
"วีรชน 6 ตุลา กลับมาเกิดใหม!"  

สุดคึกคัก รำลึก 44 ป ที่ "พิเศษ" กวาปอ่ืนๆ 
การเมือง 
6 ต.ค. 2563-11:11 น. 

"อานนท - ไมค" รับรางวัลงานรำลึก 44 ป 6 ตุลา ลั่น วิญญาณวีรชน 6 ตุลา มาจุติในรางคนรุนใหม 

“จาตุรนต” เตือน ผู มีอำนาจหยุดคุกคามทำลายการเคลื ่อนไหว ของกลุ มนักเรียนนักศึกษา ขอ 

ประชาชนท้ังประเทศไมปลอยเยาวชนตอสูลำพัง 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่สวนประติมากรรมประวัติศาสตร “ธรรมศาสตรกับการตอสูเพื ่อ

ประชาธิปไตย” ญาติวีรชนรวมกับคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 2519 โดยมีองคกรตางๆ 

และตัวแทนพรรคการเมืองรวมวางพวงมาลาและดอกไม ณ ลานประติมานุสรณ 6 ตุลา 2519 อาทิ 

พรรคกาวไกล นำทีมโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรค นายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.

พรรณิการ วานิช ตัวแทนคณะกาวหนา นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปตย มาในฐานะตัวแทน

พรรค 

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย รวมถึงนายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกฯ นพ.สุรพงษ สืบ

วงศลี อดีตรองนายกฯ ผูรวมกอตั้งกลุมแคร นายกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ หรือ จิ้น กรรมาชน รวมถึง ผศ.ดร.

ประจักษ กองกีรติ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

บรรยากาศเปนไปดวยความคึกคัก ขณะเดียวกัน นายอานนท นำภา แกนนำแนวรวมธรรมศาสตรและการ

ชุมนุม มารวมวางพวงมาลา พรอมรับรางวัลจารุพงษ ทองสินธุ เพื่อประชาธิปไตย รวมกับนายภาณุพงศ 

จาดนอก หรือ ไมค ระยอง 

ขณะที่นายจาตุรนต ฉายแสง ผูนำนักศึกษา 6 ตุลา 2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวปาฐกถารำลึก

เหตุการณวา ตนอาจจะเปนอดีตนักศึกษาจากตางจังหวัดคนแรกๆ ท่ีมาพูดในโอกาสนี้ ท่ีผานมามักมีการพูด
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ถึง 6 ตุลา โดยเนนเหตุการณที่ ม.ธรรมศาสตร แตความจริงแลว 6 ตุลา ไมไดเกี่ยวของแคธรรมศาสตร 

เพราะเก่ียวของกับนักศึกษาท่ัวประเทศ 

6 ตุลาเปนเหตุการณตัวอยางของการกระทำความผิดท่ีไมตองรับโทษ เปนบทเรียนใหแกสังคมไทยถึงการใช

กำลังกับผูเห็นตาง ท่ีไมสามารถแกปญหาความขัดแยงได แตกลับทำใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น ขณะที่การ

ใชความรุนแรงอยางโหดเหี้ยมก็เปนปญหาในเชิงโครงสรางและระบบ มากกวานิสัยใจคอของคน ระบบ

เผด็จการถือวามีกำลังอาวุธในมือคือผูมีอำนาจสูงสุด 

หลังเหตุการณ 6 ตุลา ไมไดยุติปญหาดวยการขจัดคนเห็นตาง แตเกิดจากการใชการเมืองระหวางประเทศ

ใหเปนประโยชน รวมถึงการผอนคลายใหบานเมืองเปนประชาธิปไตยขึ้นบางในเวลาตอมาตลอดจนการเปด

โอกาสใหผูเห็นตางท้ังหลายสามารถคืนสูสังคมและมีท่ียืนอยูได 

นายจาตุรนต กลาวอีกวา ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ

นักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาในอดีต มีจุดรวมกันอยูที่การมองเห็นปญหาของบานเมืองและการมีความ

ใฝฝนวาอยากเห็นสังคมท่ีดี รวมท้ังตองการใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 

โดยพลังของนักศึกษาเปนที่ยอมรับของประชาชน เนื่องจากเปนอิสระจากกลุมผลประโยชน แตจุดท่ีตางกัน 

คือปญหาของบานเมืองที่ซับซอนกวาในอดีต อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและการรับรูขาวสารในปจจุบัน ทำ

ใหนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันเรียนรูและเขาใจเรื่องท่ีซับซอนเปนอยางดีท้ังประวัติศาสตรที่ยอนหลังไปไกล 

นอกจากการเรียนรูขาวสารที่สำคัญ ก็คือความจริงของสังคมไทยในหลายปมานี้ที่ยอนแยงจากสิ่งที่สอนอยู

