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“จาตุรนต” ปาฐกถา 6 ตุลา  

ชูนักศึกษาตอสูเปลี่ยนแปลงย่ิงใหญ ย่ังยืน 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 12:05 น. 

 

 
“จาตุรนต” ปาฐกถา รำลึก 6 ตุลา ช้ี การสังหารโหดเม่ือ 44 ปกอน เพราะชนช้ันนำทนเห็นประชาชน
ปกครองตนเองไมได เตือนผูมีอำนาจฆาคนเห็นตาง มีแตสรางความขัดแยง ชวนประชาชนรวมสูกับนักศึกษา 
อาจทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงย่ิงใหญและย่ังยืนกวาการเปล่ียนแปลงใดๆ 

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 ท่ีลานประติมากรรมประวัติศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีการ
ปาฐกถารำลึกเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 โดย นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตผูนำ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 

นายจาตุรนต เริ่มตนปาฐกถา วา “ขอรวมรำลึกถึงวีรชน 6 ตุลา ผูเสียสละชีวิตและท่ีตองบาดเจ็บทุพพลภาพมาจน
ทุกวันนี้ วีรชนท่ีตอสูคัดคานเผด็จการ วีรชนท่ีตองการพิทักษรักษาประชาธิปไตยและตอสูเพ่ือสังคมท่ีดีงาม เม่ือ
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ไดรับมอบหมายใหมาพูด ตนก็ตั้งคำถามวา เราจะรำลึกถึงเหตุการณ 6 ตุลา อยางไร ทำความเขาใจ เก็บรับ
บทเรียน จะเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือใชใหเปนประโยชนตอไปในอนาคตอยางไร” 

ตีความหมาย 6 ตุลา  

ท่ีผานมามักมีการพูดถึง 6 ตุลา 19 โดยเนนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและทองสนามหลวง ซ่ึง
ก็ไมไดผิดอะไร เพียงแตอาจทำใหเกิดความเขาใจความหมายของ 6 ตุลา ไมครบถวน จึงอยากเสนอความหมาย
ของ 6 ตุลาใน 3 ประเด็น 

1.เหตุการณ 6 ตุลา ไมใชเรื่องเฉพาะของชาวธรรมศาสตร แตเก่ียวของกับนักศึกษาท่ัวประเทศ ธรรมศาสตรเปน
มหาวิทยาลัยของประชาชนมาแตไหนแตไรแลว นักศึกษาท่ีชุมนุมและเสียชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มา
จากหลายมหาวิทยาลัย  การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในชวงนั้นมีข้ึนท่ัวประเทศและไดรับผลกระทบท่ัวกัน 
เหตุการณ 6 ตุลา สงผลกระทบตอประเทศท้ังประเทศ 

“เม่ือ 6 ตุลา 19 ผมชุมนุมอยูท่ีเชียงใหม เม่ือทราบวามีการยิงถลมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งแตกลางคืนและ
ตอมาตอนเชาท่ีเชียงใหมเองก็มีการรวมตัวของกลุมท่ีกระเหี้ยนกระหือรือจะมาทำรายนักศึกษา ผมจึงไดรับ
มอบหมายใหเปนผูประกาศยุติการชุมนุมท่ีเชียงใหม เม่ือตอนสายวันนั้น หลังจากนั้นการเปนนักศึกษา
มหาวทิยาลัยเชียงใหมของผมและเพ่ือนๆ นักศึกษาอีกนับรอยก็ยุติลง หลายคนเขาปาไปและหลายคนก็เสียชีวิต
ไป” 

2.เหตุการณ 6 ตุลา ไมใชการสังหารโหดเพียงอยางเดียว นอกจากมีการจับกุมคุมขังนักศึกษาหลายพันคน รวมท้ัง 
ดำเนินคดีแกนนำขอหารายแรงในศาลทหาร ในวันเดียวกันนั้นมีการรัฐประหาร การลมรัฐบาลพลเรือนท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง ปดฉากการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตยอันเปนดอกผลจากการเคลื่อนไหว 14 ตุลา 2516 

