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รำลึก 44 ป 6 ตุลา 'จาตุรนต' ย้ำเราตองเตือนผูมีอำนาจอยาซ้ำรอย ไมใชเตือนนักศึกษา 
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'จาตุรนต' ปาฐกถารำลึก 44 ป 6 ตุลา 19 วิเคราะหความเหมือนและความตางของการเคลื่อนไหวยุคนี้กับยุคนั้น 
พรอมย้ำเราตองเตือนผูมีอำนาจอยาซ้ำรอย ไมใชเตือนนักศึกษา ประเมินสถานการณปจจุบันไมเหมือนอดีตแลว 
สภา นศ. มธ. มอบรางวัล ‘จารุพงษ’ ให ‘ทนายอานนท-ไมค’ พรอมเปดนิทรรศการ “6 ตุลา” 

 

6 ต.ค.2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ป เหตุการณสังหารหมูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ทาพระจันทร 
สนามหลวง และบริเวณโดยรอบ หลังนักศึกษาและประชาชนชุมนุมตอตานการกลับมาของจอมพลถนอม กิตติขจร 
อดีตนายกฯ ท่ีถูกประชาชนขับไลไปเม่ือป 2516 

ชวงเชาวันนี้ (6 ต.ค.63) ที่สวนประติมากรรมประวัติศาสตร "ธรรมศาสตรกับการตอสูเพื่อประชาธิปไตย" มธ. ทา
พระจันทร ประชาชนและนักศึกษาจัดพิธีรำลึก ตั้งแตการทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และดอกไม ที่ประติมา
นุสรณ “6 ตุลาคม 2519” โดยผูแทนองคกรการศึกษา การเมืองและภาคประชาสังคมตางๆ 
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จาตรุนต : ความเหมือนและความตางของการเคล่ือนไหวยุคนี้กับ 6 ตุลา 19 
จากนั้น จาตุรนต ฉายแสง อดีตผูนำนักศึกษา “6 ตุลาฯ 2519” มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขึ้นปาฐกถารำลึก โดย 
จาตุรนต กลาวถึงเหตุการณ 6 ตุลา 19 ใน 3 ประเด็นวา หนึ่ง 6 ตุลา ไมใชแคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตยัง
รวมถึงเหตุการณปราบปรามประชาชนตามตางจังหวัดดวย สอง ไมใชสังหารโหดและจับกุมคุมขังเทานั้น มีการรัฐ
ประการสูระบอบนายทุนขุนศึก ศักดินา ที่ดำรงอยูตอจากนั้นถึง 12 ป สาม เหตุการณ 6 ตุลา นั้นเปนเหตุการณ
และกรบวนการตอเนื่องจาก 14 ตุลา 16 

สำหรับเหตุการณ 14 ตุลา 16 กออะไรบาง มีทั้งการเติบโตของแนวคิดสังคมนิยม แตสิ่งที่ชนชั้นนำกลัวคือการ
เติบโตของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองกันเองเปนสิ่งที่ชนชั้นนำทนไมได จนนำมาสูการใชความ
รุนแรงปราบปรามและสังหารตอเนื่องจนถึงเหตากรณ 6 ตุลา 19  โดยที่การชุมนุม 6 ตุลา นั้นเปนสัญลักษณของ
ประชาธิปไตย โดยที่ความรุนแรงในวันนั้น เพื่อนำไปสูการรัฐประหารเปนการถอยหลัง รวมทั้งหยุดยั้งการเติบโต
ของแนวคิดเสรีประชาธิปไตย 

จาตุรนต เรียก ปฏิบัติการปราบปราม 6 ตุลา วามีตนตอมาจากระบอบบนายทุนขุนศึกศักดินา ซึ่งใหบทเรียนกับ
สังคมไทย ตั้งแต 1. การใชกำลังความรุนแรงกับผูเห็นตางไมสามารถแกปญหาความขัดแยงไดหากแตเพิ่มความ
ขัดแยงเปนตราบาปของสังคมไทยที่แสดงถึงความปาเถื่อนไรอารยะ 2. การใชความรุนแรงอยางโหดเหี้ยมนี้เปน
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบโดยท่ีผูมีกำลังอาวุธในมือเปนผูมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ระบบนี้พรอม
ฆาคนที่เห็นตางเพื่อใหระบบโครงสรางดำรงอยู และ 3. การแกปญหาความขัดแยงหลัง 6 ตุลา ไมไดเกิดจากการ
ประหัตประหาร แตเปนการใชการเมืองระหวางประเทศ การผอนคลายใหเปนประชาธิปไตยมากข้ึนและเปดโอกาส
ใหผูเห็นตางกลับคืนสูสังคมมีท่ียืนเหมือนกับผูอ่ืน 
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สำหรับการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบันนั้น อดีตผูนำนักศึกษา กลาววา หากจะเปรียบเทียบแลวมีจุด
รวมกันอยูที่การมองเห็นปญหาของบานเมืองมีความใฝฝนอยากเห็นสังคมที่ดี มีอุดมการณที่ตองการใชชีวิตใหเปน
ประโยชนและตองการความเปลี่ยนแปลง โดยพลังของนักศึกษาไมวากี่ยุคกี่สมัยก็เปนที่ยอมรับในสังคม แตจุดท่ี
ตางคือปญหาบานเมืองในปจจุบันนั้นซับซอนกวาสมัยกอนมากเนื่องจากเทคโนโลยีขอมูลขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงทำ
ใหนักเรียนนักศึกษาปจจุบันเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เปนไปไดอยางดีทั้งประวัติศาสตรและโครงสรางในปจจุบัน สิ่ง
สำคัญอีกประการคือความจริงของสังคมไทยในปจจุบันยอนแยงกับสิ่งท่ีทานสอนในหองเรียน 

