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ฉนัไม่รูจ้กั 6 ตลุา: ส ารวจ 6 ตลุา ในแบบเรยีนไทย 

ประชาไท / ขา่ว  

Submitted on Thu, 2019-02-07 15:26 

หลงัจากน าเสนอคลปิวดิโีอชวนนักเรยีนคุย “รูจ้กั 6 ตลุามัย้” หลากหลายค าตอบและแววตาสงสยั สดุทา้ยคนถาม
ก็เร ิม่สงสยัเลยกวาดซือ้หนังสอื สงัคมศกึษา ประวตัศิาสตร ์ฯลฯ อะไรก็ไดท้ีพู่ดถงึการเมอืงไทยในช ัน้มธัยม ไลเ่ปิด
ทลีะเลม่ ทลีะส านักพมิพ ์ตืน่ตาตืน่ใจ 6 ตลุารว่งหลน่อยูต่รงไหน อธบิายยงัไงใหเ้หมอืนไม่อธบิาย 

 
หลงัทดลองสมัภาษณนั์กเรยีน ม.ปลาย จากหลายโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานครสัน้ๆ เพือ่ส ารวจวา่ความรบัรูท้ี่
พวกเขามตีอ่เหตกุารณ ์6 ตุลาเป็นอยา่งไร เกนิคร ึง่ไม่แน่ใจและสบัสนกบัเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516 การอธบิาย
สว่นใหญเ่ป็นคยีเ์วริด์สัน้ๆ เชน่ มกีารแขวนคอ มกีารลอ้มปราบนักศกึษา จ านวนไม่นอ้ยไม่เคยไดย้นิเร ือ่งนีเ้ลย บาง
คนก็บอกวา่ไม่ไดเ้รยีนในโรงเรยีน แตรู่จ้ากอนิเตอรเ์น็ตรวมถงึมวิสคิวดิโีอ ‘ประเทศกมู’ี 

ไม่ใชค่วามผดิของเหลา่นักเรยีนแน่นอนทีจ่ะจ าเหตกุารณ ์6 ตลุา ไม่ได ้แมเ้หตุการณนี์จ้ะโหดรา้ยทีส่ดุใน
ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยและชดุภาพถา่ยเหตกุารณท์ีถ่า่ยโดย นีล ยเูลวชิ จะไดร้บัรางวลัพูลติเซอรโ์ดง่ดงัไปทัว่
โลก  

จนถงึวนันีร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเหตกุารณส์งัหารหมู่ก็ยงัคลมุเครอืและไม่มคีวามชดัเจน เชน่ จ านวนผูเ้สยีชวีติ 
จ านวนคนถกูแขวนคอ ชือ่ผูเ้สยีชวีติ หรอืกระทัง่ใครออกค าสัง่ใหล้อ้มปราบ ใครอยูเ่บือ้งหลงักลุม่ขวาจดั ฯลฯ  

ค าตอบงงๆ ของเหลา่นักเรยีนน าไปสูค่วามสงสยัวา่ รฐัไทยอธบิายเร ือ่งนีใ้หเ้ยาวชนเขา้ใจวา่อยา่งไร แตน่ั่นอาจเป็น
ค าถามทีด่เีกนิไป บางทอีาจตอ้งเร ิม่ตน้ตัง้แตว่า่ รฐัไทยอธบิายเร ือ่งนีห้รอืไม่  

เรากวาดแบบเรยีนจากหมวดสงัคมศกึษาทัง้หมดเทา่ทีห่าไดม้าอา่น คละกนัตัง้แตร่ะดบัช ัน้ ม.1-ม.6 จ านวนทัง้สิน้ 
23 เลม่ แบ่งเป็นหลกัสตูรปี 2544 จ านวน 4 เลม่ ปี 2551 จ านวน 15 เลม่ ปี 2559 จ านวน 2 เลม่ ปี 2560 
จ านวน 2 เลม่ แบ่งเป็นของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช ส านักพมิพเ์อม
พนัธ ์จ ากดั ส านักพมิพป์ระสานมติร กระทรวงศกึษาธกิาร กระทัง่ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาทีท่ าหนังสอืเฉพาะ
ของตวัเอง 