“การรัฐประหารท่ีเปนการดึงประเทศถอยหลังกลับไปสูระบอบท่ีสมัยนั้นใชคำวาระบอบเผด็จการโดยนายทุนขุนศึก
ศักดินา ท่ีตองการปกครองประเทศแบบเผด็จการเต็มข้ัน ซ่ึงกำหนดเปนแผนการนานถึง 12 ป” 

3.เหตุการณ 6 ตุลา เปนความตอเนื่องจากเหตุการณ 14 ตุลา ไมไดแยกขาดจากกัน แตเปนพัฒนาการตอเนื่อง 
เพียงแตสำหรับประเทศชาติแลวมันเปนพัฒนาการในทางถอยหลัง 
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นักศึกษาถูกฆา เพราะชนช้ันนำทนไมได 

นายจาตุรนต กลาววา เหตุการณ 6 ตุลา เกิดข้ึนไดอยางไร ยังมีคำถามวานักศึกษาทำอะไรท่ีธรรมศาสตร จึงตอง
ถูกฆาความจริงแลวนักศึกษาเพียงชุมนุมตอตานการกลับมาของเผด็จการความจริงแลว ตองถามวาจาก 14 ตุลา 
ถึง 6 ตุลา เกิดอะไรข้ึน ทำไมชนชั้นนำจึงยอมไมได 

เหตุการณ 14 ตุลา 2516 ทำใหมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง นายกฯ มาจาก ส.ส. เริ่มมีพรรค
การเมืองเกิดข้ึนหรือกลับมาใหมและพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาท รัฐสภามีบทบาท การบริหารราชการไมอยูในมือ
ขาราชการแตฝายเดียวอีกตอไป 

มีการปะทุข้ึนของปญหาของประชาชนท่ีถูกกดทับไวยาวนาน เกิดการเรียกรองสิทธิผลประโยชนและความเปน
ธรรมอยางกวางขวาง ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและเปนเสียงท่ีผูมีอำนาจและระบบราชการตองฟงดวยความรำคาญ
และทนไมไดนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูปญหาของสังคมจากการเขาหาประชาชน รวมกับประชาชนในการตอสู
เรียกรองตางๆ เกิดการเคลื่อนไหวอันเปนการใชสิทธิเสรีภาพในชวงประชาธิปไตยเบงบาน 
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“มีการกอตัวของอุดมการณสังคมนิยมในหมูแกนนำนักศึกษา ปญญาชนบางสวน ท่ีจริงๆ แลวก็ยังไมมีศักยภาพ
มากนัก ในขณะท่ีสงครามเย็นยังไมสิ้นสุด ประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศเปลี่ยนเปนสังคมนิยมในป 2518 ขณะท่ีมี
การโหมประโคมแนวคิดทฤษฎีโดมิโน การปองกันภัยจากคอมมิวนิสตกลายเปนขออางอยางดีท่ีจะผนึกกำลังชนชั้น
นำเขาดวยกัน” 

“แตการกลัวสภาพท่ีเปนประชาธิปไตย ประชาชนกำลังจะปกครองกันเอง นาจะเปนสาเหตุหลักท่ีชนชั้นนำทนไมได 
เกิดกระแส “ขวาพิฆาตซาย” , “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” ท่ีปลุกข้ึนมาโดยชนชั้นนำ เกิดปฏิบัติการอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง มีการฆาผูนำนักศึกษา นักการเมือง ผูนำกรรมกร ผูนำชาวนาและประชาชน” 

• อธิการบดีธรรมศาสตร ติดธุระ สงตัวแทนเปดงาน 44 ป 6 ตุลา 

6 ตุลา พิทักษประชาธิปไตย 

นายจาตุรนต กลาววา การเคลื่อนไหว เม่ือ 6 ตุลา 19 คือการพิทักษรักษาประชาธิปไตยไว การคัดคานการกลับมา
ของจอมพลถนอม ซ่ึงเปนสัญลักษณของการเปดทางและยอมรับเผด็จการ เปนการปูทางสูการนำประเทศกลับสู
ระบอบเผด็จการนั่นเอง แลวการใสรายปายสี ปลุกระดมใหเกิดความโกรธแคนเกลียดชังจนถึงการเขนฆาอยาง
โหดเหี้ยมอุกอาจกลางกรุงเทพฯ จึงไดเกิดข้ึนดวยการวางแผนและสั่งการอยางเปนระบบ 

