
ใตแ้สงเงา 44 ปี '6 ตลุา' รุง่อรณุแหง่วันวปิโยค 

6 ตุลาคม 2563 
  

 
หมุดประวัติศาสตรทางการเมือง ที่มีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนผานสังคมไทย จนมาถึงวัน
ครบรอบเหตุการณ "6 ตุลา 19" 
ภายหล ั งจอมพล  ถนอม  ก ิตต ิขจร  อด ีตนายกร ัฐมนตรี  ในว ัย  65 ป  เด ินทางกล ับประเทศไทย  เ ม่ือ
วันท่ี 19 ก.ย.2519 ดวยการบวชเปน"สามเณร" กลายเปนชนวนสำคัญ ถึงการเคลื่อนไหวคัดคานจากขบวนการ
นักศึกษา บานปลายไปสูการปดลอมสังหารผูชุมนุมในรุงอรุณเชามืดวันท่ี 6 ตุลา 2519 
 
เปนอีกหนึ่งหมุดประวัติศาสตรทางการเมือง ท่ีหลายฝายยังพูดถึงเหตุการณมีความรุนแรงมากท่ีสุดครั้งหนึ่ง ในการ
เปลี่ยนผานสังคมไทย จนมาถึงวันครบรอบเหตุการณ "6 ตุลา 19" ในชวงท่ีสถานการณชุมนุมขับไลรัฐบาล พล.อ.
ประย ุทธ จ ันทร โอชา กำล ังก อต ัวขยายวงกว างก อนถ ึงว ันด ี เดย ช ุมน ุมใหญ 14 ต ุลาคมที ่อน ุสาวร ีย
ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน 
 
เมื่อกิจกรรม "44 ป 6 ตุลา" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดขึ้นตลอดวันท่ี 1-11 ตุลาคม โดยมีไฮไลทสำคัญชวง
ว ัน ท่ี  4-6 ต ุลาคม  จะม ีการฉายภาพยนตร ประว ัต ิศาสตร  เวท ี เสวนา  ไปจนถ ึงการทำบ ุญต ักบาตร
พระสงฆ จำนวน 19 รูป และจัดพิธ ีรำลึกว ีรชนในชวงเชาว ันท่ี 6 ตุลาคม ภายในลานสวนประติมากรรม
ประวัติศาสตรหัวขอ "ธรรมศาสตรกับการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย" 



 

 
กิจกรรมในชวงเชาเริ่มข้ึนเม่ือ "พลากร จิรโสภณ" อดีตประธานศูนยกลางนักเรียนแหงประเทศไทย ป 2516 อาน
รายชื ่อผู วายชนมจากเหตุการณ 6 ตุลา จากนั ้นผูแทนองคกรตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ญาติวีร
ชน 6 ตุลา คณะกรรมการญาติวีรชน 6 ตุลา มูลนิธิปรีดี พนมยงค สมาคมญาติ และวีรชน 14 ตุลา องคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและพรรคการเมือง ไดรวมวางพวง
มาลา และดอกไม ท่ีประติมานุสรณ “6 ตุลาคม 2519” 
 
แตในโซนจัดแสดงท่ีมีผูใหความสนใจจำนวนมาก อยูท่ีนิทรรศการวัสดุและภาพถายจาก "เหตุการณจริง" จัดข้ึนท่ี
โถงทางเขาหอประชุมใหญ โดยมีการแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเฉพาะ "ประตู
แดง" ประต ูทางเข าท ี ่ด ินแห งหน ึ ่ ง ในจ .นครปฐม  ซ ึ ่ ง เป นจ ุดแขวนคอ 2 พน ักงานการไฟฟ าในเช า
วันท่ี 24 กันยายน โดยในจุดนี้ผูจัดงานไดนำเทคโนโลยี "เออาร" เพื่อใหผูรวมงานไดนำแท็บเล็ต ฉายไปที่ประตู
เพ่ือแสดงภาพเงา 2 พนักงานการไฟฟาท่ีถูกแขวนคอเสียชีวิต 



 
 
ไมเพียงเทานั้น คณะผูจัดกิจกรรมยังนำ "ลำโพง" ที่ถูกใชปราศรัยในวันท่ี 6 ตุลา ซึ่งมีสภาพถูกยิงดวยกระสุนปน
เปนรูพรุนนำมาจัดแสดงใหเห็นถึงจังหวะเหตุการณระดมยิงจากเจาหนาที่ในเชาวันดังกลาว นอกจากนี้ยังมีการนำ
เสื้อนักเรียนของ "จารุพงษ ทองสินธุ" และกางเกงยีนสของ "ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง" ผูเสียชีวิต รวมถึงสมุดบันทึก
ของผูเปนพอท่ีเขียนเลาความรูสึกตอการจากไปของบุตรชายนำมาจัดแสดง 

