนเรื่องยากมากสําหรับ สังคมโดยรวมและคนรุนตอๆมา  
  นางสาวกนกรัตน กลาววา นอกจากฟูมฟายถึงความยากและซับซอนของกระบวนการสราง
บทเรียน 6 ตุลาใหกับสังคมแลว สิ่งทีต่นพยายามจะทํา ในเวลาสั้นๆทีเ่หลอื คือ การพยายามตอบ
คําถามที่วา ทําไมประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519จึงกลายเปนบท (ที่ไม) เรียนของสังคมไทย ฝาย
ปรากฏการณวิวาทะระหวาง คุณสมัครกับแรงตาน และความไมพอใจที่มีตอสิ่งที่คุณสมัครพูด คําตอบ
เบื้องตนตอคําถามหลักนี้ มี สาม เร่ืองใหญๆที่โยงกันอยูคือ  ประเด็นที่หนึ่ง การสังคายนาประวัติศาสตร 
6 ตุลาคม2519เปนเรื่องยากมาก ทั้งในแงการกระบวนการเขยีนประวัติศาสตร ซึ่งขาดกระบวนการ



คนหาและและความกลาในการพูดถึงความจริงของ  6 ตุลาคม2519 ที่มากไปกวาความรุนแรงและ
จํานวนตัวเลขคนตาย และในแงของกระบวนการตอสูเชิงอํานาจในการสรางการรับรูถึงประวัติศาสตร
ภาคประชาชนของไทย ประเด็นทีส่อง ในเงื่อนไขการเมืองปจจุบัน ทําใหสงัคมยากที่จะเชื่อมโยง ประวัต
ศาสตรที่ไมชัดเจน กบับทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผูมีสวนรวมและบทบาทใน เหตุการณ 6 ตุลาคม
2519 ประเด็นที่สาม การใชวิวาทะทางประวัติศาสตรในฐานะเครื่องมือทางการเมือง  
  นางสาวกนกรัตน  ระบุวา เราตองยอมรับความจริงวา การเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรของคนตัว
เล็กตัวนอยของสังคมไทย เปนเรื่องใหมมาก เราไมไดกําลังพูดถึงการเรียนการศึกษาในระบบ โรงเรยีน 
หรือ มหาวิทยาลัยเทานัน้ แตหมายถึงกระบวนการเขียน การเขาถึง และการผลักดันประวัติศาสตรเขาสู
การรับรูของผูคน ทีผ่านมาการเขียน เนื้อหา และชองทางในการผลักดันการรับรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
ถูกผูกขาดโดยชนชั้นนํา ไมวาจะเปน เจาขุนมูลนาย นักการเมอืง หรือ ผูมีอิทธิพลทางธุรกิจ  
  เพราะการเขยีนประวัติศาสตรภาคประชาชน คือ กระบวนการตอสูทางการเมืองอยางหนึ่ง 
ประวัติศาสตรทั้งโลกถูกเขียนถูกครอบโดยชนชัน้นํา และอํานาจในการสรางประวัติศาสตรของชนชัน้นํา
เพื่อกดทับความจริงในสังคม การใหไดมาซึ่งประวัติศาสตรภาคประชาชนนั้น ซึ่งสําหรบัสังคมไทยเรายัง
อยูในระยะเริ่มตน เพราะฉะนัน้จึงไมใชเร่ืองที่เขาใจไมไดวา ทําไมการเขียนประวัติศาสตร 6 ตุลาคม
2519 จึงยังอยูในระยะตั้งไข 
  “สําคัญไมแพกัน นอกจากความกลาหาญในการลุกขึ้นมาแยงความไมจริงของสิ่งที่คณุสมัครพูด
เกี่ยวกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรวาดวยตัวและความรุนแรงแลว ความกลาในการอาปากพูดถึง
ประวัติศาสตรของตนเของของอดีตนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาคม2519ใหไปไกลวาเรื่องของคน