“การสังหารโหดเม่ือ 6 ตุลา เปนการใชกำลังความรุนแรงเพ่ือขจัดทำลายการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและเปนการ
สรางสถานการณเพ่ือนำไปสูการรัฐประหารในวันเดียวกัน” 

ผลกระทบจาก 6 ตุลา 

นายจาตุรนต กลาววา การรัฐประหาร 6 ตุลา ทำใหประเทศถอยหลังกาวใหญสูระบอบเผด็จการเต็มข้ัน จำกัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ปราบประชาชน นักศึกษานับพันคนอยูในสภาพท่ีอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ใชคำวาไมมี
ทางเลือกท่ีสาม ถาไมยอมจำนนอยูกับเผด็จการ ก็ตองเขาปาเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ทำให
การตอสูดวยอาวุธขยายตัวอยางกวางขวาง เกิดความสูญเสียของคนในชาติเปนจำนวนมาก กวาความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นจะยุติลงก็เปนเวลาอีกหลายป 

“เหตุการณ 6 ตุลา และระบบการปกครองหลังจากนั้น ไดหยุดยั้งการพัฒนาอุดมการณ แนวคิดเสรีประชาธิปไตย
ของไทยเปนเวลายาวนาน หยุดยั้งพัฒนาการของระบบรัฐสภา ระบบพรรคการเมืองขัดขวางการจัดตั้งกลุมองคกร
ของประชาชนท่ีมีอำนาจตอรองจนหมดไปหรือออนแอลง” 

https://www.prachachat.net/politics/news-532395
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ตนแบบฆาประชาชนไมตองรับโทษ 

6 ตุลา เปนกรณีตนแบบของการกระทำความผิดรายแรงไดโดยไมตองรับโทษ คุณสุธรรม แสงประทุม กับพวก 18 
คนถูกดำเนินคดีรายแรงในศาลทหาร โดยไมมีทนาย ท้ังๆ ท่ีไมไดทำความผิดอะไรเลย ตอมามีการออกกฎหมายนิร
โทษ เรียกวาการนิรโทษผูตองหาคดีกอการจลาจล  บอกวาเปนพวกหลงผิด แตความจริงเปนการนิรโทษผูท่ี
เก่ียวของกับการสังหารเขนฆาประชาชนท้ังหมดใหไมตองรับโทษใดๆ เลย ผูท่ีสังหารประชาชนในอีกหลาย
เหตุการณตอมาก็ไมตองรับผิดทำนองเดียวกันกับในเหตุการณ 6 ตุลา ดวยวิธีท่ีอาจตางไปบางเทานั้น เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนตอกย้ำวาสังคมไทยไมมีหลักนิติธรรม 

“การรำลึกถึง 6 ตุลา อาจเต็มไปดวยความโกรธ ความรูสึกท่ีเจ็บปวด ตอความโหดรายของคนไทยดวยกัน แต
ปฏิบัติการท่ีโหดเหี้ยมเลวทรามนี้มีตนตอมาจากระบอบเผด็จการท่ีเกิดจากการรวมมือกันของกลุมท่ีเรียกกันในอดีต
วา นายทุน ขุนศึก ศักดินา” 

บทเรยีนสำหรับสังคมไทย 

จาตุรนต สรุปบทเรียน ไว 3 ขอ 1.การใชกำลังความรุนแรงเขาจัดการกับผูเห็นตาง ไมสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงได หากแตเพ่ิมความขัดแยงใหมากข้ึน เปนตราบาปของชนชั้นนำของสังคมไทยท่ีแสดงถึงความปาเถ่ือนไร
อารยะ 

2.การใชความรุนแรงอยางโหดเหี้ยมนี้เปนปญหาในเชิงโครงสรางและระบบมากกวานิสัยใจคอของบุคคล ระบบ
เผด็จการท่ีถือวาผูมีกำลังอาวุธในมือเขมแข็งท่ีสุดคือผูมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ระบบแบบนี้พรอมจะ
ฆาคนท่ีเห็นตางเพ่ือรักษาระบบและโครงสรางท่ีลาหลังใหคงอยูตอไป 

