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16เสวนา 44 ป 6 ตุลา ทีจ่ฬุาฯ ธนาธรแจง 5 ภารกิจปฏิรูปสูการเปลี่ยนผานเปนประชาธิปไตย 
ประชาไท / ขาว 
Submitted on Tue, 2020-10-06 22:36 
เสวนา 44 ป 6 ตุลา ท่ีจุฬาฯ 'กนกรตัน' ระบุเลิกเทียบคนแตละยุคสมัย แคการเปลี่ยนรัฐบาลไมพอแลวสำหรับคน
รุ นนี้ 'ประจักษ ' ชี ้ย ุติวงจรอุบาทวดวยความยุติธรรมระยะเปลี ่ยนผาน 'ธนาธร ' แจงภารกิจเปลี ่ยนผานสู
ประชาธิปไตย แกรธน., ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม -ระบบเศรษฐกิจ-สถาบันกษัตริย, ยุติรัฐราชการรวมศูนย  

 

6 ต.ค. 2563 วันนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดงาน 44 ป 6 ตุลาฯ เพื่อเปนการรำลึกถึง
เหตุการณ และทำพิธีเปดหองประชุมวิชิตชัย อมรกุล และ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ศิษยเกาคณะรัฐศาสตร จุฬา
ฯ ผู เส ียชีว ิตในชวงเหตุการณ ภายในงานประกอบดวยการวางดอกไมรำลึกโดยตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจากคณะตาง ๆ และกลุมนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน รวมถึงการแสดงปาฐกถา และการเสวนา 
ในการแสดงปาฐกถาโดย สุรชาติ บำรุงสุข อดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลา สุรชาติไดเลาถึงบรรยากาศ
ทางการเมืองในชวง 14 ตุลา ถึง 6 ตุลา ที่เริ่มกอตัวขึ้นตั้งแตในมหาวิทยาลัย รวมถึงนำเสนอแนวทาง 3 ป. ใน
ขบวนการตอสูทางการเมืองในปจจุบันที่นำโดยนักเรียน นักศึกษา คือ เปดโปง ประทวง และ (ไม)ปะทะ เพื่อไปสู
เปาหมายของการทำลายระบอบอำนาจนิยม สรางประชาธิปไตย และทำใหประชาธิปไตยนั้นแข็งแรง 

"เปนครั้งแรกที่เราไดเห็นอาวุธอานุภาพรายแรง เห็นอำนาจของปนไรแรงสะทอน อำนาจการทำลายของอาวุธยิง 
M79 ซ ึ ่ งปกต ิแล วอาว ุธ เหล าน ี ้ ใช ต อส ู ก ับรถถ ังข าศ ึก แต น ักศ ึกษาไม  ใช ข  าศ ึก และไม ม ีรถถ ังใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนครั้งแรกที่เราเห็นการใชปน M16 อยางเต็มรูปแบบ วันนั้นเราไดยินเสียงกระสุน 
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M16 ปะทะเขากับกำแพงของอาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ไมใชการถายทำ
ภาพยนตรสงคราม แตเปนการยิงท่ีมีชีวิตนักศึกษาเปนเปาหมาย" 

"สิ่งท่ีเกิดข้ึนวันท่ี 6 สะทอนชัดวานิสิต นักศึกษาคือขาศึกทางการเมือง และเม่ือเปนขาศึกทางการเมือง ก็ถูกตอบโต
ดวยอาวุธสงคราม" 

สุรชาติกลาววา วันนั้นคนในสังคมถูกสรางใหเกลียดชังนักศึกษา การเสพวาทกรรมเชนนั้นทำใหคนเสพพรอมแปลง
ตัวเองเปนผูลา ที่มีชีวิตนักศึกษาเปนเหยื่อ วิชิตชัยเปนหนึ่งในนั้น โดยที่พอแมของเขามายืนยันศพไดทีหลังจาก
รองเทากีฬาคูโปรดท่ีวิชิตชัยใสไป โดยการรุนแรงในครั้งนั้นตามมาดวยการท่ีนิสิต นักศึกษาหลายคนตัดสินใจเขาปา
เพื่อรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย และมีหลายคนที่เสียชีวิต เปนวีรชนนิรนามที่ฝงรางในปาเขา เทาท่ี
รวบรวมมาไดมีผูเสียชีวิตที่เปนนิสิตจุฬาฯ 9 ราย จากคณะรัฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

