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'อานนท-ไมค' รับรางวัลงานรำลึก 44 ป 6 ตุลา หลัง ม.ธรรมศาสตรสั ่งหามพูดบนเวทีกิจกรรม ขณะ 
'จาตุรนต' เตือน ผูมีอำนาจหยุดคุกคามทำลายการเคลื่อนไหวของกลุมนักเรียนนักศึกษา ขอประชาชนท้ัง
ประเทศไมปลอยเยาวชนตอสูลำพัง 
 
ญาติวีรชนรวมกับคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 2519 โดยมีองคกรตางๆ และตัวแทนพรรค
การเมืองรวมวางพวงมาลาและดอกไม ณ ลานประติมานุสรณ 6 ตุลา 2519 อาทิ พรรคกาวไกล นำทีมโดยพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน หัวหนาพรรค, รังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล, ขณะที่ราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปตย เปนตัวแทนพรรค 

 
 
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย, พรรณิการ วานิช ตัวแทนคณะกาวหนา มารวมวางพวงมาลา ซ่ึง
บรรยากาศเปนไปดวยความคึกคัก ขณะเดียวกัน ยังมีอานนท นำภา แกนนำแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม 
มารวมวางพวงมาลา พรอมรับรางวัล 'จารุพงษ ทองสินธุ เพื่อประชาธิปไตย' รวมกับจารุพงศ จาดนอก หรือ ไมค 
ระยอง  

https://voicetv.co.th/read/jOiswz13y
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โดยอานนท กลาวรำลึกวา เหตุการณ 6 ตุลา 19 ผูกระทำไมไดถูกพูดถึงอยางแทจริง และมีการปดปากเงียบกับ
เรื่องนี้มา 44 ป ซึ่งบังเอิญวา ปนี้คนรุนใหมไดพูดถึงปญหานี้ในที่สาธารณะอยางตรงไปตรงมาอีกครั้ง เหมือนคนท่ี
จากไปเมื่อหลายสิบปที่แลว เขาไมไดจากเราไป เขากลับมาเกิดในรางคนรุนใหม เพื่อทวงถามความยุติธรรม วันนี้ 
วิญญาณของวีรชนผูเสียชีวิตมาจุติใหมในรางกายคนรุนใหมวันนี้ ตนขอยืนยันวา คนรุนใหมจะตอสูใหถึงที่สุด เพ่ือ
นำไปสูความเปลี่ยนแปลงในสังคม เพ่ือตอบแทนวิญญาณผูเสียชีวิตจะไมสูญเปลา และการตอสูของพวกทานจะจบ
ในรุนเรา 
 
'จาตุรนต' เตือนผูมีอำนาจหยุดคุกคาม นศ.-อยาสรางเง่ือนไขใหเกิดความรุนแรง 
ดานจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาต ิกลาวปาถกฐาในงานรำลึก 44 
ป 6 ตุลา 2519 วา ตนอาจจะเปนอดีตนักศึกษาจากตางจังหวัดคนแรกๆ ท่ีมาพูดในโอกาสนี้ ท่ีผานมา มักมีการพูด
ถึง 6 ตุลาโดยเนนเหตุการณท่ี ม.ธรรมศาสตร 
 
แตความจริงแลว 6 ตุลาไมไดเกี ่ยวของแคธรรมศาสตร เพราะเกี่ยวของกับนักศึกษาทั ่วประเทศ 6 ตุลาเปน
เหตุการณตัวอยางของการกระทำความผิดที่ไมตองรับโทษ และเปนบทเรียนใหแกสังคมไทย ถึงการใชกำลังกับผู
เห็นตางที่ไมสามารถแกปญหาความขัดแยงได แตกลับทำใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น ขณะที่การใชความรุนแรง



อยางโหดเหี้ยม ก็เปนปญหาในเชิงโครงสรางและระบบ มากกวานิสัยใจคอของคน ระบบเผด็จการถือวา มีกำลัง
อาวุธในมือคือผูมีอำนาจสูงสุด 
 
หลังเหตุการณ 6 ตุลา ไมไดยุติปญหาดวยการขจัดคนเห็นตาง แตเกิดจากการใชการเมืองระหวางประเทศใหเปน
ประโยชน รวมถึงการผอนคลายใหบานเมืองเปนประชาธิปไตยขึ้นบางในเวลาตอมาตลอดจนการเปดโอกาสใหผู
เห็นตางท้ังหลายสามารถคืนสูสังคมและมีท่ียืนอยูได  

 
 