ขอ้คน้พบคอื  

-แบบเรยีนทีไ่ม่กลา่วถงึเหตกุารณ ์6 ตลุาเลย มจี านวน 17 เลม่ บางเลม่ตลกกวา่น้ันเพราะกลา่วถงึ 14 ตลุาสัน้ๆ 
แลว้ขา้มไปทีเ่หตกุารณพ์ฤษภาคม 2535 เลย บางเลม่ไม่กลา่วถงึทัง้ 14 ตลุาและ 6 ตุลาแตก่ลา่วถงึเหตกุารณ์
พฤษภา 35 หรอืม ี3 เลม่ตดัจบทีป่ระวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยทีเ่หตกุารณเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง 2475  
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-แบบเรยีนทีม่กีลา่วถงึเหตกุารณ ์6 ตลุาเล็กนอ้ยมอียู ่2 เลม่โดยเป็นแค่การอา้งองิถงึ ไดแ้ก ่‘หนา้ทีพ่ลเมอืง 
วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-6’ เลม่ 1 และ 2 (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

-แบบเรยีนทีใ่หร้ายละเอยีดเหตกุารณอ์ยา่งสัน้ 1 เลม่ ไดแ้ก ่‘สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ช ัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3’ (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพไ์ทยวฒันาพานิช เป็นเลม่เดยีวทีก่ลา่ววา่มจี านวนผูเ้สยีชวีติถงึ 100 กวา่
คน ซึง่มากกวา่เอกสารชนัสตูรพลกิศพคด ี6 ตลุาซึง่ระบุวา่มผีูเ้สยีชวีติ 46 คน มกีารพูดถงึคดหีมิน่พระบรมฯ แต่
ไม่พูดถงึการเลน่ละครแขวนคอฯ ของนักศกึษากอ่นหนา้น้ัน  

-อกีเลม่ทีก่ลา่วรายละเอยีดและมบีรบิทสงัคมการเมอืงเพิม่ขึน้อกีเล็กนอ้ย พูดถงึพรรคการเมอืงในสมยัน้ันซึง่เลม่
อืน่ไม่ไดพู้ดถงึ คอื ‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.2’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพ ์
อกัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั โดยในหวัขอ้ ‘เหตกุารณ ์6 ตลุาคม พ.ศ. 2519’  

-แบบเรยีน 2 เลม่ทีม่เีนือ้หาเหมอืนกนั และเขยีนถงึ 6 ตลุาไวย้าวทีส่ดุในบรรดาทกุเลม่ โดยใหร้ายละเอยีด
เหตกุารณค์รา่วๆ และสาเหตปัุจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ 14 ตลุา ซึง่เกีย่วโยงมาจนถงึเหตกุารณ ์6 ตลุา คอื ‘ประวตัศิาสตร ์
การเมอืงการปกครองไทย’ (ฉบบัปี 2559) ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา, ‘ประวตัศิาสตรไ์ทย’ (ฉบบัปี 2551) 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
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‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-ม.6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์
อจท. จ ากดั ไม่กลา่วถงึทัง้ 14 ตลุาและ 6 ตลุาแตก่ลา่วถงึเหตกุารณพ์ฤษภา 35 

 

 
‘สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.2’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช กลา่วถงึ 14 ตลุาสัน้ๆ แลว้
ขา้มไปทีเ่หตกุารณพ์ฤษภาคม 2535 เลย 
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ประวตัศิาสตรไ์ทยม.4-6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช ตดัจบทีป่ระวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยที
เหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 

 

 
ประวตัศิาสตรไ์ทยม.4-6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั ตดัจบทีป่ระวตัศิาสตรก์าร
เมอืงไทยทีเ่หตกุารณเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 
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ประวตัศิาสตรไ์ทยม.4-6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั ตดัจบทีป่ระวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยที่
เหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 

 

 
‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-6’ เลม่ 1 (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันา
พานิชกลา่วถงึในตอนทีพู่ดเร ือ่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520-2524) โดย
อธบิายวา่  
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“...มุ่งพฒันาประเทศภายใตแ้นวคดิทีเ่รยีกวา่ “กระจายความเจรญิสูช่นบท” เน่ืองจากการพฒันาทีผ่่านมาเนน้
เฉพาะในสว่นกลางและเกดิภาวะเงนิเฟ้อ การวา่งงาน ความเหลือ่มล า้ทางรายไดแ้ละสงัคม และความไรเ้สถยีรภาพ
ทางการเมอืง (หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519) โดยเนน้กระจายความเจรญิสู่
ภมูภิาค 2 แนวทาง คอื การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยขยายการผลติดา้นการเกษตร และปรบัปรงุโครงการ
สรา้งอตุสาหกรรม...” 