สวนคำถามท่ีวาใครหนุนหลังความเคลื่อนไหวนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันนั้น จาตุรนต มองวาปรากฏการณการณ
เหลานี้เปนสิ่งหนุนใหนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันออกมาเคลื่อนไหว 1. วิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงอยางไมเคยมีมา
กอน 2. วิกฤตการเมืองที่ทั้งรัฐบาลและรัฐธรรมนูญเปนตัวถวงการแกปญหา 3. วิกฤตการศึกษาที่ไมสามารถสราง
ใหคนสามารถดำรงชีวิตในโลกสมัยใหม 4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผลตอการตอเนื่องอื่นๆ และ 5. 
ความผันผวนของโลกนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูสภาพเหลานี้ไดขอสรุปวาประเทศนี้ไมมีอนาคตพวกเขาไมมีอนาคต
ซ่ึงนาจะตรงกับพวกเราท่ีเห็นวาถาหากบานเมืองเปนอยางนี้ใครก็ไมมีอนาคต 

ดังนั้นการรำลึกเหตุการณ 6 ตุลาในปนี้คอนขางมีความหมายที่พิเศษ ประการแรก ในระยะ 2 ปมานี้มีการรำลึก
เหตุการณเดือนตุลาคมโดยเฉพาะเหตุการณ 6 ตุลา แสดงใหเห็นวามีการศึกษาอยางลึกซึ้งในการแสวงหาความ
ยุติธรรมหาคนผิดและเชื่อมโยงเหตุการณในอดีตเขาถึงปญหาโครงสรางในสังคมและท่ีนายินดีอยางยิ่งคือการเรียนรู
ของคนรุนใหมในวันนี้มาพรอมกับการวิเคราะหของนักวิชาการคนรุนใหมในการพูดถึงเหตุการณ 6 ตุลา ในมิติท่ี
กวางขวางกวาดวย ประการที่ 2 ในปนี้มีการรำลึกเหตุการณเดือนตุลาคมที่มากกวาการรำลึก แตจะเปนการ
เคลื่อนไหวของคนรุนใหมท่ีตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไปในทางท่ีดีข้ึน เรารำลึกเหตุการณถึงเหตุ
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เดือนตุลาคมการเสียสละของวีรชนและความโหดเหี้ยมของระบอบเผด็จการ แตความเสียหายจากเหตุการณนั้นเรา
ควรจะมองความเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในวันนี้ดวยความจริงใจที่เปดกวางเขาใจถึงสาเหตุที่พวกเขาไมสามารถ
นิ่งเฉยดูดายความลาหลังของประเทศและความเดือดรอนของประชาชนหวังวาผูมีอำนาจในปจจุบันจะไดเรียนรู
จากอดีตพอท่ีจะเรียนรูวาการทำลายเข็นฆาผูเห็นตางมีแตจะทำลายใหสังคมขัดแยงมากข้ึน 

จาตุรนต กลาวตอวา หวังวาผูมีอำนาจจะหยุดคุกคามหรือทำลายความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาและหันมา
ทำความเขาใจพรอมท่ีจะรับฟงและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตของประเทศตามครรลองของ
ประชาธิปไตย 

 