ในมหาวิทยาลัย 

นายจาตุรนต กลาววา การบันทึกเหตุการณ 6 ตุลาในปนี้คอนขางมีความหมายที่พิเศษ เนื่องจากในระยะ

หลัง โดยเฉพาะปสองปมานี้ มีการพูดถึงเหตุการณเดือนตุลาโดยเฉพาะ 6 ตุลาโดยคนรุนใหมมากขึ้นอยาง

เห็นไดชัด แสดงใหเห็นวามีการวิเคราะห และศึกษามาอยางลึกซึ้ง และทวงถามหาคนผิดและความยุติธรรม 

ตลอดจนในปนี้มีการรำลึกเหตุการณเดือนตุลาที่มากกวาการแสดงความอาลัย แตกำลังจะมีการเคลื่อนไหว

ของคนรุนใหม ท่ีตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไปในทางที่ดี ดังนั้น ควรจะมองการเคลื่อนไหว

ของคนรุนใหมในวันนี้ดวยใจที่เปดกวาง และทำความเขาใจถึงสาเหตุที่ทำใหพวกเขาไมสามารถนิ่งเฉยดู

ความลาหลังของประเทศ และความเดือดรอนของประชาชน 



จึงหวังวาผูมีอำนาจในปจจุบันจะไดเรียนรูจากอดีต หวังวาผูมีอำนาจจะหยุดคุกคามและหาทางทำลายความ

เคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษา โดยการแสดงความพรอมรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออกจาก

วิกฤตของประเทศรวมกันตามครรลองประชาธิปไตย 

“ผมไมมีอะไรจะแนะนำคนรุนใหมในปจจุบัน แตอยากย้ำวาใครที่อยากจะเตือนนักศึกษาวาอยาทำอยางนั้น

อยางนี้ เดี๋ยวจะเกิดแบบเดือน 6 ตุลานั้น ก็ขอใหทำความเขาใจเหตุการณเดือนตุลา วา นักศึกษาไมไดทำ

ผิดอะไรเลย ไมไดสรางเง่ือนไขใหเกิดการปราบปราม ขณะท่ีความรุนแรงนั้นมาจากคนชั้นนำท้ังสิ้น 

ถาจะเตือนก็ตองเตือนผูมีอำนาจในปจจุบันวา อยาสรางความเกลียดชัง อยาสรางเงื่อนไขเพื่อที่จะไดใช

ความรุนแรง สถานการณในบานเมืองวันนี้หากชวยกันทำความเขาใจใหเห็นปญหารวมกัน การปองกันไมให

เกิดการใชความรุนแรงตอนักศึกษาก็จะยิ่งทำไดดีมากยิ่งข้ึน 

ผมไมเห็นวาสถานการณบานเมืองในวันนี้จะซ้ำรอย 6 ตุลา เมื่อดูจากเหตุปจจัยตางๆ หากจะเทียบกับอดีต 

สถานการณในวันนี้มีโอกาสพัฒนาใกลเคียงกับ 14 ตุลา หรือพฤษภา 35 มากกวา 6 ตุลา ถาประชาชนทั้ง

ประเทศพรอมที่จะรวมกัน ไมปลอยใหนักเรียนนักศึกษาตอสูตามลำพัง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหาก

ยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงในอดีต” นายจาตุรนต กลาว 

ดาน นายอานนท นำภา กลาวรำลึกวา เหตุการณ 6 ตุลา 19 ผูกระทำไมไดถูกพูดถึงอยางแทจริง และมีการ

ปดปากเงียบกับเรื ่องนี ้มา 44 ป ซึ ่ งบังเอิญวาปนี ้คนรุ นใหม ไดพูดถึงปญหานี ้ ในที ่สาธารณะอยาง

ตรงไปตรงมาอีกครั้ง เหมือนคนท่ีจากไปเม่ือหลายสิบปท่ีแลว เขาไมไดจากเราไป 

เขากลับมาเกิดในรางคนรุนใหม เพื่อทวงถามความยุติธรรม วันนี้วิญญาณของวีรชนผูเสียชีวิตมาจุติใหมใน

รางกายคนรุนใหม วันนี้ตนขอยืนยันวาคนรุนใหมจะตอสูใหถึงที่สุด เพื่อนำไปสูความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

เพ่ือตอบวิญญาณผูเสียชีวิตจะไมสูญเปลา และการตอสูของพวกทานจะจบในรุนเรา 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตขาวสดออนไลน. "วีรชน 6 ตุลา กลับมาเกิดใหม!" สุดคึกคัก รำลึก 44 ป ท่ี "พิเศษ" กวาปอ่ืนๆ.  

เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_5057266 
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