 

  

 
‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-6’ เลม่ 2 (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันา
พานิช 

อยูใ่นหวัขอ้ ‘ปัญหาสถาบนัทางการเมอืง’ ในหวัขอ้ยอ่ย ‘กลุม่ผลประโยชน’์ โดยกลา่วถงึในยอ่หนา้หน่ึงวา่  

“การแทรกแซงดว้ยวธิทีางกฎหมาย เป็นการแทรกแซงโดยการทีร่ฐัจะใชว้ธิกีารออกกฎหมายเพือ่หา้มกลุม่
ผลประโยชนด์ าเนินกจิกรรมทางการเมอืง โดยบญัญตัใิหก้ลุม่มฐีานะเป็นเพยีงสมาคมทางสงัคมไม่มบีทบาททาง
การเมอืง หรอืการออกกฎอยัการศกึหรอืประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัตา่งๆ ทีห่า้มการรวมกลุม่ทางการเมอืง สว่นการ
แทรกแซงดว้ยการจดัตัง้กลุ่มหรอืสนับสนุนกลุม่บางกลุ่มเพือ่ตอ่ตา้นกลุม่ผลประโยชนท์ีเ่รยีกรอ้งสิง่ตา่งๆ จากรฐั 
เชน่ การจดัตัง้กลุม่นวพล กลุม่กระทงิแดงขึน้มาคานอ านาจกลุม่นักศกึษาในเหตกุารณว์นัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 
2519” 
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‘สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3’ (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพไ์ทยวฒันาพานิช ให ้
รายละเอยีดเหตกุารณอ์ยา่งสัน้ 

เป็นเลม่เดยีวทีก่ลา่ววา่มจี านวนผูเ้สยีชวีติถงึ 100 กวา่คน ซึง่มากกวา่เอกสารชนัสตูรพลกิศพคด ี6 ตลุาซึง่ระบุวา่
มผีูเ้สยีชวีติ 46 คน มกีารพูดถงึคดหีมิน่พระบรมฯ แตไ่ม่พูดถงึการเลน่ละครแขวนคอฯ ของนักศกึษากอ่นหนา้
น้ัน  

“ขณะเดยีวกนั จอมพลถนอม กติตขิจร ไดเ้ดนิทางกลบัเขา้ประเทศเพือ่อปุสมบท เป็นเหตใุหนิ้สตินักศกึษาท าการ
ประทว้งใหเ้ดนิทางกลบัออกไป แตเ่หตกุารณก์ลบัถกูแปลงเป็นคดหีมิน่พระบรมโอรสาธริาช กลุม่นวพล กระทงิแดง 
และลกูเสอืชาวบา้น พากนัมาชมุนุมหนา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พรอ้มทัง้ต ารวจตระเวนชายแดน เชา้วนัที ่6 
ตลุาคม พ.ศ. 2519 การปราบปรามก็ไดเ้ร ิม่ขึน้ มนัีกศกึษาเสยีชวีติกวา่ 100 คน และบาดเจ็บอกีเป็นจ านวนมาก 
ในทีส่ดุกลุม่ทหารน าโดย พลเรอืเอกสงดั ชลออยู ่ไดเ้ขา้ยดึอ านาจจากรฐับาล ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช”“การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ทางอดุมการณท์างการเมอืงหลงัเหตกุารณ ์6 ตลุาคม นักศกึษาหลบหนีเขา้ป่ากนัมาก ท า
ใหพ้รรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทยมคีวามเขม้แข็งมากขึน้ ยากแกก่ารปราบปราม รฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูา
นนท ์ไดพ้ยายามแกปั้ญหาไม่ใชค้วามรนุแรง หนัมาใชน้โยบายการเมอืงน าหนา้การทหาร โดยสง่เสรมิการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยใหแ้ข็งแกรง่ ขจดัความไม่เป็นธรรมในสงัคมประกาศนิรโทษกรรมนักวชิาการและนิสติ
นักศกึษา ทีห่นีเขา้ไปอยูใ่นป่าโดยใหม้สีทิธเิขา้ท างาน หรอืเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาเดมิได ้การนี ้รฐับาล
สามารถชกัชวนนักศกึษาออกมาจากป่า และสามารถสลายพลงัของพรรคคอมมวินิสตไ์ดใ้นทีสุ่ด” 
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‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.2’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์
อจท. จ ากดั 

