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เมื่อสถานการณม็อบเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเริ่มขยายตัวรอนแรงมากขึ้น ก็เริ่มมีปฏิกิริยาจากอีกฟากฝาย โดย
เริ่มพูดถึงเหตุ การณ 6 ตุลาคม 2519 ทำนองเตื อนเหลาเยาวชนวา อยาทำอะไรจนกลายเปน เงื่อนไขให เ กิด
เหตุการณแบบนั้นอีก
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คนที่หยิบเอาคำวา 6 ตุลาคม 2519 มาปรามม็อบนักเรียน นักศึกษา อาจจะเนนแตภาพความโหดเหี้ยมรุนแรงของ
เหตุการณนั้น คลายจะเปนการเอามาขมขู
เพราะถาพูดถึงเนื้อแทของเหตุการณดังกลาว ถาพูดถึงความจริงของเหตุการณนี้
“ตองหันหนาไปเตือนฝายผูมีอำนาจวา อยาทำใหเกิดเหตุการณ 6 ตุลาฯ ขึ้นมาอีก ไมใชการหันมาเตือนฝาย
เยาวชน”
เพราะ 6 ตุลาคม 2519 คือการตระเตรียมวางแผนอยางยาวนาน เพื่อเปาหมายกวาดลางขบวนการนักศึ กษาประชาชน ที่เติบโตอยางมากหลัง 14 ตุลาคม 2516 ตองการใหปดฉาก สิ้นซาก
เปนกระบวนการบิดเบือนสรางเรื่อง แลวนำมาสูการลอมปราบที่ธรรมศาสตร
นักศึกษา-ประชาชนไมไดทำอะไรเกินเลยจนกลายเปนเงื่อนไขใหเกิด 6 ตุลาฯ เลย
“แตฝายผูมีอำนาจนั่นแหละ ที่จองจะลงมืออยูอยางยาวนาน จนไดจังหวะเหมาะในการบิดเบือนสรางเรื่อง แลวลง
มือ”
คนที่หยิบเอาคำวา อยาทำใหเกิด 6 ตุลาฯ อีก อาจจะไมฉลาด ขาดความรอบรูในขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรดี
พอ หรือก็แคเจตนาจะปูกระแส เจตนาจะขมขู
ขณะที่ฝายนักเรียน-นักศึกษา อาจจะเกิดหลังป 2519
“แตเด็กยุคนี้เกงกาจสามารถในการสืบคนขอมูลผานออนไลนอยูแลว ดังนั้น ความจริงของวันที่ 6 ตุลาคม 2519
เด็กรุนใหมที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้รูซึ้งรูดี และยังมีอารมณรวมเศราสะเทือนใจแทนนักศึกษารุนพี่
ที่ตองถูกเขนฆาอยางโหดรายในวันนั้นอีกดวย”
เยาวชนจำนวนไมนอยเรียนรูขอเท็จจริงทางการเมืองอยางลึกซึ้งมาโดยตลอด จนนำมาสูการตื่นตัวในวันนี้
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อีกสวนไดรับผลสะเทือนจากเพลงประเทศกูมี เมื่อมิวสิกวิดีโอประกอบนำเอาฉากเกาอี้ฟาดในวันที่ 6 ตุลาฯ มาเปน
จุดสำคัญ จึงคนควาหาความจริงของวันนั้น
จนไดรูวาคนในวัยหนุม-สาวเมื่อ 44 ปที่แลว ไดเคลื่อนไหวอยางคึกคักหนักแนนเชนไร และถูกกวาดลางปราบปราม
อยางอำมหิตเชนไร กระทำกันเปนขบวนการอยางไร

Des policiers équipés de gilets pare-balles surveillent des étudiants après de violents incidents
qui ont fait 41 morts, à Bangkok le 06 octobre 1976. Les forces de l’ordre ont pris d’assaut
l’université de Thammassat où 1500 étudiants armés s’étaient retranchés. / AFP PHOTO / AFP
FILES
การหยิบเอา 6 ตุลาฯ มาเขยาขวัญคนรุนใหมในวันนี้จะไดผลหรือไมก็ประการหนึ่ง
แตอยาพูดโดยไมรูจริง พูดอยางบิดเบือน เพราะคนที่ตองการจะกอ 6 ตุลาคม ไมใชเยาวชนคนหนุม-สาว แตเปน
กลุมผูมีอำนาจ!!
