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ความสนใจตอประวัติศาสตรเหตุการณเดือนตุลาคมทั้งป 2516 และป 2519 เพิ่มขึ้นอยางสูงมาก ในทามกลางงาน
รำลึกที่ธรรมศาสตรในป 2563 นี้ ดวยเปนประวัติศาสตรของขบวนการนักศึกษาอันทรงพลัง ที่เคยโคนลมกลุม
อำนาจทหารเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 กอนจะถูกปราบปรามสังหารหมูเมื่อ 6 ตุลาคม 2519
แลวในป 2563 นี้ ขบวนการนักเรียน-นักศึกษา ไดฟนกลับมาอยางเต็มตัวอีกครั้ง
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“จึงนับเปนประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกันของคนหนุม-สาวเมื่อกวา 40 ปกอนมาจนถึงวันนี้”
สวนหนึ่ง คนรุนปจจุบันสนใจเรียนรูการตอสูของนักศึกษาเมื่อป 2516 และการถูกกวาดลางในป 2519 เพื่อศึกษา
จิตใจความคิดอุดมการณของคนรุนพี่
รวมทั้งคนหาคำตอบวา ใครคือศัตรูผูสั่งฆานักศึกษา-ประชาชน
โดยเฉพาะขบวนการฝายขวาที่ลอมฆานักศึกษาในธรรมศาสตรเมื่อป 2519 นั้น มีใครบางที่มีบทบาทในระดับตางๆ
กลุมอำนาจอนุรักษนิยมลาหลังนั้น มีเครือขายกวางใหญเชนไร
“ยิ่งไดเห็นภาพการตอสูที่ยังคงสัมพันธกันตอเนื่อง ตั้งแตป 2516 จนถึงป 2519 และจนถึงปจจุบัน จนทำใหเกิดขอ
สรุปวา ถาจะตอสูเพื่อผลักดันใหสังคมไทยกาวรุดไปขางหนา ใหหลุดพนจากสภาพที่ถูกฉุดใหลาหลังเชนนี้ จะตอง
พุงเปาไปที่ไหน”
แมวาสังคมไทยจะแปรเปลี่ยนไปมาก เมื่อเทียบกับชวงป 2516 ชวงป 2519 แลวเทียบเคียงกับปจจุบัน
แตปญหาของบานเมืองก็ยังไมพนการถูกกลุมอำนาจเดิมๆ ขุนศึกขุนนาง พยายามควบคุมครอบครองเอาไว ไม
เปลี่ยนแปลง
เพียงแตวา การตื่นตัวอยางขนานใหญของนักเรียน-นักศึกษาปจจุบัน เมื่อรวมกับยุคที่ขอมูลแผกวางในโซเชียลใน
ออนไลน จนยากที่ฝายอำนาจเกาจะควบคุมปดกั้นได ทำใหความรับรูในขอเท็จจริงในหมูประชาชนเปนไปอยาง
กวางขวางมาก
ทำใหเปนที่จับตามองอยางมากวา ตุลาคม 2563 นี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม
ขบวนการนักเรียน-นักศึกษาในยุคนี้ จะทำใหเดือนตุลาคมนี้มีพลังยิ่งใหญเชนป 2516 หรือไม!?
กลาวกันวา ผูคนที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหม คงใฝฝนความเคลื่อนไหวอยางเชน 14 ตุลาคม 2516 ที่
พลังนักศึกษา-ประชาชนตอสูจนไดรับชัยชนะอยางยิ่งใหญ เบิกมานประชาธิปไตยในสังคมไทยได
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แตเมื่อเรียนรูประวัติศาสตรเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเปนวันกวาดลางปราบปราม
ก็อดสงสัยกันไมไดวา กลุมอำนาจเดิมยังมีความคิดที่จะนำปฏิบัติการแบบ 6 ตุลาคม 2519 กลับมาใชอีกหรือไม

จะวาไปแลว การเรียนรูบทเรียนจาก 6 ตุลาฯ นั้น ฝายผูมีอำนาจเองก็ควรตองศึกษาทบทวนใหดีดวย
“เอาเขาจริงๆ แลว มีอะไรตามมา หลังกอเหตุนองเลือดเมื่อป 2519!?!”
อันดับแรก ทันทีที่กอเหตุสังหารหมูอยางโหดเหี้ยม คงคาดหวังวาจะสรางความหวาดกลัวอยางสุดขีด เพื่อใหเลิกคิด
เลิกตอสูกันอีกตอไป
ที่ไหนได เมื่อปดหนทางตอสูอยางสันติวิธีในเมือง ก็คือการผลักใหปญญาชนคนหนุม-สาวเปลี่ยนเวทีไปสูปา ตอสู
ดวยกำลังอาวุธรวมกับพรรคคอมมิวนิสตในทันที
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ปลุกใหขบวนการปฏิวัติดวยกำลังอาวุธของฝายในปาคึกคักขยายตัว
สื่อมวลชนตะวันตกแหกันมารายงานขาวการเขาไปใชชีวิตในปาของปญญาชนไทย และภาพการเติบโตของฝาย
ทหารปา
“ยิ่งเขยารัฐบาลไทยและกองทัพไทยใหสั่นไหว!”
