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6 ตลุาคม 2552 มกีารจัดพธิรํีาลกึถงึผูส้ญูเสยีในเหตกุารณเ์หมอืนเชน่ทกุปี ใน
ปีนีUเป็นไปอยา่งเงยีบๆ เรยีบงา่ย (เหมอืนเชน่ทกุปี ?) โดยพธิกีรรมในชว่งเชา้มี
การอา่นบทกว ี3 ชิUน คอื “6 ตลุา 2552” ของวฒัน ์วรรลยางกรู, “Red 
October” ของ ไมห้นึkง ก.กนุท,ี “หลบัเถดิ...หนุ่มสาวผูบ้รสิทุธิm” ของ Homo 
erectus และ เพยีงคํา ประดบัความ ในนามของสมชัชาสงัคมกา้วหนา้  



6 ตลุาคม 2552 
วฒัน ์วรรลยางกรู 

  
เบืkอเต็มทรํีาลกึ 6 ตลุา 

รําลกึวา่ 30 ปี ไมม่เีปลีkยน 
รถถงัยงัโงง่งแลน่วงเวยีน 

ฉีกแลว้เขยีนเขยีนแลว้แกโ้คตรพอ่โคตร
แม ่– รัดทํามะนวย- 

  
เลีkยนจรงิๆ รําลกึ 14 ตลุา 

เห็นลอยหนา้เกลืkอนกลน่วรีชนหว่ยๆ 
ด็อกตง้ด็อกเตอ้นักวชิการวชิากวย 

เฮงซวยกอดเกา้อีUไมม่อีดุมการณ ์
  

เคยแลกชวีติเรยีกรอ้งรัฐธรรมนูญ 
กลบัสิUนสญูความจําทําอลหมา่น 

หยามหมิkนมหาชนเพอ้ลนลาน 
หนุนรัฐประหารหวงัเป็นใหญเ่ป็นโต 

  
เลกิรําลกึไดแ้ลว้ 6 ตลุา 

อา้ยหวัโจกบงการฆา่ยงัอา่โอ ่

สว่นเพืkอนคนถกูฆา่พาเลโล 
แกลง้โงทํ่าไมรู่ใ้ครเป็นใคร 

  
เลอืกอยูข่า้งฝ่ายชนะสวิะแน่ 

สูก้แ็พป้ระชาชนไมเ่คยเป็นใหญ ่
ไมว่า่ทอ้งฟ้าจะมสีอีะไร 

แทงขา้งไหนเมยีไมด่า่อยา่เขนิอาย 
  

รําลกึไปไดแ้คง่านเชง็เมง้ 
รอ้งบรรเลงเพลงกวไีมม่คีวามหมาย 

เลกิรอ้งเพลงเปิบขา้ว แสงดาวแหง่

ศรัทธา คนกบัควาย 
ดนิสอโดมเดยีวดายเหลอือาลยั 

  
ดสู ิประชาธปิไตยไทยมชีวีติชวีา 

โอเ่ย...สืkออเมรกิาวา่ไว ้
คอมเมนตก์ารเมอืงเรืkองไทยๆ 

เยส...ออไรตโ์คตรมชีวีติชวีา 
  

ฉีกรัฐธรรมนูญเกอืบยีkสบิฉบบั 
ขีUเกยีจนับถว้นทัkวกลวัเป็นบา้ 

กลุม่คนครน่ึาเบืkออยูเ่หนอืประชา 
เลอืกตั Uงมาไมถ่กูใจแมง่.. ไลท่กุท ี

  
นักเลอืกตั Uงกต็ั Uงตาหาทางรอด 

ผลประโยชนใ์บบ้อดกอดเกา้อีU 
หลกัประชาธปิไตยยงัไมม่ ี

นีkแหละชวีติชวีาบา้ๆ บอๆ 

  
เอาบา้งสรัิฐประหารโอบามา่ 

จะไดม้ชีวีติชวีาโรคตดิตอ่ 
เดโมแครตเป็นงเูหา่เขา้พันคอ 

ลบัลกึกม็อแดนไอแคนเซย ์
  

วนันีUยงัตอ้งรําลกึ 6 ตลุา 
คดิจรงิจังอาจเป็นบา้เหงาวา้เหว ่

พดูความจรงิถกูขงัเขา้ซงัเต 
พดูความเท็จถอ่ยเทเ่พืkอนวรีชน 



           ไมห้นึkง ก.กนุท ี
การเชง็เมง้ และระลกึถงึผูว้ายชนมใ์นวาระครบรอบวนัตายของพวกเขา หามแีกน่สารอยูบ่า้ง 
กต็รงทีkทําใหเ้ราจําขึUนมาไดว้า่ พวกเขาเป็นใคร ทําอะไรมา ตายยงัไง และตายเพืkออะไร 
  