ตองเตือนผูมีอำนาจอยาซ้ำรอย 6 ตุลา ไมใชเตือนนักศึกษา 
“ผมไมมีอะไรจะแนะนำคนรุนใหมในปจจุบัน แตอยากจะย้ำใครที่คิดจะเตือนนักศึกษาวาอยาทำอยางนั้นอยางนี้
เดี๋ยวจะเกิดแบบ 6 ตุลาข้ึนนั้น ขอใหทำความเขาใจเหตุการณ 6 ตุลาเสียใหม เพราะเม่ือ 6 ตุลา 19 นักศึกษาไมได
ทำผิดอะไรเลย นักศึกษาไมไดสรางเงื่อนไขใหเกิดการปราบปราม แตความรุนแรงมาจากฝายนั้นทั้งสิ้น หากจะ
เตือนก็ตองเตือนผูมีอำนาจในปจจุบันวาอยาสรางความเกลียดชังและเงื่อนไขในการใชความรุนแรงตอนักศึกษา” 
จาตุรนต กลาว 

อดีตผูนำนักศึกษเดือนตุลา 19 กลาวดวยวา โลกยุคใหมนี้การใสรายปายสีสรางความเกลียดชังทำดวยความเท็จ
ไมใชเรื่องที่จะเกิดขึ้นและสำเร็จงายๆเหมือนเมื่อ 44 ปที่แลว ตนเห็นวาสถานการณบานเมืองในปจจุบันนี้หาก
ชวยกันทำความเขาใจกับประชาชนทั้งประเทศใหประชาชนทั้งประเทศเห็นปญหารวมกันอยางมีสวนรวม การ
ปองกันไมใหเกิดความรุนแรงตอนักศึกษาและประชาชนก็จะยิ่งทำไดมากข้ึน ตนไมเห็นวาสถานการณปจจุบันจะซ้ำ
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รอย 6 ตุลาได เนื่องจากเหตุปจจัยและตางๆ หากเทียบกับอดีตแมจะตางกันมาก แตสถานการณในวันนี้มีโอกาสท่ี
จะพัฒนาไปใกลเคียงกับเหตุการณ 14 ตุลาพฤษภา 35 มากกวา 6 ตุลา หากประชาชนทั้งประเทศคิดรวมกัน
หาทางออกจากวิกฤตอยางจริงจังไมปลอยใหนักเรียนนักศึกษาตองตอสูไปตามลำพังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจ
ยิ่งใหญและยั่งยืนกวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอดีตก็เปนได 

มอบรางวัล ‘จารุพงษ’ ให ‘ทนายอานนท-ไมค’ พรอมเปดนิทรรศการ “6 ตุลา” 

 

อานนท รับรางวัล 'จารุพงษ ทองสินธุ เพ่ือประชาธิปไตย' จากสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูสื ่อขาวรายงานตอวา จากนั้นสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบรางวัล 'จารุพงษ ทองสินธุ เพ่ือ
ประชาธิปไตย' ครั้งแรก ใหกับ อานนท นำภา และภาณุพงศ จาดนอก หรือ ไมค 2 นักเคลื่อนไหวที่เรียกรอง
ประชาธิปไตย การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมและปฏิรูปสถาบันกษัตริยในชวงนี ้
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และพิธีเปดนิทรรศการ “6 ตุลา” นิทรรศการวัสดุ และภาพถายในเหตุการณ “6 ตุลาคม 2519” โดยมี จาตุรนต
และพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล เปดงาน พรอมดวย กฤษฎางค นุตจรัส ทนายความและคนเดือนตุลา 
เปนผูนำชมนิทรรศการ ท่ีจัดแสดงท่ีดานหนาและในหอประชุมใหญ มธ. วันนี้ถึงวันท่ี 11 ต.ค.นี้ 

 

กฤษฎางค นุตจรัส นำชมนิทรรศการ 



7 
 

 

แหลงท่ีมา 
เว็บไซตประชาไท.รำลึก 44 ป 6 ตุลา 'จาตุรนต' ย้ำเราตองเตือนผูมีอำนาจอยาซ้ำรอย ไมใชเตือนนักศึกษา.  
เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89831 


	รำลึก 44 ปี 6 ตุลา 'จาตุรนต์' ย้ำเราต้องเตือนผู้มีอำนาจอย่าซ้ำรอย ไม่ใช่เตือนนักศึกษา
	จาตุรนต์ : ความเหมือนและความต่างของการเคลื่อนไหวยุคนี้กับ 6 ตุลา 19
	ต้องเตือนผู้มีอำนาจอย่าซ้ำรอย 6 ตุลา ไม่ใช่เตือนนักศึกษา
	มอบรางวัล ‘จารุพงษ์’ ให้ ‘ทนายอานนท์-ไมค์’ พร้อมเปิดนิทรรศการ “6 ตุลา”

	แหล่งที่มา เว็บไซต์ประชาไท.รำลึก 44 ปี 6 ตุลา 'จาตุรนต์' ย้ำเราต้องเตือนผู้มีอำนาจอย่าซ้ำรอย ไม่ใช่เตือนนักศึกษา.  เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89831