3.การแกปญหาความขัดแยงแตกตางทางความคิดหลังเหตุการณ 6 ตุลา ไมไดยุติลงดวยการประหัตประหารผูเห็น
ตางใหสิ้นซากไป แตเกิดจากการผสมผสานของการใชการเมืองระหวางประเทศใหเปนประโยชน การผอนคลายให
บานเมืองเปนประชาธิปไตยข้ึนบางในเวลาตอมาและการเปดโอกาสใหผูเห็นตางท้ังหลายสามารถคืนสูสังคมและมีท่ี
ยืนอยูไดเชนเดียวกับผูอ่ืน 

ประชาชนยอมรับพลังนักศึกษา 

เม่ือมองเหตุการณ 6 ตุลา แลวก็หันมามองการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบัน ถาจะเปรียบเทียบการ
เคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบันกับนักศึกษาในเหตุการณเดือนตุลาในอดีต ก็อาจกลาวไดวามีจุดรวมกันอยูท่ี
การมองเห็นปญหาของบานเมือง การมีความใฝฝนอยากเห็นสังคมท่ีดี การมีอุดมการณท่ีรูสึกวาตองใชชีวิตใหเปน
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ประโยชน ตองทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พลังของนักศึกษาก่ียุคก่ีสมัย ก็มักเปนท่ียอมรับของประชาชนเนื่องจาก
ความเปนปญญาชน เปนอิสระจากกลุมผลประโยชนหรือการเปนข้ัวเปนฝายทางการเมืองใดๆ 

จุดท่ีตางกันก็คือ ปญหาของบานเมืองในปจจุบันซับซอนกวาสมัยกอนมาก นาจะเปนเพราะเทคโนโลยี ระบบขอมูล
ขาวสารและการเรียนรูในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหนักเรียนนักศึกษาปจจุบัน เรียนรูและ
เขาใจเรื่องท่ีซับซอนในปจจุบันไดอยางดี ท้ังประวัติศาสตรท่ียอนหลังไปไกลรวมถึงโครงสรางและระบบสังคมใน
ปจจุบัน 

นอกจากการเรียนรูจากขอมูลขาวสารแลว ท่ีสำคัญและมีผลตอการเรียนรูของคนรุนใหมในปจจุบันนาจะไดแก
ความเปนจริงของสังคมไทยในหลายปมานี้ท่ียอนแยงกับสิ่งท่ีพวกเขาถูกพร่ำสอนอยูในหองเรียนหรือใน
มหาวิทยาลัย 

มีคำถามวาใครหนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษา สิ่งท่ีหนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาใน
ปจจุบัน ก็คือสภาพการณ 4-5 อยางตอไปนี้ ท่ีดำรงอยูพรอมๆ กัน คือ 

1.วิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรงอยางไมเคยมีมากอน 

2.วิกฤตการเมือง ท่ีท้ังรัฐบาลและรัฐธรรมนูญเปนตัวถวงการแกปญหาของบานเมือง 

3.วิกฤตของระบบการศึกษาท่ีไมสามารถสรางคนใหพรอมท่ีจะดำรงชีวิตอยูในโลกสมัยใหม 

4.การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ท่ีสงผลตอเรื่องอ่ืนๆ ในทุกดาน 

5.ความผันผวนของโลก 

“นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูสภาพเหลานี้และทำใหพวกเขาไดขอสรุปวาประเทศนี้ไมมีอนาคต พวกเขาไมมีอนาคต 
ซ่ึงก็นาจะตรงกับพวกเราท้ังหลายในท่ีนี้ ท่ีเห็นวาถาบานเมืองเปนอยูอยางนี้ ใครก็ไมมีอนาคต” 

