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6 พฤศจกิายน 2020 

 
ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล นำเสนอ "บทใหม" เพิ่มเติมจากหนังสือประวัติศาสตรความทรงจำเกี่ยวกับเหตกุารณ 
6 ตุลา 2519 โดยชี้วานี่คือ "กรณีตัวอยางชั้นยอด" ที่สะทอนภาพปญหาสังคมไทย โดยเฉพาะการที่สถาบัน
พระมหากษัตริยไมอยูเหนือการเมือง และทำใหขบวนการนักศึกษานำเหตุการณนี้มาเปดฉากเรียกรองใหปฏิรูป
สถาบันฯ 
 
"เกิน 4 ทศวรรษหลังเหตุการณ 6 ตุลา 2519 เรายังไมรูเลยวาชายที่ถูกแขวนคอเปนใคร และผูใชเกาอี้ทำลายศพ
เปนใคร" ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราภิชานภาควิชาประวัติศาสตร แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน 
ประเทศสหรัฐฯ เริ่มตนพูดถึงเหตุการณเม่ือ 44 ปกอน 
 
เขาจงใจเลือก "ภาพจำ" ของเหตุการณที่อยูในความรับรูของสังคมไทย และกระจายอยูในพื้นที่สาธารณะมากวา 
20 ป แตขณะเดียวกันมันกลายเปนปริศนาอันเหลือเชื่อท่ียังหาคำตอบไมไดกระท่ังปจจุบัน 



"ภาพนี้และปริศนาความไมรูเกี่ยวกับทั้ง 2 คนนี้ เปนเหมือนสัญลักษณหรือตัวแทนของการ 'ลืมไมได จำไมลง' 
เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลา เปนความเงียบที่สงเสียงฟองวาสังคมไทยไมปกติ ฟองประจานการลอยนวลพนผิดจาก
การรับผิดในประเทศนี้ ฟองดังลั่นจนเยาวชนในปจจุบันไดยิน และมองเห็นคนมีอำนาจและมีอภิสิทธิ์ตามกฎหมาย" 
ศ.ดร. ธงชัย ซ่ึงเปนอดีตผูนำนักศึกษาเหตุการณ 6 ตุลา กลาว 
 
ศ.ดร. ธงชัยปรากฏตัวผานระบบสนทนาออนไลนของแอปพลิเคชันซูม เพื่อรวมงานเสวนา "จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 
ตุลา 63 ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง" จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) อันเปนงาน
เปดตัวหนังสือ "Moments of Silence : The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok" 
ของเขา ซ่ึงเจาตัวใหชื่อภาษาไทยวา "ลืมไมได จำไมลง" 
 

 
ท่ีมาของภาพ,HATAIKARN TREESUWAN/BBC THAI 
 
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหา 10 บท โดยจบลงดวยบทสรุปที่วา "6 ตุลา ยังหลอกหลอนสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ ตราบ
เทาที่ยังไมมีความยุติธรรม" ทวาในงานเสวนาครั้งนี้ ศ.ดร. ธงชัย ไดนำเสนอบทที่ 11 ใชชื่อวา "ทะลุเพดานของ
ความเงียบ" หลังไดรับแรงบันดาลใจจากความเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในป 
2563 ซ่ึงไปรื้อฟนสถานะของ 6 ตุลา อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน 
 
"ตัวอยางช้ันยอด" ท่ีถูกนำมาเปดฉากขอเรียกรองใหปฏิรูปสถาบันฯ 
หนึ่งในฉากสำคัญที่เกิดขึ้นในระหวางการชุมนุมของกลุมที่เรียกตัวเองวา "แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม" ท่ี 
มธ. รังสิต เมื่อ 10 ส.ค. 2563 และถูกเรียกขานวาปรากฏการณ "ทะลุเพดาน" ถูกเรียบเรียงและบรรยายซ้ำโดย
นักวิชาการจากแดนไกล 



