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นางสาวปนัสยา “รุ้ง” สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนาํแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พูดคุยกับผู้ส่ือข่าวในระหว่างการร่วมรําลึกการครบรอบ 44 ปี 

 เหตุการณ์นองเลือด “6 ตุลาคม 2519” วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
 นนทรัฐ ไผ่เจริญ/เบนาร์นิวส์ 

นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุง” แกนนำแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม กลาวในระหวางการ
รวมนิทรรศการรำลึกวันครบรอบ 44 ป เหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งในปนี้ตรงกับวันอังคารที่ 6 
ตุลาคม 2563 วา ผูชุมนุมจะพยายามอยางเต็มที่ เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุรุนแรงเชนเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 
44 ปกอน ซึ่งมีนักศึกษาเสียชีวิตจากการเขาปราบปรามของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ 
พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) คนใหม กลาวตอสื่อมวลชนวา โอกาสในการ
ปฏิวัติ-รัฐประหารนั้นเปนศูนย หากไมมีฝายหนึ่งฝายใดสรางเงื่อนไขนำไปสูความรุนแรงขึ้นมา 

น.ส. ปนัสยา กลาวแกผูสื่อขาว ในงาน “44 ป 6 ตุลาคม 2519” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร วา 
ตนเองในฐานะแกนนำการชุมนุม ถือเปนหนาท่ีท่ีสำคัญที่จะไมใหเกิดความรุนแรงดังเชนท่ีเคยเกิดกับนักศึกษาใน
อดีต 

“6 ตุลา เปนเหตุการณสลดใจ เราจะพยายามทุกทางไมใหเกิดเหตุการณอยางนี้อีก เวลาออกมาประทวงแตละที 
มันก็จะมีคนกลัววาจะเกิดเหตุการณแบบ 6 ตุลา ข้ึนอีกไหม เขาจะฆานักศึกษาไหม เขาจะลอมเราอีกไหม มันก็
เปนหนาที่ของเราที่จะตองทำใหคนมั่นใจใหไดวา มันจะไมเกิด เราจะพยายามสุดความสามารถ” น.ส. ปนัสยา 
กลาว 
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“44 ป 6 ตุลา มันผานมาไมนานเองนะ แตมันเหมือนกับวา เรื่องแบบนี้ยังอยูกับเราตลอดเวลา พวกหนูตองการ
ท่ีจะเปลี่ยนมันใหได พ่ีนักศึกษา พ่ีเสื้อแดง มันยังไมสำเร็จ เราเปนผูท่ีพยายามจะสานตอใหสำเร็จในรุนเราใหได 
เพ่ือทุกคนจะไดมีชีวิตท่ีดีข้ึน และประชาธิปไตยจริง ๆ เกิดข้ึนมา” น.ส. ปนัสยา กลาวเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้ แนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุม เตรียมจัดการชุมนุมใหญอีกครั้ง ท่ีอนุสาวรียประชาธิปไตย ในวันท่ี 14 
ตุลาคม 2563 นี้ แต น.ส. ปนัสยา ระบุวา ยังไมสามารถเปดเผยรายละเอียดไดวาจะมีกิจกรรมอยางไรบาง แต
เชื่อวาจะเปนการรวมตัวของกลุมการเคลื่อนไหวหลาย ๆ กลุม จากท่ัวประเทศ 

“มันจะเปนหลาย ๆ กลุม กลุมเคลื่อนไหวหลัก ๆ ในประเทศไทยนาจะมีรวมกันหมด สามารถพูดไดวาจะมีการ
ยกระดับเกิดขึ้นแนนอน แตรูปแบบยังบอกไมได เปนการรวมกันครั้งแรก จึงใชชื่อวา “คณะราษฎร” ประเด็น
คือ การขับไลรัฐบาล และการปฏิรูปสถาบันกษัตริยดวย คราวนี้ เราอยากใหมันจบ พวกเราเองมีความหวัง เห็น
เปาหมายของมัน แตมันจะถึงเปาหมายไมไดเลย ถาไมมีมวลชน ถาใครเห็นดวยกับเราใหออกมา” น.ส. ปนัสยา 
ระบุ 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 “กลุมเยาวชนปลดแอก” ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน “คณะประชาชนปลดแอก” 
ไดจัดการชุมนุมตอตานรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย ถือเปนการ
ชุมนุมครั้งแรก หลังโควิด-19 ระบาด โดยกลุมผูชุมนุมไดประกาศขอเรียกรอง 3 ขอ คือ ใหรัฐบาลเลิกคุกคาม
ประชาชน ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม และรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การเรียกรองครั้งดังกลาว ทำใหมีนักเรียน
นักศึกษาจัดการชุมนุมในลักษณะเดียวกันในสถานการศึกษา และในพ้ืนท่ีสาธารณะทั่วประเทศ 