ตายและความรุนแรงที่ถูกกระทําโดยรัฐ “นางสาวกนกรัตน ระบุ  
  นางสาวกนกรัตน กลาวอีกวา เราตองยอมรับการเสียที่วา 6 ตุลา คือ  การตอสูเชิงอุดมการณ
ทางการเมือง ไมวาใครจะยอมรับหรือไมวา ตนเองเคย เรียนรู เคยเชื่อ และมีปฏิบัติการทางการเมือง
ผานอุดมการณแบบ ขวา ซาย แตนัน้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้น กับพวกเขา หลังการปราบปราม ทุกฝายตาง
เต็มไปดวยบาดแผล การกลับมายืนอกีครั้งในสังคมที่ไมมีความเขาใจเรื่องความหลากหลายทาง
อุดมการณทางการเมือง ทําใหทุกฝายไมอยากพูดถึงเรื่องนี้ ไมใชเฉพาะอดีตฝายซาย แมแตฝายขวา
อยางคุณสมัครเอง พยายามหลีกเลีย่งและสรางตัวตนใหม ความชอบธรรมใหมๆทางการเมือง เพือ่เจือ



จาง ภาพประวัติศาสตรในอดีตเขา การจะงางปากใหคนเลานีพู้ดถึงความจริง เปนเรื่องที่แทบจะเปนไป
ไมไดเลย  
  อดีตนักศึกษา เองก็ตองเผชิญกับความอิหลักอิเหลื่อในการพูดถึงตนตนของพวกเขาเองในอดีต 
เพราะในสังคมแบบนี้มีพื้นที่ใหกับพวกเขานอยมาก ความไมแนใจตอ การยอมรับที่สังคมมีตอ
ประวัติศาสตรของพวกเขา ทําใหพวกเขาเองลดทอนความจริงทางประวัติศาสตรที่พวกเคาพยายามจะ
สราง  
  นักวิชาการผูนี้ ยังไดพูดอกีวา การพูดถึงประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519 ถูกทําใหกลายเปนเรื่อง
ของ การตอสูของนักศึกษาผูบริสทุธิ์ ซึ่งตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคม กับการใชความรุนแรงของรัฐ 
และฝายอนรัุกษนิยม การพูดถึงประวัติศาสตร ไมเคยไปไกล กวา ใครทําอะไรที่ไหน จํานวนคนตาย 
รูปแบบการใชความรุนแรงของรัฐ แตคําถามวาจริงๆอะไรที่นํามาสูการกอตัวของ 6 ตุลาคม2519  
  แนนอนวา มีอาจารย และนักวิชาการหลายทานพยายามเขียนงานวิเคราะหที่มีพลังตอ
เหตุการณ 6 ตุลาคม2519 แตที่ไมใชเร่ืองของงานวิชาการแตเรากําลังพูดถึงกระบวนการเขียนและการ
รับรูทางประวัติศาสตร ที่ตองสรางขึ้นโดย การมีสวนรวมของคนมากมายในสังคม  
  “ ประสบการณสวนตัวของดิฉันในการทํางานวิจยัเรื่อง การเปลี่ยนผานของอดีตฝายซายใน
การเมือง ปจจุบัน ดฉิัน เจอ ปญหามากมายในการเชื้อเชิญใหอดีตนักศึกษาฝายซาย ถายทอดเรื่องราว
จริงๆ ของพวกเคา เกือบทุกคนที่ดิฉนัคุยดวย ตองเริ่มตนจากการประเมินทาทีของดิฉันวาเปนใคร มา
จากไหน ยอมรับเคาไดหรือเปลา ดิฉนัตองสรางความไววางใจจากคนเหลานี้ กอนทีเ่คาจะยอมเลา
เร่ืองราวของพวกเคา แตเมื่อเครื่องติดแลว ทุกคนมีเร่ืองราวที่นาสนใจ ที่หาอานไมไดในหนังสือ
ประวัติศาสตรที่ไหน แตนั้นสะทอนอะไร มันสะทอน วาเรื่องราวกอน 6 ตุลา เหตุการณ 6 ตุลา และ
ผลกระทบของ 6 ตุลาคม2519 ยังคงเปนเรื่องปดที่พูดคุยกันในเฉพาะกลุมคนกลุมเลก็ๆ”  ดิฉันวาเรา