"ผู ประทวงฉายคลิปเหตุการณสังหารหมู ที ่ มธ. เมื ่อ 44 ปกอน บนจอขนาดใหญตอหนาผู คนนับหมื ่น เปน
บันทึกภาพเดียวกับท่ีเผยแพรเม่ือป 2539 (งานรำลึกเหตุการณ 6 ตุลา ในวาระครบ 20 ป) แตภาพท่ีฉายบนจอนั้น
ไมมีเสียงจากคลิป เพราะวาเสียงที่ดังคูไปกับการฉายภาพยนตรกลับเปนเสียงเพลงพระราชนิพนธยูงทอง ไมมี
คำอธิบายใด ๆ วาทำไมจึงเปนภาพนั้น เพลงนั้น ทำไมภาพและเพลงนั้นจึงฉายพรอมกันทั้งที่ดูผิวเผินแลวชางเขา
กันไมได และไมเห็นจะมีความเกี่ยวพันใด ๆ การปราศรัยชวงหลังจากนั้นคือการเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันฯ 
ซ่ึงกลายเปนเหตุการณสำคัญอันลือลั่นในประวัติศาสตรการเมืองไทยเรียบรอยแลว" ศ.ดร. ธงชัยกลาว 
 

 
ท่ีมาของภาพ,PANUMAS SANGUANWONG/THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ตัวแทนแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมอาน 10 ขอเรียกรองวาดวยสถาบันกษัตริย 

 
นักประวัติศาสตรรายนี้ชี้วา 6 ตุลา เปน "กรณีตัวอยางชั้นยอด" ที่สะทอนภาพความเปนไปหลายอยาง และทำให
ขบวนการนักศึกษานำความทรงจำเก่ียวกับเหตุการณนี้มา "เปดฉากเรียกรองใหปฏิรูปสถาบันฯ เพ่ือใหอยูพนเลยไป
จากการเมือง" 

• ปญหาเละเทะของความสัมพันธเชิงอำนาจ และอำนาจนิยม 
• หลักฐานท่ีชัดเจนกรณีกออาชญากรรมของรัฐตอประชาชนโดยไมมีการรับผิด 
• แบบอยางของการสรางความกลัว หรือทำใหความทรงจำเหลานั้นถูกกดไวในนามของความสมานฉันท จน 

'ลืมไมได จำไมลง' 



• ความเงียบที่ปกคลุม 6 ตุลา สะทอนปญหาหมักหมมขั้นสูงสุด หมายถึงปญหาสถาบันฯ ที่ไมหลบพนไป
จากการเมือง แตกลับกระทำการตาง ๆ ทางการเมือง และ "ทำใหความทรงจำของ 6 ตุลา ละเอียดออน
เกินกวาจะกลาวถึงไดในท่ีสาธารณะ" 

• อุทาหรณในสิ่งที่เยาวชนกอนหนาตองเผชิญ ซึ่งมาจากการเมืองเลวราย และทำใหเยาวชนยุคปจจุบัน 
"ตองการใหการเมืองเลวยุติในรุนของเขา" และ "ไมตองการถูกจำกัดอยูภายใตเพดานของความเงียบอยาง 
6 ตุลาอีกตอไป เพราะยอมหมายถึงอนาคตของพวกเขาท้ังชีวิต" 

ท่ีมา : บีบีซีไทยสรุปสาระสำคัญจากคำกลาวของ ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล 

 
ท่ีมาของภาพ,THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
ผูชุมนุมกลุม "ราษฎร" ถือปายน้ีรวมเดินขบวนจากสามยานไปสถานทูตเยอรมนี เมื่อ 26 ต.ค. เรียกรองรัฐบาลเยอรมนีใหความ

กระจางเก่ียวกับการประทับ การทรงงาน และการเสียภาษีของ ร. 10 ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