การรำลึกเหตุการณ 6 ตุลา ในปนี้คอนขางมีความหมายท่ีพิเศษ 1.ในระยะหลัง โดยเฉพาะ 1-2 ปมานี้ มีการรำลึก
และพูดถึงเหตุการณเดือนตุลา โดยเฉพาะ 6 ตุลา โดยคนรุนใหมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวามีการศึกษา
และวิเคราะหมาอยางลึกซ้ึง มีการทำความเขาใจกับความหมายของเหตุการณ ทวงถามหาความยุติธรรม ถามหา
คนผิด 
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ท่ีสำคัญคือมีการเชื่อมโยงเหตุการณในอดีตเขากับปญหาในระดับโครงสรางของสังคม ท่ีนายินดีอยางยิ่งคือการ
เรียนรูของคนรุนใหมนี้กำลังเกิดข้ึนพรอมๆ กับการวิเคราะหวิพากษวิจารณของนักคิดนักวิชาการของสังคมไทยท่ี
พูดถึงเหตุการณ 6 ตุลา ในมิติท่ีกวางขวางข้ึนดวย 

2.ในปนี้มีการรำลึกเหตุการณเดือนตุลาท่ีมากกวาการรำลึกหรือแสดงความอาลัย แตกำลังจะมีการรำลึกดวยการ
เคลื่อนไหวของคนรุนใหมท่ีตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไปในทางท่ีดีข้ึน 

“เรามารำลึกถึงเหตุการณ 6 ตุลา รำลึกถึงความเสียสละของวีรชน 6 ตุลา รำลึกถึงความโหดเหี้ยมของระบอบเผด็จ
การและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณนั้น เราควรจะมองการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในวันนี้ดวยใจท่ีเปด
กวาง ทำความเขาใจถึงสาเหตุท่ีทำใหพวกเขาไมสามารถนิ่งเฉยดูดายความลาหลังของประเทศและความเดือดรอน
ของประชาชน” 

“หวังวา ผูมีอำนาจในปจจุบันท้ังหลายจะไดเรียนรูจากอดีต พอท่ีจะรูวาการเขนฆาทำลายผูท่ีเห็นตางนั้น มีแตจะ
ทำใหสังคมมีปญหาความขัดแยงไมสิ้นสุด หวังวาผูมีอำนาจจะหยุดคุกคามหยุดหาทางทำลายการเคลื่อนไหวของ
นักเรียนนักศึกษา แลวหันมาแสดงความพรอมท่ีจะรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาทางออกจากวิกฤตของ
ประเทศรวมกันตามครรลองประชาธิปไตย” นายจาตุรนต กลาว 
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เตือนผูมีอำนาจอยาใชความรุนแรง 

นายจาตุรนต กลาววา ผมไมมีอะไรจะแนะนำคนรุนใหมในปจจุบัน และอยากจะย้ำอีกครั้งวาใครท่ีคิดจะเตือน
นักศึกษาวาอยาทำอยางนั้นอยางนี้ เดี๋ยวจะเกิดแบบ 6 ตุลาข้ึนนั้น ขอใหทำความเขาใจเหตุการณ 6 ตุลา เสียใหม 
เพราะเม่ือ 6 ตุลา 19 นักศึกษาไมไดทำผิดอะไรเลย นักศึกษาไมไดสรางเง่ือนไขใหเกิดการปราบเขนฆาเลย ความ
รุนแรงมาจากฝายชนชั้นนำท้ังสิ้น ถาจะเตือนก็ตองเตือนผูมีอำนาจในปจจุบันวาอยาสรางความเกลียดชัง อยาสราง
เง่ือนไขเพ่ือจะไดใชความรุนแรงตอนักศึกษา 

ใกลเคียง 14 ตุลา พฤษภาทมิฬมากกวา 6 ตุลา 

“โลกยุคใหมนี้ การใสรายปายสีสรางความเกลียดชังดวยความเท็จ ไมใชเรื่องท่ีจะเกิดข้ึนและสำเร็จงายๆเหมือน
เม่ือ 44 ปกอน ผมไมเห็นวาสถานการณบานเมืองในวันนี้จะพัฒนาไปซ้ำรอย 6 ตุลา ได ดูจากเหตุปจจัยตางๆแลว 
ถาจะเทียบกับอดีต แมจะแตกตางกันมาก แตสถานการณในวันนี้มีโอกาสจะพัฒนาไปใกลเคียงกับเหตุการณอยาง 
14 ตุลา หรือพฤษภา 35 มากกวา 6 ตุลาฎ 