ตองเลิกพูดกนัไดแลววา ประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519 เปนประวัติศาสตรที่ยังไมลงตัว เราตองเลิกโทษ
นักศึกษา เดก็รุนใหมเสียที ถึงประเดน็ 16 ตุลาคม2519 ใครจะไปรู ใครจะไปเขาใจในเมื่อ จริงๆ ไมมี
อะไรใหเคาเขาใจ ไมอยากจะพูดวาแมแตตัวดิฉันเอง ถาไมไดมาทํางานเรื่องนี้ สนใจเรื่องนี้ นั่งไล อาน
งานเรื่อง 6 ตุลาซึ่งมีอยูกระจัดกระจาย ก็ ยากทีจ่ะเขาใจวา ความจริงคืออะไร”นางสาวกนกรัตน กลาว 



  นางสาวกนกรัตน กลาววา  ที่เปนปญหา และทีม่าของการทําใหประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519
ไมเปนบทเรียนสังคมไทยคือ  กระบวนการเขียนประวัติศาสตรมันจะมีปญหาในตัวมันเองแลว ใน
เงื่อนไขการเมืองปจจุบัน ที่อดีตตัวแสดงในเหตุการณ 6 ตุลาคม2519 ไดเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ
บทบาททางการเมือง ไปแลว ทําใหเปนเรื่องยากที่สังคมจะเชือ่มโยงและเขาใจ และยอมรับที่จะเรยีนรู
บทเรียน 6 ตุลาคม2519ภายใตเงื่อนไขและกระแสที่โลกทั้งโลกถูกบังคับใหเชื่อและยอมรับเสรีนิยม
ประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง อดีตฝายขวาปรับตัวและกลบัมาสรางความชอบธรรม
ฝายกระบวนการเลือกตัง้  

กรณีคุณสมัครเปนตัวอยางที่นาสนใจมาก ใครวาคุณสมัครยังเหมือนเดิม อดีตฝายขวา ปรับตัว
ไดดีมากกลับเงื่อนไขการเมืองที่เปลีย่นแปลงไป เขากลับเขามาใชกระบวนการเลือกตัง้ เปนบันไดในการ
กลับมามีบทบาทและสถานะทางการเมือง  
  “ สิ่งที่คุณสมัครอาจจะไมเปลี่ยน คือ การใชยุทธศาสตร “propaganda” อยาเพิ่งเขาใจผิด 
propaganda ในที่นี้ไมไดหมายความวา โกหก ความหมายของ propaganda ที่แปลวา โกหกเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อหลังสังคมครามโลกครั้งที่สอง ในชวง Nazi แพสงคราม กอนหนานี้ propaganda หมายถึง
การเผยแพร ความเชื่อ แตหนึ่งในยุทธศาสตรของการเผยแพรความเชื่อ คือ If you have to lie, you 
have to give the big one คือ ถาคุณตอง โกหก คุณตองโกหกคําโต และยืนยันสิ่งที่คณุพูดอยางหนัก
แนน” นางสาวกนกรัตน กลาว   
  นางสาวกนกรัตน กลาววา ไมใชเฉพาะเพียงฝายขวาที่เปลี่ยนแปลงไป อดีตฝายกาวหนาและ
ฝายซายหลายตอหลายคนเขาไปทํางานรวมกับอดีตฝายขวา ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งทีเ่ชื่อวาตนเองยังคง
รักษาจุดยืนไมเปลี่ยนแปลง คือ ไมยอมรับอดีตฝายขวา และยงัคงตอสูกับการสถาปนาอํานาจของ
การเมืองแบบชนชัน้นํา หรือ “Elite Politics” คนเหลานี้ก็ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
มโนทรรศนที่สังคมมีตอเขา ดวยภาพที่ซอนทับกนัของ 14 ตุลาคม2516และ 6 ตุลาคม2519การชูธง