เลม่ทีใ่หร้ายละเอยีดเหตกุารณ์่และมบีรบิทสงัคมการเมอืงเพิม่ขึน้อกีเล็กนอ้ย พูดถงึพรรคการเมอืงในสมยัน้ันซึง่
เลม่อืน่ไม่ไดพู้ดถงึ โดยในหวัขอ้ ‘เหตกุารณ ์6 ตลุาคม พ.ศ. 2519’ ยอ่หนา้แรกกลา่ววา่  

“ผลสบืเน่ืองจากบรรยากาศทางการเมอืงภายใตร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2517 ทีก่ลุม่
นักศกึษา ประชาชน และกลุ่มชาวนาชาวไร ่เกดิความส านึกและตืน่ตวัทางการเมอืง สงัคมไทยมบีรรยากาศของ
ความเป็นประชาธปิไตยสงู มกีารแขง่ขนัทางการเมอืงระหวา่งพรรคการเมอืงทีม่มีากถงึ 22 พรรค โดยแตล่ะพรรค
อยูภ่ายใตก้ารสนับสนุนของกลุม่ทนุทีเ่จรญิกา้วหนา้ขึน้มาจากยคุสง่เสรมิการลงทนุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
แห่งชาต ิฉบบัที ่1 รวมทัง้การเมอืงไทยในระบบรฐัสภาก็มกีารแขง่ขนัชว่งชงิอ านาจกนัเป็นเวลากวา่ 3 ปี จนกระทัง่
จอมพล ถนอม กติตขิจร อดตีผูน้ าประเทศ ไดเ้ดนิทางกลบัมาประเทศไทย จงึเป็นสาเหตใุหนิ้สตินักศกึษา และ
ประชาชนจ านวนมากลกุขึน้มาตอ่ตา้นการกลบัมาของจอมพล ถนอม กติตขิจร และเรยีกรอ้งประชาธปิไตยอกี
คร ัง้ดว้ยการรวมตวักนัชมุนุมประทว้งการกลบัมาของผูน้ าคนดงักลา่วเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในสมยัรฐับาลของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช” 
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‘ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการปกครองไทย ช ัน้ม.4’ (ฉบบัปี 2559) ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา เป็นหน่ึงในสอง
เลม่ทีม่เีนือ้หาเหมอืนกนัและเขยีนถงึ 6 ตลุาไวย้าวทีส่ดุในบรรดาทกุเลม่ โดยใหร้ายละเอยีดเหตกุารณค์รา่วๆ และ
สาเหตปัุจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ 14 ตลุา ซึง่เกีย่วโยงมาจนถงึเหตกุารณ ์6 ตลุา ดงัตวัอยา่ง 

'การรวมกลุม่เคลือ่นไหว' 

“สภาพการณภ์ายหลงัวกิฤตกิารณ ์14 ตลุาคม 2516… นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์เขา้มาเป็นผูน้ าในการบรหิาร
ประเทศในสถานการณฉุ์กเฉิน จงึมุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในเวลาน้ันประเทศไทยประสบปัญหาในหลายดา้นซึง่
เป็นปัญหาทีห่มกัหมมกนัมายาวนาน เมือ่สถานการณท์างการเมอืงพน้จากระบบเผด็จการกา้วมาสูย่คุ
ประชาธปิไตย ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมากขึน้ นิสตินักศกึษาและ
ประชาชนบางสว่นใชส้ทิธเิสรภีาพเกนิขอบเขต ตอ้งการเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงโดยเรว็ ซึง่ในบางคร ัง้เป็นการ
ละเมดิกฎหมาย รฐับาลไม่อาจตอบสนองความตอ้งการได ้บางกลุม่โจมตรีฐับาลในทางทีเ่สยีหาย เกดิความขดัแยง้
กนั” 

“แนวคดิทางการเมอืงไทยเกดิความแตกแยกสถานการณข์ณะน้ันประชาชนสว่นใหญต่า่งพากนัเบือ่หน่ายกลุม่พลงั
ตา่งๆ ซึง่พากนัประทว้งรฐับาลและเรยีกรอ้งตา่งๆ นานา นอกจากน้ันประชาชนยงัเบือ่หน่ายรฐับาลและนักการเมอืง
ทีเ่กดิการแตกแยกและแยง่ชงิผลประโยชนก์นั...” 