“ถาประชาชนท้ังประเทศพรอมท่ีจะรวมกันหาทางออกจากวิกฤตอยางจริงจัง ไมปลอยใหนักเรียนนักศึกษาตอง
ตอสูไปตามลำพัง การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอาจยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอดีตก็เปนได 14 
ตุลา 6 ตุลา คือการตอสูเพ่ือใหบานเมืองเปนประชาธิปไตย ถึงวันนี้บานเมืองก็ยังไมเปนประชาธิปไตย จึงเปน
ภารกิจของพวกเราทุกคนท่ีจะรวมกับประชาชนท้ังประเทศ สรางสถาปนาประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน” 

ม็อบไมรุนแรงถารัฐไมยัดเยียด 

ขณะท่ี นายสุธรรม แสงประทุม อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ในฐานะ 1 ใน 18 ผูตองหาคดี 6 ตุลา 2519 
เปรียบเทียบความเหมือน – ความตาง ขบวนการนักศึกษาในปจจุบัน กับในอดีตวา เหมือนตรงท่ีจิตสำนึก ความคิด 
จิตวิญญาณ สรางระบอบประชาธิปไตย กติกาท่ียุติธรรมเกิดข้ึนในบานเมือง เพียงแตรูปแบบการชุมนุมเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย 

แตกอนจะพบปะกันไดตอเม่ือนัดชุมนุม พบปะ พูดคุย ถาใหญก็ใชทองสนามหลวง เล็กก็ภายในมหาวิทยาลัย แต
ปจจุบันมีโซเชียลมีเดียเกิดข้ึนมากมาย ใชสื่อนี้สรางความเขาใจ ติดตามขาวสาร และกิจกรรมการชุมนุมก็แตกตาง
กัน สมัยกอนประเด็นการชุมนุมตองมีเอกภาพชัดเจน แตทุกวันนี้มีความหลากหลาย คลายๆ อีเวนต 

“แตเปาหมาย – หลักการเดียวกัน สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ รัฐบาลไมควรจะกังวลใดๆ ท้ังสิ้น เชนเดียวกับ 6 
ตุลา 2519 ท่ีนักศึกษาชุมนุมกันอยางสงบ สันติ แตรัฐบาลตางหากท่ีกอใหเกิดความรุนแรง และใหอันธพาล
การเมืองซ่ึงเปนคนของพวกรัฐบาลมากอความรุนแรง ฆาเขา ตั้งขอหาเขา แตฝายประชาชนไมเคยรุนแรง 



9 
 

เชนเดียวกับวันนี้ อยากลัววาการชุมนุมจะรุนแรงถา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ไมปลอยใหลูกนองมาสรางความรุนแรง” นายสุธรรมกลาว 

นายสุธรรม กลาววา การชุมนุมในประเทศตางๆ ไมไดเสียหาย ถือวาดีเสียอีกท่ีนำความในใจออกมาพูดในท่ีสวาง 
ไมใชพูดในท่ีมืด วันนี้คนรุนใหมนำประเด็นมาพูดท่ีสวางโดยตองรับฟงกัน สวนจะทำไดแคไหน เหมาะไมเหมาะ ดี
ไมดี สอดคลองไมสอดคลอง ดีเบตกันได ดีกวาอยูในตลาดมืด อยูในใตดิน เพราะบนดินคุมได แกได ถาใตดินไมรูจะ
ระเบิดข้ึนวันไหน 

“สวนฉากจบรัฐบาลปจจุบัน พล.อ.ประยุทธ ก็คงกลัว หากเทียบกับจอมพลถนอม กิตติขจร ท่ีออกนอกประเทศ
แลวถูกยึดทรัพย จึงตองหาจุดลงตัวท่ีปลอดภัย อาจจะตอรองใหเกิดความลงตัวปลอดภัยหรือเปลา แตจะไมเกิด
ความรุนแรง ถาไมเอาความรุนแรงมายัดเยียดใหประชาชน” นายสุธรรม กลาว 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาชาติ.“จาตุรนต” ปาฐกถา 6 ตุลา ชูนักศึกษาตอสูเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ ยั่งยืน.เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2564.  

เขาถึงไดจาก https://www.prachachat.net/politics/news-532537 
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