รื้อฟนความทรงจำ 6 ตุลา "ไมใชความแคนสวนตัว" 
เมื่อมองไปยังนักตอสูเรียกรองประชาธิปไตยรุน "ศิษย" ศ.ดร. ธงชัยวิเคราะหวานักเรียนนักศึกษารุนนี้เติบโตมาใน
ยุครัฐบาลเผด็จการแลวสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตยที่ทำลายความหวังของพวกเขาครั้งแลวครั้งเลา อีกทั้งยังเติบโต
ข้ึนมาในชวงท่ี "ลัทธิคลั่งไคลเจา" ออนตัวลง นี่เปนภาวะท่ีหลอหลอมพวกเขามาตางจากบรรยากาศท่ีหลอหลอมคน
รุนเขา 

 



 
คำบรรยายภาพ, 

พาดหัวขาวหนังสือพิมพดาวสยาม ฉบับตีพิมพวันท่ี 6 ต.ค. 2519 
 

อดีตผูปราศรัยคนสุดทายท่ี มธ. เม่ือ 6 ตุลา 2519 เห็นวา การทะลุทะลวงเพดานเก่ียวกับเหตุการณ 6 ตุลา ปรากฏ
ขึ้นครั้งแรกในป 2539 ซึ่งสามารถทลายความเงียบเพื่อความสมานฉันทลงได และมีการพูดถึงสาเหตุมากขึ้น จน
เกิดคำขวัญวา "ตางความคิด ตองไมใชความผิดถึงฆากัน" แตถึงกระนั้นก็ยังไมสามารถพูดวา "ทำไม" และ "ใคร" 
อยางมากพูดแบบใสรหัส จึงตองรอดูวาเพดานท่ีทะลุไปในปจจุบัน จะกลายเปนสภาวะปกติของสังคมไทย หรือจะมี
การตีโตกลับมา 
 
"ถาเราสามารถพูดถึงใครพอไดแลว หมายถึงวาเราจะสามารถทะลุเพดานความอยุติธรรมเพื่อเรียกคืนความ
ยุติธรรมให 6 ตุลาไดหรือไม ถึงเวลาหรือยังท่ีจะใหมีการสะสาง 6 ตุลา จนเกิดความยุติธรรม" เขาตั้งคำถาม 
ศ.ดร. ธงชัยยืนยันวา การตอสูเรื่องความทรงจำ 6 ตุลา เปนไปเพื่อใชหนี้ผูเสียชีวิตวันนั้น และเปนการบุกเบิกให
สังคมไทยเขาใจการใชอาชญากรรมของรัฐในกรณีอื่น ๆ เพื่อเรียกหาความยุติธรรมใหอยางไมมีขอยกเวน ไมวาจะ
เปน กรณีสลายการชุมนุมที่ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ป 2547 หรือกรณีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง ป 2553 
ทั้งหมดนี้เพื่อสรางบรรทัดฐานไมใหอาชญากรรมโดยรัฐเกิดขึ้นอีก และเพื่อปองกันไมใหเหยื่อกลายเปนเพียง "ตัว
เลขท่ีไรหนาตา" 
 
"ความพยายามรื้อฟนเรื่อง 6 ตุลา ไมใชความแคนสวนตัวของผม ไมใช ผมเลิกแคนไปตั้งนานแลว หรือตอใหเปน 
การผลักความแคนของเราที่ผจญจากอาชญากรรมมาไมรูกี่กรณีแลวก็ตาม เปนการผลักดันเพื่อไมใหมีใครทำ
เชนนั้นอีก ก็เปนเรื่องดีไมใชหรือ" นักประวัติศาสตรผูใชชีวิตในสหรัฐอเมริกา กลาว 



 
ท่ีมาของภาพ,THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
เหตุฆาตกรรม 2 พนักงานการไฟฟาท่ีรวมคัดคานการกลับเขาประเทศของ "เณรถนอม กิตติขจร" แลวนำรางไปแขวนไวท่ี  
"ประตูแดง" อ. พระประโทน จ. นครปฐม คือชนวนนัดชุมนุมใหญของขบวนการนักศึกษาประชาชนกอน 6 ตุลา 2519 

 

