
ยอนรำลึก 44 ป 6 ตุลา 19 ‘พิธา’ ชี้รัฐตอง ‘คุมครอง’ ไมใช ‘คุกคาม’ 
16โดย WANPEN PUTTANONT  6 ตุลาคม 2563 

“ยอนรำลึก 44 ป 6 ตุลา 19 กาวไกล-กาวหนา รวมวางพวงมาลารำลึกวีรชน พิธา เผย ใชอดีตเตือนใจ
ปจจุบัน รัฐมีหนาท่ีคุมครองไมใชคุกคามประชาชน 

พรรคกาวไกล โพสตเพจเฟซบุก “พรรคกาวไกล – Move Forward Party” แกนนำพรรคกาวไกล และ คณะ
กาวหนา รวมวางพวงมาลา ยอนรำลึก 44 ป 6 ตุลา 19 ขณะท่ี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ชี้ รัฐ
มีหนาท่ีคุมครองไมใชคุกคามประชาชน ขอใหเหตุการณนี้เปนเครื่องเตือนใจปจจุบัน โดยระบุวา 

 

ณ ประติมานุสรณ 6 ตุลาคม 2519 หนาหอประชุมใหญมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  Pita 
Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล พรอมดวย Rangsiman Rome – รังสิมันต โรม ส.ส.
แบบบัญช ีรายช ื ่อ พรรคก าวไกล เป นต ัวแทนของพรรคก าวไกล เด ินทางมาย ังหน าหอประช ุมใหญ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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ทั้งนี ้ เพื ่อรวมวางพวงมาลารำลึกเหตุการณ 6 ตุลา 2519 เเละสดุดีเหลาวีรชนคนกลา ผู สละชีวิตตอสูเพ่ือ
ประชาธิปไตย ขณะที่ พรรณิการ วานิช กรรมการบริหารคณะกาวหนา ไดรวมวางพวงมาลารำลึกเหลาวีรชน ใน
นามคณะกาวหนาดวย 

นายพิธากลาววา คงไมมีเวลาไหนท่ีเหตุการณ 6 ตุลา จะเปนเครื่องเตือนใจใหกับสังคมไดเทาเวลานี้ เหตุการณนี้มี
ความสำคัญหลายดาน และสำคัญสำหรับใครหลายคน บางคนจะมองเปนตำนานการตอสู บางคนอาจเปนความ
ทรงจำ หรือบางคนมองวาคือประวัติศาสตร 

“ถึงเวลาเเลว ที่เราจะตองเรียนรูถึงความอดทนอดกลั้นในสังคม ควรจะเรียนรูไดเเลววา ไมวาจะเห็นตางทาง
การเมืองอยางสุดโตงมากเเคไหน ก็ไมใชเปนขออาง ท่ีรัฐจะกอความรุนแรงอยางมีระบบ กับประชาชนท่ีอยูในชาติ
ได ไมวาในกรณีใดก็ตาม”นายพิธากลาว 

 

สำหรับเหตุการณ 6 ตุลา 2519 ถือเปนบทเรียน ท่ีรัฐจะตองไมทำใหประวัติศาสตรซ้ำรอยอีก โดยเฉพาะในชวงท่ี
เปนหัวเลี้ยวหัวตอของบานเมือง ไมวาจะยุคสมัยใด แตจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร ตั้งเเต 14 ตุลา 
2516 หรือ 6 ตุลา 2519 เเละลาสุด พฤษภา 2553 ดูเหมือนวา รัฐจะยังไมตระหนักถึงบทเรียน ในการตอบสนอง
เจตจำนงของประชาชน โดยเฉพาะใน 2 ประเด็น 



ประเด็นเเรก คือ ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณขัดเเยงทางการเมือง แนนอนวาตองมีคนเห็นตาง แตความรุนเเรงทุกครั้งท่ี
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนตั้งแตเหตุการณ 14 ตุลา 2516 หรือ 6 ตุลา 2519 จนถึงพฤษภาคม 2553 ความรุนเเรงจะมา
จากผูมีอำนาจท้ังสิ้น ถาไดเรียนรูจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีผานมา และสามารถสรางความอดทนอดกลั้นทางการเมือง 
(Political tolerance ) ได เหตุการณท่ีเราตองมากังวลววมันจะเกิดข้ึนทุกๆ 10 ปหรือไม ก็จะไมเกิดข้ึน 

“ประเด็นที่สอง ในเรื่องของสถิติของสิ่งที่เกิดขึ้น จำนวนผูเสียชีวิต 6 ตุลา 2519 เทาที่เราพอที่จะหาไดคือ 45 คน 
นี่เปนตัวเลขทางการ มูลนิธิอ่ืนตัวเลขก็จะตางกันไป คนบาดเจ็บ 145 เราก็ยังคงหาได แตตัวเลขท่ีสังคมไทยไมเคย
หาไดเลยคือ ผูยิง หรือ ผูใชอาวุธ ไมมีการไดรับผิดจากสถานการณนี ้