 



ที่สำคัญภายในงานยังมีการจัดแสดงภาพถายรางวัล "พูลิตเซอร" เมื่อป ค.ศ.1977 ผลงานชางภาพสำนักขาวเอ
พี "นีล อุลเลวิช" (Neal Ulevich) ถูกนำมาขยายใหญจากภาพนักศึกษาท่ีถูกฆาแขวนคอใตตนมะขามบริเวณทอง
สนามหลวง  กำล ั งถ ูก เก  าอ ี ้ เหล ็กท ุบตี  จนเป นอ ีกหน ึ ่ งภาพทางประว ัต ิศาสตร ท ี ่ ถ ู กบ ันท ึกไว  ใน
เหต ุ การณ  6 ต ุ ล า  ขณะท ี ่ เ ด ี ย วก ั นย ั ง ม ี การจ ำลอง  "โ ร งหน ั ง  6 ต ุ ล า " เพ ื ่ อฉายภาพยนตร  สั้ น
จำนวน 4 เรื่อง ประกอบดวย "เสียงแหงความเงียบ" "สองพ่ีนอง" "พ้ืนท่ีของความรุนแรง" และ "ดวยความนับ
ถือ" 
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"ลุงหมิง" วัย 66 ปหนึ ่งในขบวนการนักศึกษา ที ่อยู ในเหตุการณเชาวันท่ี 6 ตุลาคม เลาเหตุการณสำคัญ
ให "กรุงเทพธุรกิจ" ฟงวา เชาวันนั้นตัวเองทำหนาที่เปนการดรักษาความปลอดภัยใหนักศึกษา โดยปกหลักอยูท่ี
ดานหนาของประตูมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดทั้งคืนก็รูวาจะมีการลอมปราบในชวงเชามืด จึงไดแจงใหนักศึกษาเขาไป
ท่ีดานในใหมากท่ีสุด ซ่ึงพบวามีแนวเจาหนาท่ีมาท้ังหนาประตูและฝงพิพิธภัณฑแหงชาต ิแตแลวก็มีระเบิด 2 ลูกท่ี
ยิงเขามาในสนามฟุตบอล แตมีอยูหนึ่งลูกท่ีดานใชการไมได และตัวเองก็ตองถอยมาท่ีตึกคณะวารสารศาสตร 
 
"แตลุงมาถูกยิงตอนใกล 7 โมงเชาจากกระสุนปนเอ็ม 16 และเอ็ม 79 แตเพื่อนก็พาไปขึ้นเรือเพื่อขามฝงไปท่ี
โรงพยาบาลศิริราช จนหมอผาตัดและรอดชีวิตมาได"ลุงหมิงเลาพรอมแสดงบาดแผลที่เคยถูกยิงที่บริเวณชอง
ทองในวันท่ี 6 ตุลาคม 
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จากเหตุการณที ่เกิดขึ ้นครอบรอบ 44 ป "ลุงหมิง" บอกวา ภาพที่ทุกคนไดเห็นชายคนหนึ่งถูกแขวนคอท่ี
สนามหลวง และถูกรุมตีนั้นก็เปนเพื่อนของตัวเอง สวนเหตุการณที่ผานมายังเจ็บปวดถึงทุกวันนี้ ทั้งที่ตัวเองเพ่ือ
เรียกรองใหประเทศเจริญกาวหนา แตกลับถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ทุกครั้งไมวาการชุมนุมใดหากมีการลอม
ปราบก็กังวลวาเหตุการณ 6 ตุลาคมจะกลับมาอีกครั้ง การชุมนุมของกลุมเด็กๆ ตอนนี้เพราะเขารูสึกวาไมเห็น
อนาคตของตัวเอง แตเชื่อวาฝายรัฐบาลคงจะไมยอมและจะยื้อสถานการณตอไป. 
 

 



  

 

 

 

 



 

 

 



  



  

 

 

 

 



 

 

 



 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ.ใตแสงเงา 44 ป '6 ตุลา' รุงอรุณแหงวันวิปโยค.เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563. 

 เขาถึงไดจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901193 
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