แตค่วามรูส้กึแคน่ีUกค็งไมใ่หอ้ะไรมากไปกวา่งานเลีUยงรุน่ งานรวมญาต ิแลว้นําไปสูค่วาม
ออ่นไหวทางจติ เหมอืนดัkงบทกวขีองตูมู้ ่เขยีนไวว้า่ 
“ เทศกาลเชง็เหม็ง ฝนโปรยปราย 
ผูม้าไหวบ้รรพชน หวัใจสลาย 
ถามหาสรุา อยูท่ีkใด 
เด็กเลีUยงววัชีUไป...ทีkกระทอ่มดอกเห็ด! 
  
จบงาน พวกเรากแ็หก่นัไปเป็นกลุม่ หรอืแยกยา้ยกนัเป็นสว่นยอ่ยๆ เพืkอกนิอาหาร ดืkม
เครืkองดืkมตามรสนยิม ในเสยีงเพลงดรามา่เกา่ๆ 
  
มกีีkคนทีkระลกึอยูเ่สมอถงึสาระหลกัของงาน แกน่สารทีkวา่ผูท้ีkตาย ตายเพืkออะไร ความฝันใฝ่
และเป้าหมายทีkเขาตายเพืkอ บรรลผุลหรอืยงั! และใครฆา่เขา! 
  
ผมกําลงัพดูถงึการลา้งแคน้ และงานทีkคัkงคา้ง 
  
เหตกุารณ ์6 ตลุาไดเ้ผยโฉม อสรูกายหลกัทีkกดักนิสงัคมไทยมาโดยตลอด  
  
อสรูกายนีUแหละทีkเขน่ฆา่วรีชนของเรา 
  
อสรูกายนีUแหละทีkครอบงําสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และกระบวนการทางความคดิใหส้บัสน
วุน่วาย  
  
ขณะนีUคนเป็นจํานวนมากไดเ้ห็นพอ้งกนัแลว้วา่ อสรูนีUเป็นปัญหาแหง่การเมอืงการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอยา่งชดัเจน  
  
วรีชน 6 ตลุา ตายเพืkออะไร?  
  
เขาตายเพืkอสงัคมประชาธปิไตยทีkเป็นจรงิ มใิชห่รอื 
  
คนทีkฆา่เขาคอืใคร?  
  
กค็อือสรูรา้ยทีkไมต่อ้งการใหป้ระเทศไทยเป็นประชาธปิไตยนัkนเอง! 
  
ดเูหมอืนวา่การงานอนัคัkงคา้งตั Uงแต ่77 ปีกอ่น ทีkหลอมรวมกนัมาถงึปัจจบุนั ไดร้วมศนูย์
ปัญหามาอยูท่ีkจดุเดยีวกนัทั UงสิUน  
  
ยงัไมถ่งึเวลาอกีหรอืทีkงานระลกึ 6 ตลุาครั UงนีUจะยกระดบัไปสูก่ารกอ่ขบวนคนยากครัUงสําคญั 
ทีkจะสะสางภารกจิทีkเหลอืของเพืkอผูว้ายชนมใ์หเ้สร็จสิUน เพืkอแผน่ดนิประชาธปิไตยไดเ้ป็น
ของปวงชนชาวไทยโดยสมบรูณ ์ 



  
  