พรรคคอมมิวนิสตไทยเริ่มตอสูดวยอาวุธในป 2508 ไดรับการสนับสนุนจากชาวบานในชนบทเพิ่มมากขึ้นเปนลำดับ
เพราะปญหาความยากจน การขูดรีด และการใชอำนาจของผูปกครองและกลไกทหาร
เมื่อเกิด 6 ตุลาคม 2519 เปนการเพิ่มพลังปญญาชนเขารวมกับฝายคอมมิวนิสต นำชนชั้นกลางหัวกะทิเขาไปเสริม
สงครามสูรบยิ่งขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ จนรุกคืบเขาใกลเมืองหลวง
จากภาคใตขึ้นมาถึงอำเภอปากทอ ราชบุรี จากเหนือ อีสาน เขามาจอที่อำเภอบานไร จ.อุทัยธานี
“เหลืออีกรอยกิโลเมตรเศษก็จะเขา กทม.แลว”
ยังโชคดีที่สถานการณคลี่คลายลงไดจาก 2 สวน คือ ความแตกแยกในโลกคอมมิวนิสต สรางความระส่ำระสายใน
ปา แลวกองทัพไทยในยุคมีนายทหารมันสมองผลักดันแนวทางการเมืองนำการทหาร ใชสันติวิธีนำการปราบปราม
จึงยุติสงครามไดสำเร็จในป 2523 หวุดหวิดที่ไฟสงครามจะเขามาถึงใจกลางอำนาจรัฐ
แตถาเรียนรูใหดี นี่คือผลพวงสวนหนึ่งของความผิดพลาดในการตัดสินใจปราบปรามเหี้ยมโหดเมื่อ 6 ตุลาคม 2519
นั่นเอง!
เพราะความหวาดผวาของฝายผูมีอำนาจ หลังจากขบวนการนักศึกษา-ประชาชนไดรับชัยชนะเมื่อ 14 ตุลาคม
2516 จากนั้นนักศึกษายังคงเคลื่อนไหวตอเนื่อง เปนองคกรในการนำประชาชนตอสูเพื่อความเปนธรรมในทุก
ปญหาสังคม
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ความหวาดผวาของกลุมอำนาจเกาตอการเติบโตของขบวนการคนรุนใหมในยุคนั้น ทำใหเกิดความคิดใชอำนาจ
เถื่อนเขาจัดการ หวังหยุดยั้งการขยายตัวเติบโตใหได
จึงเกิดปฏิบัติการขวาพิฆาตซาย ลอบฆาลอบสังหารผูนำนักศึกษาหลายราย ในชวงป 2517 และ 2518
กอนจะกลายเปนการสรางสถานการณเพื่อลอมฆาในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
“แตที่คิดวาจะเปนการปดฉากขบวนการนักศึกษา กลับกลายเปนการผลักใหเปลี่ยนพื้นที่ตอสูและเปลี่ยนแนวทาง
ไปรวมจับอาวุธสู”
ถาไมมีความแตกแยกในโลกสังคมนิยม ถาไมมีนโยบาย 66/2523 จากกองทัพในยุคนั้น
ยังไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นกับการเมืองการปกครองในประเทศไทย
แตเปนบทเรียนใหรูวา การฆาหมู 6 ตุลาคม ไมสามารถหยุดคนที่คิดจะผลักดันสังคมเปลี่ยนแปลงกาวหนาได
นักศึกษายุคนั้นก็ไปเขาปา
นักศึกษารุนตอๆ มาก็ยังเคลื่อนไหวเรียกหาเสรีภาพประชาธิปไตยไมเคยสิ้นสุด
“จนกลายเปนขบวนการเยาวชนคนรุนใหม ขบวนการปลดแอกในวันนี้!”
ถาทุกฝายเรียนรูบทเรียนจากประวัติศาสตรการตอสูและการนองเลือดที่ผานๆ มา
ไมแคฝายประชาชนเทานั้นที่ศึกษาเรียนรูกันมาตลอด แตฝายผูมีอำนาจควรตองเรียนรูเพื่อทบทวนตัวเองดวย
เชนกัน เพื่อไมใหการเมืองการปกครองในบานเราวนอยูในอาง และสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อกันไมสิ้นสุด
หลายประเทศที่ผานยุคความขัดแยงการเมืองรุนแรง ผานสงครามกลางเมืองมาแลว
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“มีทางออกสุดทายเหมือนๆ กันคือระบอบประชาธิปไตย ใหอำนาจการเมืองอยูในมือประชาชน ใชเสียงคนสวน
ใหญตัดสินชี้ขาดอยางแทจริง เปนทางออกที่กระจายผลประโยชนไดดี สงบสันติที่สุด”
จะเปนฝายเสรีนิยม ฝายประชาธิปไตย หรือฝายอนุรักษนิยม ฝายขวา ก็มีโอกาสเขาสูอำนาจได ถาสามารถครองใจ
ประชาชนคนเลือกตั้งได โดยมีวาระผลัดเปลี่ยนชัดเจน 4 ปหน
แตไมใชประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในวันนี้ ที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งเอื้อเฉพาะคนกลุมเดียว ทำใหเสียง 250 ส.ว.จากการ
แตงตั้ง กำหนดตัวนายกฯ ได เหนือกวาเสียงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งหลายลานเสียง
ตองเรงแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมาตรฐานสากล ยุติกลไกตางๆ องคกรอิสระตางๆ ที่สรางความไมเปน
ธรรมทางการเมือง
“จึงจะเปนทางออกของประเทศที่สงบสันติ”
เพราะถายังกอดอำนาจไวไมยอมคาย หวังจะใชอำนาจปราบปรามเพื่อกดฝายอื่นเอาไว ไมมีทางยุติปญหาได
ทำขนาด 6 ตุลาฯ กันมาแลว ก็ใหบทเรียนชัดเจนแลว ยิ่งลุกลามรุนแรงไปกันใหญ!
แหลงที่มา
เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.วงค ตาวัน | ฆา 6 ตุลาฯ ก็หยุดนักศึกษาไมได.เผยแพรเมื่อ 15 ตุลาคม 2563.
เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_356593
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