ฉากจบของบทท่ี 11 "ข้ึนอยูกับการตอสูในยกปจจุบัน" 
เขาย้ำดวยวา ความยุติธรรมกรณี 6 ตุลา แยกไมออกจากกรณีอื่น ๆ และแยกไมออกจากปจจัยสำคัญที่สงผลให
ประชาธิปไตยและนิติรัฐพิกลพิการ พรอมเสนอวาความเขาใจประเด็นเหลานี้ตองเริ่มตนจากการทำความเขาใจวา 
"เราไมใชรัฐประชาชาติ แตเปนรัฐราชาชาติ" และเขาใจนิติศาสตรและระบบกฎหมายไทย ซึ่งเขาเคยนำเสนอไววา
เปน "นิติศาสตรรัฐอภิสิทธิ์" กลาวคือรัฐและผูกอความรุนแรงเพื่อรัฐจะไดรับความคุมครองอยางเปนที่ประจักษ 
ขณะท่ีฝายตรงขามรัฐถูกรังแก 
 
"ความไมเทาเทียมทางกฎหมายที่ใหอภิสิทธิ์แกฝายที่ใหความมั่นคงตอรัฐเกิดขึ้นอยางคงเสนคงวา หมายความวา
สองมาตรฐานเปนมาตรฐานของระบบกฎหมายไทย" ศ.ดร. ธงชัยตั้งสมมติฐาน 
 
เม่ือเปนเชนนี้ การเรียกรองประชาธิปไตย ใหคนเทากัน ใหยกเลิกอภิสิทธิ์ ยกเลิกวัฒนธรรมลอยนวลพนผิด จึงพบ
กับความยากเย็นตามความเห็นของนักวิชาการรายนี้ เพราะเปนขอเรียกรองที่ขัดแยงกับรัฐศักดินาที่ดำรงอยูใน
ปจจุบัน 
 
แมนำเสนอภาคตอของหนังสือวาดวยการ "ทะลุเพดานของความเงียบ" แต ศ.ดร. ธงชัยยังไมอาจคาดเดาฉากจบ
ของบทท่ี 11 โดยบอกเพียงวา "ข้ึนอยูกับการตอสูในยกปจจุบัน" 



 
ท่ีมาของภาพ,THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
ปายแสดงความคิดเห็นของผูชุมนุมท่ีเรียกตัวเองวา "ราษฎร" 

 

ปลายป 2559 ศ.ดร. ธงชัย ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที ่ภาควิชาประวัติศาสตร ม. วิสคอนซิน-แมดิสัน 
ประเทศสหรัฐฯ แลวใชเวลากวา 1 ปในการเขียนหนังสือเลมนี้ 
 
ศ.ดร. ธงชัยระบุไวในคำนำวา หนังสือเลมนี้เปนภารกิจหนึ่งในชีวิตของเขา เพื่อบันทึกความทารุณโหดรายในชวง
เชาวันพุธที่ 6 ตุลา 2519 กลางกรุงเทพฯ "ที่ประเทศไทยพยายามไมจำ แตสำหรับผมไมเคยลืม และไมเคยมีวัน
ไหนท่ีผมไมคิดถึงมัน" และหวังวา "ความทรงจำเก่ียวกับเหตุสังหารหมูจะยังคงอยู ตราบท่ีหนังสือเลมนี้ยังถูกวางไว
บนชั้นวางหนังสือท่ีไหนสักแหงในโลก" 
 
สภาวะ "ลืมไมได จำไมลง" อันหลากหลายของคนตางกลุม 
รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหัวหนาโครงการบันทึก 
6 ตุลา กลาววา หนังสือเลมนี้ชี้ใหเห็นวา สภาวะ "ลืมไมได จำไมลง" ของคนแตละกลุมมีความแตกตางหลากหลาย 
ไมหยุดนิ่ง แตแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อยางความทรงจำและเรื่องเลา 6 ตุลา ของฝายขวาก็ถูกปรับเปลี่ยนดวย
เง่ือนไขเวลา เชน หลังเหตุการณใหม ๆ พวกเขาจะภาคภูมิใจท่ีไดปองกันชาติจากภัยคอมมิวนิสต แตเม่ือเวลาผาน
ไป 6 ตุลา กลายเปนภาพความเหี้ยมโหดผิดมนุษย จึงไมมีที่ทางใหการเมืองแบบขวาจัด ดังนั้นพวกขวาตองอยู
อยางเงียบ ๆ "เปนความภูมิใจท่ีตองเก็บไวอยางเงียบ ๆ เพียงลำพัง" สวนฝายผูถูกกระทำ "ความเงียบไมไดหมายถึง
ความกลัว แตอาจหมายถึงความหวังก็ได" เชน พอแมของจารุพงษ ทองสินธุ นักศึกษา มธ. ท่ีหายไปในเหตุการณ 6 