Red October 
  

ผา่นตลุา มากีk ตลุาแลว้ 

ลว่งแนวแตก แหวกรบ ศพสหาย 
ลบัไปกบั ความฝัน เพรดิพรรณพราย 

ราษฎร ยดึครองได ้แคส่ายลม 

  
เราบกุบัkน บรรลอุกี ตลุาหนึkง 

องึคะนงึ ราชดําเนนิ จะถลม่ 
เนิkนนานถกั ทางทาส ทางระทม 

เขาไมล่ม้ เราไมรู่ ้อยูอ่ยา่งไร 
  

ประชาชน ทนทกุขโ์ต ้ชะตากรรม 
ดาหนา้นํา ประเทศสู ่ตลุาใหม ่

ตนีทีkกลา้ ขาตอ้งกา้ว ตดัทางไกล 
สรา้งรัฐไทย สทิธสิาธารณะ 

  
เมืkอสงัคม ทิUงเปลอืก เลอืกเอาแกน่ 

ทั Uงแผน่ดนิ เดนิเขา้ถงึ ซึkงสจัจะ 

หลงัเศษปรัก หกัพัง ซากปะทะ 

พลเมอืง วฒันะ ใหมท่ั Uงมวล 
  

ผา่นตลุา มากีk ตลุาแลว้ 

ลว่งแนวแตก แหวกรบ ศพสหาย 
ประวตัศิาสตร ์ปลกุลกุ แลว้เปลา่ดาย 

ผูว้างวาย ไมไ่ดสู้ ้เพืkอสายลม 
  

เราบกุบัkน บรรลอุกี ตลุาหนึkง 
องึคะนงึ ราชดําเนนิ จะถลม่ 

ถนนทาส ตอ้งผเุปืkอย เป็นเลนตม 
ทางระทม ตอ้งเปลีkยนเป็น ถนนไท 

  
ประชาชน ทนทกุขโ์ต ้ชะตากรรม 

กําลงันํา ประเทศสู ่ตลุาใหม ่
ตนีทีkกลา้ ขาตอ้งกา้ว ตดัทางไกล 

สรา้งรัฐไทย สทิธสิาธารณะ 

  



  
หลบัเถดิ...หนุม่สาวผูบ้รสิทุธ ิR  

Homo erectus และ เพยีงคํา ประดบัความ 
  

 
หลบัเถดิ...หนุ่มสาว...ผูบ้รสิทุธิm 
ความเป็นไทย...ครา่ฉุด...ชวีาเจา้ 
6 ตลุา...นองนํUาตา...ฟ้าสเีทา 
สงัเวยแด.่..อํานาจเกา่...สงัคมไทย 

ในนามแหง่...ปฏกิริยิา...พวกขวาจัด 
อดุมการณ.์..นยิมกษัตรยิ.์..โถมซดัใส ่
ความเป็นคน...สญูสลาย...มลายไป 
เพยีงชัkวเหยีkยว...กระหยบัปีกไกว...ใน
เมฆา 

ในนามแหง่ความ...จงรักภกัด ี
มวลชนพรอ้ม...ยอมพล.ี..เพืkอการฆา่ 
กระทงิแดง...นวพล...ใครบญัชา 
สนองตอ่...สกัการ.์..คาเลอืดคาว 

กําแพงธรรม...แหง่ศาสตร.์..มแิกรง่พอ 
มติา้นตอ่...การคลุม้คลัkง...ครั UงอืUอฉาว 
ชาตริาชา...นยิม...จงึยนืยาว 
สามสบิสามปี...มกิา้ว...พน้ขืkอคา 

คอืนทิาน...เรืkองเกา่...มาเลา่ใหม ่
คอืตํานาน...พฆิาตซา้ย...ของฝ่ายขวา 
คอืเหลีkยมเลห่.์..กลเกม...อํามาตยา 
ตตีรวนตรา...ตอกตรงึ...จงึดกัดาน 

หลบัเถดิ...หนุ่มสาว...ผูบ้รสิทุธิm 
กา้วลว่งรดุ...สูด่นิแดน...อนัไพศาล 
เราจะสบื...ทอดตอ่...อดุมการณ ์
มยิอมแหลก...มยิอมราญ...อกีตอ่ไป 

หลบัเถดิ...หนุ่มสาว...ผูบ้รสิทุธิm 
ภายใตก้าร...สิUนสดุ...แหง่ยคุสมยั 
ดืkมดํkาเถดิ...ปีกฝัน...ขอบฟ้าไกล 
เสรภีาพ...ประชาธปิไตย...อกีไมน่าน 

ดืkมดํkาเถดิ...ปีกฝัน...ขอบฟ้าไกล 
เสรภีาพ...ประชาธปิไตย...อกีไมน่าน 

 