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ในชวงป 2519 กลุมผูมีอำนาจขณะนั้นหวาดกลัวสถานการณที่รัฐบาลฝายขวาในประเทศใกลเคียง เวียดนาม ลาว
กัมพูชา พายแพราบคาบ กลัววารัฐบาลขวาไทยจะเปนรายตอไป จึงเกิดความหวาดระแวงในพลังนักศึก ษาประชาชน ที่โดนตีตราวาเปนพวกฝายซาย
จนเริ่มตระเตรียมวางแผนกวาดลาง และแสดงออกอยางเปดเผยผานสื่อฝายขวาดวยกัน
“เชน การพูดถึงความจำเปนที่จะตองมี “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” นำเสนอลวงหนานับเดือน หรือคนใน
รัฐบาลใหสัมภาษณอยางเปดเผยวา เราอาจจำเปนตองสูญเสียนิสิต-นักศึกษาสัก 10 เปอรเซ็นต เพื่อใหเกิดความ
สงบสุข รวมทั้งพระขวาจัดก็เทศนเรื่องฆาคอมมิวนิสตไมบาป”
การจุดชนวนเริ่มขึ้น ดวยการนำจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ถูกนักศึกษาขับไลไปเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 กลับประเทศ
แบบเหนือเมฆคือบวชเขามาเลย ใชผาเหลืองเปนเกราะ และอาจจะคิดประเด็น นักศึกษาทำลายศาสนา เพื่อใชเปน
ขออางในการกวาดลาง
“จนกระทั่งการสรางเรื่องสำเร็จ จากวิธีการตกแตงภาพการแสดงละคร”
ประสานเขากับการโหมโจมตีผานสื่อวิทยุยานเกราะและหนังสือพิมพดาวสยาม วานักศึกษาในธรรมศาสตร มีธง
คอมมิวนิสต มีตำราลัทธิคอมมิวนิสต มีการสะสมอาวุธรายแรงเพื่อเตรียมกอกบฏ แถมมีอุโมงคลับในธรรมศาสตร
ดวย
สุดทายเมื่อแผนเขนฆากวาดลางสำเร็จ มีแตศพนักศึกษา-ประชาชน และผูที่ถูกจับกุมหลายพันราย
“ไมมีอาวุธสงครามรายแรง อุโมงคลับที่แทก็คือทอระบายน้ำ ซึ่งทะลุไปถึงแมน้ำเจาพระยา ธงคอมมิวนิสต เอกสาร
คอมมิวนิสต ก็คือที่ใชจัดนิทรรศการทางวิชาการเรื่องความสัมพันธไทย-จีน”
สรุปแลว 6 ตุลาคม 2519 ไมไดเกิดจากฝายเยาวชน นักเรียน-นักศึกษาเคลื่อนไหวจนกลายเปนชนวน
เพราะนักศึกษาไมไดกระทำอะไรตามที่อางเรื่องกลาวหา
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ไมไดแสดงละครหมิ่น แตโดนตกแตงภาพ ไมไดสะสมอาวุธสงครามเตรียมเปนกบฏ ไมไดสรางอุโมงคลับกอการราย
มีแตทอระบายน้ำ โดยการเตรียมแผนราย การนำมาสูเหตุการณ 6 ตุลาฯ มาจากฝายมีอำนาจและฝายขวาจัด
ทั้งสิ้น
การเอา 6 ตุลาคม 2519 มาพูดในวันนี้ เปนไปไดที่ฝายขวายุค 2563 มีความกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะกระทำซ้ำ
อีก แตความที่พวกนี้ยังเปนคนในโลกเกา ทัศนคติยังลาหลัง เลยขาดความเขาใจวา 6 ตุลาฯ นั้นเกิดเมื่อ 44 ปกอน