ตุลา ความเงียบหมายถึงการรอคอยวาวันหนึ่งลูกจะกลับบาน แตความจริงตางหากที่ทำลายความหวังที่รอคอยมา
นาน 
 

 
ปฐมพร ศรีมันตะ/โครงการบนัทึก 6 ตุลา 
สถิติใน 6 ตุลา 2519 

• 45ราย เสียชีวิต (นศ./ปชช. 40 ราย จนท.รัฐ 5 ราย) 
• 145ราย ไดรับบาดเจ็บ 
• 3,094ราย ถูกจับกุม 
• 18ราย ตกเปนจำเลย 
• 0ราย ผูกอการสังหารท่ีถูกดำเนินคดี 

ท่ีมา : โครงการ "บันทึก 6 ตุลา" (เฉพาะวันลอมปราบ ไมไดรวมเหตุการณท่ีเก่ียวเนื่องไว ณ ท่ีนี้) 
 
ความสัมพันธทางอำนาจ, วาทกรรม, พลังกดขี่ทางกฎหมาย และอีกสารพัดปจจัย ทำใหความเขาใจของผูคนตอ
เหตุการณ 6 ตุลา เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง รศ.ดร. พวงทองยกตัวอยางไววา ในป 2539 เกิดนิยามเรื่อง "คนเดือนตุลา" 
เปนครั้งแรก กอนกลายเปนอัตลักษณของคนรุนหนึ่งที่ภูมิใจหลังถูกกดใหเงียบมานานถึง 20 ป ในชวงการเมือง
เหลือง-แดง กลายเปนอัตลักษณที่คนรุนใหมใชหัวเราะเยาะเยยถากถางดวย ในยุคปจจุบัน กลายเปนความสนใจ
ของขบวนการนักศึกษาประชาชน โดยมีการนำ 6 ตุลาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณลอมปราบคนเสื้อแดงป 2553, 
การกออาชญากรรมโดยรัฐ, วัฒนธรรมลอยนวลพนผิด, ประณามการทำงานของสื่อฝายขวายุคใหม, การระดม



มวลชนจัดตั้งเขามาจัดม็อบชนม็อบ, การสรางความเกลียดชัง ฯลฯ ทำให 6 ตุลา กลายเปน "อาวุธทาทายผูมี
อำนาจ" ผานการตั้งคำถาม และการสงเสียงวาไมตองการใหเหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนอีก 
 
"ความพยายามของผูมีอำนาจท่ีทำใหเงียบ ถูกทาทายเรื่อย ๆ สรางความอึดอัดใจ และอิหลักอิเหลื่อแกพวกเขามาก
ข้ึน เขาไมรูจะรับมืออยางไร นอกจากปายสีวาคือพวกลมเจา" รศ.ดร. พวงทองกลาว 
 
ความเงียบเกี่ยวพันอยางลึกซ้ึงกับพระราชอำนาจนำ ร. 9 
ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มธ. อธิบายความเงียบจากมุมมองของผูมีสวนรวมกับ
เหตุการณเม่ือ 44 ปกอน วา ดูเหมือนมี "สัญญาท่ีไมไดเปนลายลักษณอักษรวาพวกเราตางคนตางเงียบท้ังฝายซาย
ฝายขวา ไมใชวาไมมีความในใจนะ มี แตไอเรื่องที่อยูในใจ ไมใชเรื่องที่พูดได และเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งกับพระราช
อำนาจนำของในหลวง ร. 9" นั่นคือเหตุผลวาทำไมสังคมไทยจึงไดยินเพียงบางเสียง แตเมื่อพระราชอำนาจนำ
เปลี่ยนไป สิ่งท่ีเคยเงียบก็อาจจะเปลี่ยนไป 
 

