
 

รำลึก 44 ป 6 ตุลาฯ 2519 ธรรมศาสตร  
ญาติวีรชนรวมไวอาลัยผูสูญเสีย 

 6 ต.ค. 2020 224 VIEWNEWS, 6 ตุลา, รําลึก 6 ตุลา 
ประเด็นนาสนใจ 

• วันนี้ครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 2519 กลุม ธรรมศาสตรกับการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย มีการจัดงานรำลึก 
• โดยรวมทำบุญใสบาตรอุทิศแดผูเสียชีวิตในเหตุการณ 6 ตุลาคม รวมกันรำลึกและเรียนรูประวัติศาสตร 

พรอมท้ังไวอาลัยใหกับวีรชนผูสูญเสีย 
• ยังมีการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks  ครั้งท่ี 6 ในหัวขอ “จากหนักแผนดินสูโรคชังชาติ : ชาติ

ความเปนไทย และประชาธิปไตยท่ีแปรผัน 

วันนี ้( 6 ต.ค. 63 ) ที ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร 
ธรรมศาสตรกับการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย มีการจัดงานรำลึก ครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 2519 มีผูรวมทำบุญใสบาตร
อุทิศแดผูเสียชีวิตในเหตุการณ 6 ตุลาคม รวมกันรำลึกและเรียนรูประวัติศาสตร พรอมทั้งไวอาลัยใหกับวีรชนผู
สูญเสีย 
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โดยมีนายกฤษฎางค นุตจรัส อดีตนักศึกษาคณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตรซึ่งอยูรวมเหตุการณ, นายพลากร จิร
โสภณ อดีตประธานศูนยกลางนักเรียน ป 2516 พรอม นายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคกาวไกล และ นาย
ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปตย(ปชป.) เปนตน 

ท้ังนี้เวลา 07.20 น. นายสุธรรม แสงประทุม นักการเมือง อดีตเลขาธิการศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 
ไดรวมขับรองบทเพลงท่ีเก่ียวของกับการตอสูทางการเมือง อาทิ เพลงแสงดาวแหงศรัทธา, เพลงจิตร ภูมิศักดิ์ และ
เพลงเสียงเพรียกจากมาตุภูมิ เปนตน 

ในเวลา 08.00 น. นายบุญสม อัครธรรมกุล ผูชวยอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร เปนตัวแทน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ 
อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร ในการเปดงาน โดยกลาววา รศ.เกศินี ติดธุระท่ีนัดหมายไวกอนหนา 



 
 

นายบุญสม กลาววา การจัดงานรำลึกวีรชน 6 ตุลา 2519 จัดอยางตอเนื่องทุกป เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ ซึ ่งมี
ความสำคัญยิ่ง เพราะเปนความตอเนื่องของยุคสมัย ที่สะทอนใหเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ไทย และการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา ประชาชน ทั้งยังสะทอนใหเห็นความตื่นตัวเชิงอุดมคติ
ภายใตคำขวัญของการจัดงานรำลึกเม่ือครั้งครบรอบ 20 ป 6 ตุลาวา ‘ขบวนการนักศึกษาประชาชนเดือนตุลากลา
ตอสูเพ่ือสังคมท่ีดีงาม’ 

‘เพื่อรำลึกถึงวีรชนผูเสียสละชีวิตในเหตุการณ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีมติอนุมัติจัดสรางประติมากรรม
กลางแจงจนแลวเสร็จเมื่อป 2543 เปนรูปเขื่อนยาว 6 เมตร หมายถึงการปดกั้นสายธารประชาธิปไตยในหวงเวลา
นั้น รอบชิ้นงาน 4 ดาน สลักอักษรสีดำ เปนถอยคำ อาจารยปวย อึ๊งภากรณ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร 
ในขณะนั้น เพื่อสรุปเรื่องราวเปนขอความสั้นๆ แตความหมายลึกล้ำ ทั้งยังอยูหนาหอประชุมใหญที่หลายชีวิตของ
นิสิต นักศึกษา และประชาชนตองมาจบลงตรงนี้ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอคารวะตอดวงวิญญาณ
ของวีรชนเดือนตุลา’นายบุญสม กลาว 

หลังจากนั้น นายพลากร จิรโสภณ อดีตประธานศูนยกลางนักเรียน ป 2516 อานรายนามผูเสียชีวิตจากเหตุการณ 
6 ตุลากวา 40 ราย จากนั้น นายสุขุม เลาหพูนรังษี อดีตประธานชมรมนาฏศิลปและการละคร ม.ธรรมศาสตร
กลาวบทกวี รำลึก 44 ป 6 ตุลา ซึ่งในชวงทายของกิจกรรม นายจาตุรนต ฉายแสง ไดทำการปาฐกถารำลึก 
เหตุการณ “6 ตุลาฯ 2519” ประจำป 2563 จากนั้นไดมีพิธีมอบรางวัล “จารุพงษ ทองสินธุ เพ่ือประชาธิปไตย” 



 
 

อยางไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks  ครั้งที่ 6 ในหัวขอ “จากหนักแผนดินสู
โรคชังชาติ : ชาติความเปนไทย และประชาธิปไตยท่ีแปรผัน  โดยศาสตราจารยพิเศษ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ , ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกรัตน 
เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

คุณนิธินันท ยอแสงรัตน อดีตบรรณาธิการขาว , คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท ผูจัดการโครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมาย
ประชาชน หรือ iLaw และคุณธีรชัย ระวิวัฒน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   จากนั้นในชวง
บายถึงเย็น จะมีกิจกรรมฉายภาพยนตสั้น เหตุการณ 6 ตุลา 2519 จำนวน 2 เรื่อง คือภาพยนตสั้นเรื่องเสียงแหง
ความเงียบ และเรื่องสองพ่ีนอง และสุดทายเปนการจัดเสวนา “การเมืองไทยในทัศนะคนรุนใหม” 

 
แหลงท่ีมา 
เว็บไซต Mthai. รำลึก 44 ป 6 ตุลาฯ 2519 ธรรมศาสตร ญาติวีรชนรวมไวอาลัยผูสูญเสีย. 
เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม2563.  เขาถึงไดจาก https://mthai.com/news/80315.html 
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