ขณะที่สังคมไทยในปนี้ตางไปมากแลว
เมื่อ 44 ปที่แลว สังคมไทยยังขาดสื่อที่ทันสมัยอยางมาก
สถานีโทรทัศน ยังไมมีรายการขาวที่นาสนใจใหคนไดติดตาม อาจจะมีสถานีวิทยุที่เขาถึงประชาชนไดมากหนอย
ยุคนั้นหนังสือพิมพยังเปนสื่อหลัก แตการนำเสนอขาวถึงมือถึงสายตาประชาชนตองเปนเชารุงขึ้นของทุกวัน เพราะ
ยังเปนยุคที่ไมมีอินเตอรเน็ต ไมมีขาวออนไลนที่อัพเดตไดทุกนาที
“สมัยนั้นไมมีเน็ต ไมมีเว็บขาวออนไลน ไมมีสื่อโซเชียลมีเดียใหแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารวิพากษวิจารณกัน ไมมี
โทรศัพทมือถือ ไมมีไลน”
ขณะที่เครื่องมือสำคัญของฝายรัฐและฝายกลุมอำนาจขวาจัด ก็คือสถานีวิทยุในเครือขายกองทัพบก โดมีชมรมวิทยุ
เสรีเปนหัวหอกในการจัดรายการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีฝายนักศึกษา-ประชาชน บิดเบือนใสรายวาเปนพวกซาย
รับแผนคอมมิวนิสตมาเคลื่อนไหว และเปนเครื่องมือสำคัญในการปลุกเราสรางสถานการณวันที่ 6 ตุลาคม
รวมทั้งสื่อหนังสือพิมพดาวสยามและอีก 2-3 ฉบับ ที่ทำหนาที่เปนกระบอกเสียงใหฝายขวา
สวนฝายนักศึกษา ประชาชน เยาวชนคนหนุม-สาวในยุคนั้น สื่อสำคัญในมือก็คือการติดโปสเตอรชี้แจงขอมูล
ขาวสารและนั ดหมายการชุมนุ ม โดยมีความสามารถในการระดมติดได ทั ่ว กทม. และในจังหวั ดที่ ขบวนการ
นักศึกษามีความเขมแข็ง
สื่อหนังสือพิมพมีเพียงหนังสือพิมพอธิปตยราย 3 วัน ที่วางจำหนายไมแพรหลายมากนัก
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“เหตุการณ 6 ตุลาคม เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขสำคัญคือ ไมมีเครื่องมือสื่อสารเผยแพรความจริงฉับไวไปสูประชาชน
ในวงกวาง ฝายรัฐและฝายกุมอำนาจขวาจัดไดเปรียบกวามาก เพราะคุมทีวีและวิทยุไวไดหมด”
ขณะที่วันนี้โลกพัฒนาไปไกลลิบ เมื่อเทียบกับเมื่อ 44 ปที่แลว

ความคิดที่จะกอ 6 ตุลาฯ ซ้ำอีก มาจากกลุมคนที่คิดทันโลกสมัยใหมหรือไม แคการเอาชื่ออาชีวะออกมาใชตอตาน
ก็แสดงถึงความคิดอันแสนโบราณอยางยิ่ง
โลกวันนี้ สังคมไทยวันนี้ มีเสรีภาพในการสื่อสารเต็มเปยม รัฐควบคุมไมได สื่อโซเชียลออนไลนอยูในมือประชาชน
โดยเฉพาะในมือเยาวชนคนรุนใหม
นี่คือจุดแตกตางอยางมากกับเมื่อ 44 ปกอน!
แหลงที่มา
เว็บไซตมติชน.วงค ตาวัน | การพูดถึง 6 ตุลาฯ ในวันนี้ เผยแพรเมื่อ 18 สิงหาคม 2563.
เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_337356
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