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบัน เม่ือเปรยีบเทียบกับนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาในอดีต มี
จุดรวมกันอยูท่ีการมองเห็นปญหาของบานเมืองและการมีความใฝฝน วาอยากเห็นสังคมท่ีดี รวมท้ังตองการใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง โดยท่ีพลังของนักศึกษาเปนท่ียอมรับของประชาชนเนื่องจากเปนอิสระจากกลุมผลประโยชน 
แตจุดที่ตางกัน คือปญหาของบานเมืองที่ซับซอนกวาในอดีต อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและการรับรูขาวสารใน
ปจจุบัน ทำใหนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันเรียนรูและเขาใจเรื่องท่ีซับซอนเปนอยางดีท้ังประวัติศาสตรท่ียอนหลังไป
ไกล นอกจากการเรียนรูขาวสารท่ีสำคัญแลว ก็คือความจริงของสังคมไทยในหลายปมานี้ท่ียอนแยงจากสิ่งท่ีสอนอยู
ในมหาวิทยาลัย   
 
จาตุรนต กลาววา การบันทึกเหตุการณ 6 ตุลาในปนี้ คอนขางมีความหมายท่ีพิเศษ เนื่องจากในระยะหลัง 
โดยเฉพาะปสองปมานี้ มีการพูดถึงเหตุการณเดือนตุลาโดยเฉพาะ 6 ตุลาโดยคนรุนใหมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 
แสดงใหเห็นวา มีการวิเคราะหและศึกษามาอยางลึกซ้ึง และทวงถามหาคนผิดและความยุติธรรม ตลอดจนในปนี้มี



การรำลึกเหตุการณเดือนตุลาท่ีมากกวาการแสดงความอาลัย แตกำลังจะมีการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมท่ีตองการ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไปในทางท่ีดี  
 
ดังนั้น ควรจะมองการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในวันนี้ดวยใจท่ีเปดกวางและทำความเขาใจถึงสาเหตุท่ีทำใหพวก
เขาไมสามารถนิ่งเฉยดูความลาหลังของประเทศและความเดือดรอนของประชาชน จึงหวังวาผูมีอำนาจในปจจุบัน
จะไดเรียนรูจากอดีต หวังวาผูมีอำนาจจะหยุดคุกคามและหาทางทำลายความเคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษา โดย
การแสดงความพรอมท่ีจะรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกจากวิกฤติของประเทศรวมกันตามครรลอง
ประชาธิปไตย   

 
 
จาตุรนต กลาวดวยวา ตนไมมีอะไรจะแนะนำคนรุนใหมในปจจุบัน แตอยากจะย้ำวาใครที่อยากจะเตือนนักศึกษา
วา อยาทำอยางนั้นอยางนี้ เดี๋ยวจะเกิดแบบเดือน 6 ตุลานั้น ก็ขอใหความทำความเขาใจเหตุการณเดือนตุลา วา 
นักศึกษาไมไดทำผิดอะไรเลย ไมไดสรางเง่ือนไขใหเกิดการปราบปราม 
"ขณะท่ีความรุนแรงนั้นมาจากคนชั้นนำท้ังสิ้น ถาจะเตือนก็ตองเตือนผูมีอำนาจในปจจุบันวา อยาสรางความเกลียด
ชัง อยาสรางเง่ือนไขเพ่ือท่ีจะไดใชความรุนแรง" จาตุรนต กลาว 
 
นอกจากนี้ สถานการณในบานเมืองวันนี้หากชวยกันทำความเขาใจใหเห็นปญหารวมกัน การปองกันไมใหเกิดการ
ใชความรุนแรงตอนักศึกษาก็จะยิ่งทำไดดีมากยิ่งขึ้น ตนไมเห็นวาสถานการณบานเมืองในวันนี้จะซ้ำรอย 6 ตุลา 
เมื่อดูจากเหตุปจจัยตางๆ หากจะเทียบกับอดีต สถานการณในวันนี้มีโอกาสพัฒนาใกลเคียงกับ 14 ตุลาหรือ



พฤษภา 35 มากกวา 6 ตุลา ถาประชาชนทั้งประเทศพรอมที่จะรวมกัน ไมปลอยใหนักเรียนนักศึกษาตอสูตาม
ลำพัง การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนหากยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงในอดีต 
 

 
 
'พิธา' ช้ีควรเรียนรูจากอดีต - ไมควรใชวาทกรรมท่ีกอใหเกิดความเกลียดชัง 
ในขณะท่ีพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล เดินทางมารวมรำลึก 44 ป 6 ตุลา 2519 พรอมใหสัมภาษณกับ
สื่อมวลชนถึงเหตุการณดังกลาววา คงไมมีเหตุการณใดเปนเครื่องเตือนใจไดเทาเหตุการณ 6 ตุลา มีความหมายตอ
คนหลายกลุม ถึงเวลาแลวท่ีเราจะเรียนรูถึงความอดทนอดกลั้นของคนในสังคม แมจะมีความเห็นตางทางการเมือง
อยางสุดโตงมากแคไหน ก็ไมใชเปนขออางใหรัฐใชความรุนแรงกับประชาชนในชาติ ไมวาจะกรณีใดก็ตาม ถือเปน
บทเรียนและประวัติศาสตรไมซ้ำรอยอีกครั้ง โดยเฉพาะชวงหัวเลี้ยวหัวตอในขณะนี้   
 