“เกดิการรวมกลุม่ตา่งๆ มากมายหลายกลุม่ บางกลุม่มจีดุหมายชว่ยเหลอืสงัคม บางกลุม่มจีดุมุ่งหมายเพือ่รกัษา
ผลประโยชนข์องกลุม่ตน กลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่นิสตินักศกึษา กลุม่ครู กลุม่นักศกึษาอาชวีะ กลุม่ชาวไรช่าวนา 
กรรมกร พระสงฆ ์เป็นตน้ กลุม่เหลา่นีพ้ยายามเคลือ่นไหวตามแนวทางของตน เชน่ เผยแพรป่ระชาธปิไตยใน
ชนบท ชว่ยเหลอืผูท้ีถ่กูกดขีข่ม่แหงใหไ้ดร้บัความยตุธิรรม เรยีกรอ้งคา่จา้งแรงงานใหส้งูขึน้ เดนิขบวนขบัไล่
ผูบ้รหิารออกจากต าแหน่ง ใหร้ฐับาลแกไ้ขปัญหาพชืผลราคาตกตต ่า การเคลือ่นไหวของกลุม่ตา่งๆ บางคร ัง้
กระท าไปในลกัษณะรนุแรง ฝ่าฝืนกฎหมายและท าใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น เชน่ การนัดหยุดงาน เป็นตน้” 

'กระแสคอมมวินิสต'์ 

“ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษาแห่งประเทศไทยเร ิม่เสือ่มความนิยม เน่ืองจากประชาชนเห็นวา่ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษา
เขา้ไปกา้วกา่ยหนา้ทีข่องรฐับาล เป็นเหตใุหร้ฐับาลไม่สามารถบรหิารประเทศไดอ้ยา่งราบร ืน่ ฝ่ายสญูเสยี
ผลประโยชนแ์ละกลุม่อ านาจเกา่เร ิม่รวมตวักนั และพยายามปลกุกระแสใหป้ระชาชนเห็นวา่นิสตินักศกึษายยุง
ประชาชนใหก้อ่เหตวุุน่วาย มกีารประทว้งรฐับาลอยา่งพร า่เพร ือ่และใชก้ฎหมู่เหนือกฎหมาย นอกจากน้ันยงั
กลา่วหานักศกึษาอยา่งรนุแรงวา่เป็นพวกนิยมคอมมวินิสต ์ตอ้งการลม้ลา้งชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ 
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‘ประวตัศิาสตรไ์ทย ช ัน้ม.4-6’ (ฉบบัปี 2551) ของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นหน่ึงในสองเลม่ทีม่เีนือ้หาเหมอืนกนั
และเขยีนถงึ 6 ตลุาไวย้าวทีส่ดุในบรรดาทกุเลม่ โดยใหร้ายละเอยีดเหตกุารณค์รา่วๆ และสาเหตปัุจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ 
14 ตลุา ซึง่เกีย่วโยงมาจนถงึเหตกุารณ ์6 ตลุา ดงัตวัอยา่ง 

'การรวมกลุม่เคลือ่นไหว' 

“สภาพการณภ์ายหลงัวกิฤตกิารณ ์14 ตลุาคม 2516… นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์เขา้มาเป็นผูน้ าในการบรหิาร
ประเทศในสถานการณฉุ์กเฉิน จงึมุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในเวลาน้ันประเทศไทยประสบปัญหาในหลายดา้นซึง่
เป็นปัญหาทีห่มกัหมมกนัมายาวนาน เมือ่สถานการณท์างการเมอืงพน้จากระบบเผด็จการกา้วมาสูย่คุ
ประชาธปิไตย ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมากขึน้ นิสตินักศกึษาและ
ประชาชนบางสว่นใชส้ทิธเิสรภีาพเกนิขอบเขต ตอ้งการเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงโดยเรว็ ซึง่ในบางคร ัง้เป็นการ
ละเมดิกฎหมาย รฐับาลไม่อาจตอบสนองความตอ้งการได ้บางกลุม่โจมตรีฐับาลในทางทีเ่สยีหาย เกดิความขดัแยง้
กนั” 

“แนวคดิทางการเมอืงไทยเกดิความแตกแยกสถานการณข์ณะน้ันประชาชนสว่นใหญต่า่งพากนัเบือ่หน่ายกลุม่พลงั
ตา่งๆ ซึง่พากนัประทว้งรฐับาลและเรยีกรอ้งตา่งๆ นานา นอกจากน้ันประชาชนยงัเบือ่หน่ายรฐับาลและนักการเมอืง
ทีเ่กดิการแตกแยกและแยง่ชงิผลประโยชนก์นั...” 