กรณีแบบนี้ หากเปนในระดับสากล จะตองมีกระบวนการตามหาขอเท็จจริง (Fact finding) ตองมีทั้งการรับผิด 
และการปรองดอง แตในประเทศไทย เทาท่ีเคยมีกระบวนการแบบนี้เม่ือ 4-5 ปกอน กระบวนการตามหาความจริง 
ไดขามไปท่ีความปรองดอง โดยปราศจากการนำผูกระทำความผิดมาลงโทษ 

 

“ดังนั้นในทุกวันนี้ตัวเลขผูกระทำผิดก็ยังเปนศูนย เเละนี่คือ 2 ประเด็นสำคัญท่ีวา สิ่งท่ีรัฐควรเรียนรูคืออะไร” พิธา
กลาว 



สำหรับมุมมองสวนตัว ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น พิธากลาววา เหตุการณนี้ถูกทำขึ้นอยางเปนระบบ เปนการสราง 
สถานการณใหเกิดขึ้น ในสังคมที่เปนประชาธิปไตย ยอมมีความคิดเห็นที่ขัดเเยงกัน มีอุดมการณทางการเมือง ท่ี
เห็นตางกัน ซึ่งเปนเรื่องปกติ เเตความรุนแรงจะเกิดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งกลุมคน เเละสรางวาทกรรมตาง ๆ เพ่ือ
กลาวหากัน ดังในกรณีมีการกลาวหาวา ผู ที ่มารวมตัวกันในธรรมศาสตรไมใชคนไทย มีผู อยู เบื ้องหลังจาก
ตางประเทศ 

“เหลานี้เปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดเหตุการณ และสามารถทำใหเกิดความรุนเเรงขึ้น เปนการโหมฟนเขากับกองไฟทุก
ครั้งไป ซ่ึงหากกลับไปแกไขสิ่งท่ีงายท่ีสุดคือ หลักการท่ีวา รัฐมีหนาท่ีคุมครองประชาชน ไมใชคุกคามประชาชน” 

 

 

หากรัฐเห็นภาพตรงนี้เเละยอมถอย เพ่ือทำตามขอเรียกรองในการแกรัฐธรรมนูญ ทุกสิ่งทุกอยางก็จะเปลี่ยนผานไป 
ตามกระบวนการท่ีประชาธิปไตยควรจะเปน ไมจำเปนท่ีจะตองเลือกทางตัน อยางท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีผานมา ซ่ึง
สามารถเรียนรูไดจาก นิทรรศการแขวนท่ีจัดแสดงอยูธรรมศาสตรในเวลานี ้



เมื่อถามถึงกรณีที่ คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแกไขรัฐธรรมนูญ กอนรับหลักการ มีมติจะเชิญพรรครวมฝาย
คานเขาชี้เเจง พิธา กลาววา ยังไมไดมีการเชิญจากทางคณะกรรมาธิการ 

อยางไรก็ตาม พรรครวมฝายคาน มีขอสังเกตวา การตั้งคณะกรรมาธิการดังกลาว คือ การประวิงเวลา ในการแกไข
รัฐธรรมนูญ แสดงใหเห็นวา รัฐบาลไมจริงใจตอประชาชน และตนยังไมความเชื่อมั่นตอรัฐบาล เพราะจากกระทำ
ของรัฐบาลท่ีผานมา มีลักษณะยอนเเยง ดังจะเห็นไดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ ประชาชนผูเห็นตางทางการเมือง ในหลาย
กรณี 

หลังจาก หัวหนาพรรคกาวไกล และคณะ รวมวางพวงมาลาเรียบรอยเเลว ยังไดรวมชมนิทรรศการ “แขวน 6 
ตุลา” On site Museum ท่ีจัดแสดงขอมูลและภาพถาย ท่ีทางโครงการบันทึก 6 ตุลา รวบรวมหลักฐาน และความ
ทรงจำ ของบุคคลเก่ียวของกับเหตุการณมาดำเนินการบอกเลา 

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการ “แขวน” ซึ่งสะทอนเปนภาพถายคนถูกแขวนคอบนตนไม และถูกเกาอี้ฟาดของ นีล 
ยูเลวิช (Neal Ulevich) ชางภาพสำนักขาวเอพี นอกจากนี้ยังไดนำเอาหลักฐานหลายชิ้น มาจัดแสดง เพ่ือบอกเลา
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ไมวาภาพถาย หนังสือพิมพเกา สิ่งของตางๆในเหตุการณ เชน ลำโพงของนักศึกษาท่ี
พรุนไปดวยรอยกระสุนปน สมุดบันทึกของบิดาผูเสียชีวิต และเสื้อผาของนักศึกษาผูเสียชีวิต ประตูเหล็กสถานท่ีเเข
วนผูเสียชีวิต เพ่ือตอกย้ำความสูญเสีย เเละสดุดีเหลาวีรชนผูกลาท่ีเสียสละชีวิตตอสูเพ่ือประชาธิปไตย 

#กาวไกล #6ตุลา #6ตุลาลืมไมไดจำไมลง” 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต The Bangkok Insight.ยอนรำลึก 44 ป 6 ตุลา 19 ‘พิธา’ ชี้รัฐตอง ‘คุมครอง’ ไมใช ‘คุกคาม.  

เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.thebangkokinsight.com/449680/ 
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