ตอมาในวันที ่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีการปราศรัยใหญ และระบุขอ
เรียกรอง 10 ขอ เก่ียวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย ตอมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มีการชุมนุมใหญ
ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย โดยยึด 3 ขอเรียกรองเดิม เพิ่ม 2 จุดยืนคือ การไมเอารัฐประหาร และรัฐบาล
แหงชาติ และบวกอีก 1 ความฝน ท่ีจะมีสถาบันพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 

ลาสุด ในการชุมนุม “19 กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร” เม่ือวันท่ี 19 และ 20 กันยายน ท่ีผานมานี้ น.ส. ปนัสยา 
ไดนำผูชุมนุมราวหาพันคน ถวายหนังสือถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
รัชกาลที่ 10 ที่ทำเนียบองคมนตรี เพื่อเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยตามแนวทาง 10 ขอ 
พรอมท้ังมีการปก “หมุดคณะราษฎร 2” เพ่ือระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือป พ.ศ. 2475 

งาน “44 ป 6 ตุลาคม 2519” จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการลอมปราบนักศึกษา 
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และทองสนามหลวง อันเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต อยางนอย 46 
คน และไดรับบาดเจ็บ 167 คน ซึ่งในวันนั้น นักศึกษาไดประทวงการกลับมาเมืองไทยของ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีถูกขับไลไปอยูสหรัฐอเมริกา ในการประทวง เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 

น.ส.เบญจมาส วินิจจะกูล หนึ่งในผูออกแบบนิทรรศการในงาน “44 ป 6 ตุลาคม 2519” กลาวแกเบนารนิวสวา 
จุดมุงหมายในการจัดงานนี้ขึ้น เพ่ือใหความรูคนเก่ียวกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐตอประชาชน 



“วัตถุประสงคใหญของเราคือ ตอตานวัฒนธรรมลอยนวลพนผิด ดวยการใหความรูแกคนรุนใหมที่สนใจเรื่องนี้ 
และเรื่อง 6 ตุลา ถูกพูดถึงในปนี้เยอะมาก มีการเชื่อมโยงเขากับการลอมปราบ ในเดือนพฤษภา 53 เหตุการณ 
6 ตุลา คนฆายังไมถูกลงโทษ ทำใหเมื่อนักศึกษาชุมนุมในตอนนี้ มีการขูวา จะเกิดความรุนแรงแบบ 6 ตุลา เรา
จึงจัดนิทรรศการนี้ข้ึน เพ่ือบอกวาความรุนแรงแบบนี้มันเกิดอีกไมได ตองยืนยันตรงนี้” น.ส.เบญจมาส กลาว 

ผบ.ทบ. ระบุไมมีโอกาสรัฐประหาร หากไมมีผูกอความรุนแรงกอน 

ในวันเดียวกัน พล.อ.ณรงคพันธ ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนอยางเปนทางการครั้งแรกหลังจากรับตำแหนง ผบ.
ทบ. ในเดือนตุลาคม 2563 นี้ โดยเม่ือถูกถามถึงโอกาสของการเกิดการปฏิวัติ-รัฐประหาร พล.อ.ณรงคพันธ ชี้วา 
มีโอกาสเปนศูนย 

"คำถามนี้ถามมาทุก ผบ.ทบ. และทุกคนก็ตอบไปหมดแลวคือ โอกาสของการทำเรื่องพวกนี้ ทุกอยางเปนศูนย
หมด บนพื้นฐานที ่อยาใหฝายหนึ ่งฝายใดสรางเงื ่อนไขปญหาความขัดแยงที่รุนแรง และกระทบตอความ
เดือดรอน" พล.อ.ณรงคพันธ กลาวตอบ 

“ผมอยากใหทุกคนสรางสรรคในสิ่งเหลานี้ สรางสรรค ชวยกันขจัดเงื่อนไขตางๆ เหลานี้ใหหมดไป ใหมันติดลบ 
ศูนยก็ไมพอใหมันติดลบเลย… ประเทศไทยเราวันนี้เปนประเทศที่ดีที่สุด มีเสรีภาพมากที่สุด อุดมสมบูรณมาก
ท่ีสุด ทุกคนอยากมาอยูประเทศไทย โดยเฉพาะสภาวะแบบนี้” พล.อ.ณรงคพันธ กลาวเพ่ิมเติม 

นอกจากนั้น พล.อ.ณรงคพันธ กลาวอีกวา กองทัพบกไมมีนโยบายไปติดตามเด็กนักศึกษาที่จัดประทวง โดยเรื่อง
การเมืองนั้นตองแกดวยการเมือง สวนกองทัพบกจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยางเครงครัด 

 

 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตขาวจริง. รุง ปนัสยา : จะพยายามทุกทางไมใหเกิดความรุนแรงเชน 6 ต.ค. 19. เผยแพรเม่ือ 6 

ตุลาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://www.benarnews.org/thai/news/201006-TH-student-

protest-10062020121103.html 
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