“เกดิการรวมกลุม่ตา่งๆ มากมายหลายกลุม่ บางกลุม่มจีดุหมายชว่ยเหลอืสงัคม บางกลุม่มจีดุมุ่งหมายเพือ่รกัษา
ผลประโยชนข์องกลุม่ตน กลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่นิสตินักศกึษา กลุม่ครู กลุม่นักศกึษาอาชวีะ กลุม่ชาวไรช่าวนา 
กรรมกร พระสงฆ ์เป็นตน้ กลุม่เหลา่นีพ้ยายามเคลือ่นไหวตามแนวทางของตน เชน่ เผยแพรป่ระชาธปิไตยใน
ชนบท ชว่ยเหลอืผูท้ีถ่กูกดขีข่ม่แหงใหไ้ดร้บัความยตุธิรรม เรยีกรอ้งคา่จา้งแรงงานใหส้งูขึน้ เดนิขบวนขบัไล่
ผูบ้รหิารออกจากต าแหน่ง ใหร้ฐับาลแกไ้ขปัญหาพชืผลราคาตกตต ่า การเคลือ่นไหวของกลุม่ตา่งๆ บางคร ัง้
กระท าไปในลกัษณะรนุแรง ฝ่าฝืนกฎหมายและท าใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น เชน่ การนัดหยุดงาน เป็นตน้” 

'กระแสคอมมวินิสต'์ 

“ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษาแห่งประเทศไทยเร ิม่เสือ่มความนิยม เน่ืองจากประชาชนเห็นวา่ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษา
เขา้ไปกา้วกา่ยหนา้ทีข่องรฐับาล เป็นเหตใุหร้ฐับาลไม่สามารถบรหิารประเทศไดอ้ยา่งราบร ืน่ ฝ่ายสญูเสยี
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ผลประโยชนแ์ละกลุม่อ านาจเกา่เร ิม่รวมตวักนั และพยายามปลกุกระแสใหป้ระชาชนเห็นวา่นิสตินักศกึษายยุง
ประชาชนใหก้อ่เหตวุุน่วาย มกีารประทว้งรฐับาลอยา่งพร า่เพร ือ่และใชก้ฎหมู่เหนือกฎหมาย นอกจากน้ันยงั
กลา่วหานักศกึษาอยา่ง 

  

 
'หนา้ทีพ่ลเมอืงและวฒันธรรมการด าเนินชวีติ ช ัน้ม.4' (ฉบบัปี 2559) ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ไม่มกีลา่วถงึ 

 
'สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ช ัน้ม.1' (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพป์ระสานมติร ไม่มกีลา่วถงึ 
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'หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและการด าเนินชวีติในสงัคม ช ัน้ม.4-6' (ฉบบัปี 2551) ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ไม่มกีลา่วถงึ 

 

 
'สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์และ
ภมูศิาสตร ์ช ัน้ม.1' (ฉบบัปี 2560) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช ไม่มกีลา่วถงึ 
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'หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.3' (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์
อจท. จ ากดั ไม่มกีลา่วถงึ 

 

 
'สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3' (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช ไม่มกีลา่วถงึ 
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'หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-6' (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์
อจท. จ ากดั ไม่มกีลา่วถงึ 

 

 
  

'สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและการด าเนินชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์และ
ภมูศิาสตร ์ม.1' (ฉบบัปี 2560) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั ไม่มกีลา่วถงึ 
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'ประวตัศิาสตร ์ม.1' (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั ไม่มกีลา่วถงึ 

  

 
'หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.1' (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์
อจท. จ ากดั  ไม่มกีลา่วถงึ 
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'สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.1' (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั 

ไม่มกีลา่วถงึ 

  

 
'สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3' (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั  ไม่มี
กลา่วถงึ 

 

 