 
ท่ีมาของภาพ,THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
โครงการจดัตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา ระบุวา ลำโพงน้ีถูกกระสุนปนลูกซอง 3 นัด ยิงถลมในวันท่ี 6 ตุลา  

สื่อถึงการ "ถูกปดปากดวยความรนุแรง" 

 



นักรัฐศาสตรวัย 62 ปอานวิธีคิด-วิธีเขียนหนังสือ 2 เลมของ "เพ่ือน" ผูมีประสบการณรวมในเหตุการณ 6 ตุลา แลว
ตีความวา ใน "Siam Mapped : A History of the Geo-Body of a Nation" มี 6 ตุลา ปรากฏอยูในหนังสือเลม
นั้นตลอด เพียงแตมองไมเห็นมัน และชี้วา "เปนงานเอาคืนทางปญญาการเมืองอยางถึงท่ีสุดตอ 6 ตุลา แบบขุดราก
ถอนโคน กัดไมปลอย ปฏิเสธไมเหลือท่ีทางใหความเปนไทย/ราชาชาตินิยมแบบเดิม" สวน Moments of Silence 
เปนการฉายภาพตอของสังคมการเมืองไทยหลังเหตุการณ 6 ตุลา ที่ "ดิ้นรนตอสู"กับ "ลืมไมได จำไมลง" อยางไร
ภายใตเง่ือนไขของอำนาจนำแบบหนึ่ง และการประนีประนอมทางการเมืองแบบหนึ่ง ทำใหสังคมท่ีลึก ๆ แลวปวย
และไมเปนปกติ กลายเปนสิ่งปกติตลอดมา 
 
ความรัก-ความไมมี คือปจจัยกำหนด "ดินแดนแหงความปรองดอง" 
หลังเหตุสังหารหมูป 2519 ธงชัยกับแกนนำนักศึกษาและประชาชน 18 คนที่ตกเปน "จำเลยคดีคอมมิวนิสต" และ
อื่น ๆ รวม 11 ขอหา กอนไดรับการปลอยตัวในป 2521 หลังมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมแกผูซ่ึง
กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระหวางวันท่ี 4 ถึงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 

 
ท่ีมาของภาพ,โครงการบันทึก 6 ตุลา 

คำบรรยายภาพ, 
สุธรรม แสงประทุม เลขาธิการ ศนท. กับพวกรวม 18 คน ถูกฝากขังระหวางตอสูคดีคอมมิวนิสตและอ่ืน ๆ 11 ขอหา โดยมีอัยการ

ศาลทหารกรุงเทพนำทีมฟองคดี เมื่อ 25 ส.ค. 2520 กอนมี พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ขณะท่ีเกษียร เจาของสมญา "สหายมา" ในระหวางรวมตอสูในนามพรรคคอมมิวนืสตแหงประเทศไทย (พคท.) ทยอยกลับเขาเมือง

พรอมเพ่ือนรวมอุดมการณ ดวยโอกาสท่ีรัฐหยิบยื่นใหผานคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 

 



นาสนใจวา 2 ผูมีสวนรวมในเหตุการณ 6 ตุลา และ 1 ผูวิจัย "ประวัติศาสตรบาดแผล" มีมุมมองตอ "ดินแดนแหง
ความปรองดอง" อยางไร 

• ศ.ดร. ธงชัยตอบวา "ถาคุณคิดวาประเทศไทยวาเปนดินแดนแหงรอยยิ้ม เราก็เปนดินแดนแหงความ
ประนีประนอม แตถาคุณคิดวาประเทศไทยไมใชดินแดนแหงรอยยิ ้ม เราก็ไมใชดินแดนแหงการ
ประนีประนอม" 