ประชาธิปไตย การไฮไลประเด็น “นักตอสูเพื่อประชาธิปไตย” หรือ “คนเดือนตุลา” เปนสวนหนึ่งทีท่ําให
คน 6 ตุลาคม2519ประสบความสําเร็จในการสรางพื้นที่เล็กๆในการดํารงฐานทางการเมืองของพวกเขา  
  เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาทามกลางเงือ่นไขประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519ที่ไมเคยไดรับการชําระ 
เนื้อหาที่ไมเคยไปไกล กวาความรุนแรงบนทองถนน และจํานวนคนผูเสียชีวิต ประกอบกับการ



เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายของคนกลุมตางๆ จึงเปนเรื่องไมงายที่สังคมจะสามารถและทําความ
เขาใจ เพราะฉะนัน้การถามถึงบทเรยีน และบทที่ไมเรียนของ 6 ตุลาคม2519 สําหรับตนเองจึงเปนโจทย
ที่ยากมาก และประเดน็ทีสุ่ดทาย พยายาม พาพวกเรากลับมาสู ปรากฎการณวิวาทะระหวาง คุณสมัคร
กับแรงตาน และความไมพอใจที่มีตอสิ่งที่คุณสมคัรพูด 
  “ ดิฉันเหน็ดวยเปนอยางยิ่งถาการลุกขึ้นมาทักทวงเร่ืองสิ่งที่คณุสมัครพูดเปนความพยายามและ
จะสามารถจดุประกายใหเกิดการสังคยนาประวัติศาสตร 6 ตุลาคม2519อยางเปนระบบ และสามารถ
นําไปสูยางกาวในการสรางและนําไปสูการเรียนรูประวัติศาสตรภาคประชาชน ในวงกวาง แตในความ
เปนจริงสิ่งทีป่รากฎขึ้น คอื ขอถกเถียงจํากัดอยูที่ เร่ืองของ จํานวนผูเสียชีวติ ขอเท็จจริงของเหตุการณ
ในวันที่ 6 ตลุาคม2519 หรือ การสรางภาพความเชื่อมโยงการกลับมาของ 6 ตุลาคม2519ในเงื่อนไข
การเมืองโดยมอง 6 ตุลาคม2519 เปนเพื่อเร่ืองประวัติศาสตร แหงความรุนแรง เพราะสิ่งทีส่ื่อ และอดีต
ผูรวมตอสูในเหตุการณ 6 ตุลาคม2519 แยงตอคุณสมัครนั้น มันไมไดเกิดขึ้นภายใตสูญญากาศที่มี
เฉพาะความไมพอใจตอสิ่งที่คุณสมคัรพูด แตมันเกิดขึ้นทามกลาง การสนับสนุน-ตอสู ระบอบทกัษิณ 
การปฏิเสธการยอมรับการรัฐประหาร 19 กันยายน2549การพอใจและเบื่อหนายทางการเมืองภายใต
รัฐบาลคุณสมัครที่กึ่งยอมรับความเปน รัฐบาลนอมินีของคุณทักษิณ” นางสาวกนกรัตน กลาว   
  นางสาวกนกรัตน กลาววา การขึ้นมาของคุณสมัคร เปนสิง่ทีต่องยอมรับวา แมแตอดีตนักศึกษา 
6 ตุลาคม 2519 ทั้งที่เชยีร อยูรวมกับคุณทักษิณ ก็กระอักกระอวน เพราะฉะนั้นสําหรบักลุมอดีต
นักศึกษาในปกตานคุณทักษิณ ไมตองพูดถึง ความพลาดของคุณสมัครในการพูดเรื่องจํานวนคนตาย 
กลายเปนเรือ่งที่ชวยใหกระบวนการแซะรัฐบาลคณุสมัครเร่ิมตนขึ้น ซึง่ก็ประสบความสําเร็จมาก เร่ือง 6 
ตุลาคม2519 กลายเปน Hot issue นอกฤดูกาล เดือนตุลา แตสิ่งที่คิดวาเปนปญหาคือ ถาการรื้อฟน
ประวัติศาสตร กลายเปนเพียงยุทธศาสตร ที่รองรับการตอสูทางการเมือง ในปจจุบัน สงัคมคงจะไมได
เรียนรูอะไรจาก 6 ตุลาคม2519  