พิธา กลาวดวยวา ทุกครั้งท่ีเกิดความขัดแยงทางการเมือง ก็จะมีการสรางวาทกรรม ท่ีทำใหเกิดความเกลียดชังและ
ความรุนแรง ไมวาจะเปนเหตุการณ พฤษภาทมิฬ เหตุการณเดือนตุลา และความรุนแรงมักจะเกิดจากผูมีอำนาจรัฐ 
ซ่ึงหากเราเรียนรูจากเหตุการณในอดีตก็จะทำใหเราสรางความอดทนอดกลั้น เหตุการณท่ีกังวลวาจะเกิดข้ึนในทุกๆ 
10 ป มันก็จะเกิดข้ึนแคในชวงนี้ ใน 10-20 ปขางหนามันก็จะไมเกิดข้ึน  
 
พิธา ยังกลาวดวยวาท่ีผานมา ทุกครั้งท่ีเกิดความรุนแรง เรามักจะนับจำนวนของผูสูญเสียได แตไมเคยมีสักครั้งเลย
ที่เราทราบยอดของผูที่เปนคนยิง คนใชอาวุธ รวมไปถึงคนที่สั่งการ ไมมีการตองรับผิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้น แต
มักขามไปพูดถึงเรื่องการปรองดองเลย ซึ่งรัฐควรไดเรียนรูจากเหตุการณ และไมควรที่จะใชคำพูดหรือวาทกรรมท่ี
ทำท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยง ท้ังเรื่องวาทกรรมชังชาติ การมีทอน้ำเลี้ยง 



 
 
เมื่อถามวา สถานการณในปจจุบันมีโอกาสจะเกิดเหตุการณซ้ำรอยอดีตหรือไม พิธา มองวา เหตุการณพวกนี้ทำ
แบบเปนระบบ ซึ่งแนนอนวา สังคมประชาธิปไตยยอมมีความเห็นที่แตกตางกัน มีความคิดและอุดมการณท่ี
แตกตางกันเปนเรื่องปกติ แตมันจะเกิดขึ้นจากการสรางกลุมคนข้ึนมามีการสรางวรรณกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะ
บอกวาฝายตรงขามไมใชคนไทย มีคนอยูเบื้องหลังจากตางประเทศ ซ่ึงลวนเปนการกระตุนใหเกิดเหตุการณท่ีทำให
เกิดความรุนแรง เปนการโหมฟนเขากองไฟ หากไมตองใหเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น ก็ตองกลับไปจุดที่งายที่สุด คือ 
รัฐตองคุมครองประชาชน ไมใชคุกคามประชาชน หากมองเห็นภาพพวกนี้ไดรัฐยอมถอยทำตามขอเรียกรอง 
เดินหนาแกรัฐธรรมนูญ ทุกอยางก็จะเปลี่ยนผานไปตามครรลองของประชาธิปไตยท่ีควรจะเปน ไมจำเปนตองเลือก
ทางตัน อยางภาพนิทรรศการเหตุการณเดือนตุลาคมท่ีเกิดข้ึน  
 
เม่ือถามย้ำ วา ขณะนี้ผูนำมีความพยายามท่ีจะขจัดความขัดแยงหรือไม สวนตัวมองวาคำพูดจากปากผูนำก็ดูดี แต
การกระทำกลับตรงกันขาม มีหมายจับ มีการจับกุม ซึ่งวันใดที่คำพูดและการกระทำของผูนำตรงกันวันนั้นตนจะ
เชื่อ  
 
พิธา ยังกลาวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการศึกษาญัตติรางแกไขรัฐธรรมนูญเตรียมเชิญฝายคานเขาใหขอมูลญัตติแก 
รธน. วายังไมไดมีการประสานมาแตเคยพูดในท่ีประชุมรัฐสภาแลว วา การตั้งคณะกรรมาธิการตางๆ ดังกลาว เปน



เพียงแคการประวิงเวลามากกวา ซึ่งหลายสิ่งหลายอยางที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ ทุกฝายก็มีการศึกษามาเปน
เวลานาน ไมควรจะมีการศึกษาอีกตอไป 

 

แหลงท่ีมา 
เว็บไซต VOICE online. มธ.จัดรำลึก 44 ป 6 ตุลา 'อานนท-ไมค' รับรางวัล 'จารุพงษ ทองสินธุ เพ่ือประชาธิปไตย' 
เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://voicetv.co.th/read/4ZKUSB70D 
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