• ศ.ดร. เกษียรเห็นวา สถานการณหลังป 2519 กับ 2563 มีความแตกตางกัน เพราะในเวลานั้นมีสงคราม
ประชาชนในชนบท ฝายรัฐ/ผูมีอำนาจมีความลอแหลมที่คาดเดาไมได หากไมประนีประนอมก็ไมรูวาจะ
ชนะหรือแพ มีอัตราเสี่ยงสูง ดังนั้นการประนีประนอมอาจแนนอนกวา ไดประโยชนท่ีชัดเจนกวา แตไมคิด
วาปจจุบันอยูในสถานการณเชนนั้น เพราะเหมือนกับ คสช. ไดทุกอยางที่ตัวเองอยากไดเรียบรอยแลว มี
ทุกอยางครบในมือ เพราะการประนีประนอมหมายถึงตองแบออกแลวเสียไป "ถาพิจารณาตัวนายกฯ ใน
ฐานะขอตอของรัฐพันลึกไทย พล.อ. เปรม ติณสูลานนท เปนคนริเริ ่มเสนอการประนีประนอมผาน
นโยบาย 66/2523 นายกฯ ประยุทธละครับ" ศ.ดร. เกษียรตั้งคำถามกอนระเบิดเสียงหัวเราะดัง 

• รศ.ดร. พวงทองมองวา การประนีประนอมจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรูสึกวาเพลี่ยงพล้ำ แตปจจุบัน เขาไมคิดวา
อยูในฐานะท่ีเขากำลังแพ และสามารถผูกเอากลไกอำนาจไวไดหมด "เขาไมเขาใจสภาพไมรักท่ีเกิดข้ึน เขา
ไมเชื่อวามันมีอยูจริง เขาอยูภายใตสิ่งแวดลอมท่ียังเชื่อวาความรักยังคงแนนอน" 

 
ท่ีมาของภาพ,THAI NEWS PIX 

คำบรรยายภาพ, 
พสกนิกรกราบและจับพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รชักาลท่ี 10 เมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 

 
 



"ปลอยใหความตางเกิดการปะทะในสังคม โดยท่ีคนท้ัง 2 ฝายไมตองมาปะทะกัน" 
 
ในชวงทาย ศ.ดร.ธงชัย ถูกตั้งคำถามวาขบวนการนักศึกษายุคปจจุบันควรสรางบทสนทนาอยางไรในการเสนอ
ความคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันฯ เพ่ือไมใหชนชั้นนำ/ฝายอนุรักษนิยม รูสึกวาทาทีและคำพูดท่ีแสดงออกเปนความ
กาวราว รุนแรง สุดโตง เปนการ "ปฏิวัติ" ไมใช "ปฏิรูป" 
 
ศ.ดร. ธงชัยบอกวา "ผมขอไมตอบเลย เห็นอยูเหมือนกันวาพูดยาก" สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตองเรียกรองใหอยาฆากัน 
อยาทำรายกัน ถาหากมีการแสดงความเห็น แลวไมตองพยายามไปโนมนาวคนที่ไมคิดอยางเรา ซึ่งการไดมาก็ดวย
การใหเหตุผล ก็ตองทำไป และไดมาดวยการปลอยใหความตางเกิดการปะทะในสังคม โดยท่ีคนท้ัง 2 ฝายไมตองมา
ปะทะหรือชักชวนชักจูงกันเสมอไป 
 
"กาลเวลา และคนท่ีเปลี่ยนรุน มันจะทำใหความคิดเหลานี้คอย ๆ ปรับตัวและเปลี่ยนไปเอง" ศ.ดร. ธงชัยกลาว 
 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต BBC Thai. 6 ตุลา : “ทะลุเพดานของความเงียบ” บทใหมนอกหนังสือ “ลืมไมได จำไมลง” ของ ธงชัย วินิจ

จะกูล. เผยแพรเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2563. เขาถึงไดจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54820614 
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