สุรชาติกลาวตอไปวา การตอสูจบหลังนโยบายใชการเมืองนำการทหารของรัฐบาลไทยในป 2526 ตอจากนั้นการ
ตอสูเพื่อประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นทามกลางการรัฐประหารเรื่อยมา สะทอนวาการเรียกรองประชาธิปไตยไมหยุดนิ่ง
และยังดำเนินตอไป การตอสูเพื่อประชาธิปไตยในปจจุบันซับซอนมากขึ้น เผด็จการวันนี้ใชสนามเลือกตั้งเขาสู
อำนาจ เปนเผด็จการครึ่งใบ การตอสูระบอบเชนนี้ตองอาศัยพลังนิสิต นักศึกษา ประชาชน และเสนอวาตองมีการ
ปฏิรูปกองทัพหลังเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยไดสำเร็จ 

"อยาคาดหวังวาการตอสูกับระบอบอำนาจนิยมไทยจะสำเร็จไดดวยการจัดม็อบเพียงครั้งเดียว ไมมีสิ่งที่เรียกวารบ
ครั้งเดียวชนะในสงคราม เพราะสงครามการเมืองไมเคยจบในสนามรบเดียว ความสำเร็จของการเปลี่ยนผานจะเปน
หนทางสำคัญของการปฏิรูปกองทัพ การเปลี่ยนผานสำเร็จจะปฏิรุปกองทัพได แตถาเปลี่ยนผานไมสำเร็จ การ
ปฏิรูปกองทัพก็ไมอาจเกิดข้ึนได" 

"การสรางการเมืองใหมที่ปราศจากการปฏิรูปกองทัพก็จะเปนเพียงความเปราะบางที่รอเวลาของการมาของ
รัฐประหารครั้งใหม เราอาจตองคิดถึงการปฏิรูปภาคความม่ันคงของประเทศท้ังหมดในอนาคต" 

"ผมเชื่อมั่นเหลือเกินวา วันนี้หากทานทั้งสองยังมีชีวิต หรือบรรดาเพื่อนๆ เราที่เสียชีวิตจากเหตุการณ 6 ตุลาฯ มี
โอกาสไดรับรูดวยญาณใดก็ตาม พวกเขาคงจะอวยชัยใหกับการตอสูของนิสิตนักศึกษาในปจจุบันใหประสบชัยชนะ 
ผมเชื่อวาพวกเขาจะมองถึงการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมอยางภาคภูมิใจ ท่ีเห็นการขับเคลื่อนไปสูความฝน เหมือน
เชนครั้งหนึ่งคนรุนเขาก็ไดเคยฝนมาแลว" 

"ผมเชื่อวาการตอสูครั้งนี้จะเปนโอกาสใหฝายประชาธิปไตยประสบชัยชนะ และประสบชัยชนะในเร็ววัน และท่ี
สำคัญผมขอใหชัยชนะค้ังใหมนี้ ยั่งยืนสถาพร และยังประโยชนใหกับคนทุกชั้นในสังคมไทย"  
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"ผมเชื่อวาเราอยูดวยกันเพื่อจะสรางประวัติศาสตรใหมรวมกัน เรียกรองใหทุกคนสนับสนุนของขบวนคนรุนใหม 
ประชาธิปไตยจงเจริญ" สุรชาติกลาวพลางชูสามนิ้ว 

ตอมา ธงชัย วินิจจะกูล ไดแสดงปาฐกถาผานทางวิดีโอ โดยเสนอวา นอกจากการรำลึกถึง บุญสนองและวิชิตชัยใน
ฐานะวีรชนแลว การเสียสละของบุคคลทั้งสองยังสะทอนคุณสมบัติ 3 ประการที่หาไดยากยิ่งในสังคมไทย นั่นคือ 
ความฝนและความปรารถนาที่จะสรางสังคมที่ดี ความมุงมั่นที่จะทำใหฝนนั้นเปนจริง และความกลาหาญที่จะ
ออกไปยืนอยูแนวหนาของการตอสู ดังนั้น สิ่งที่สังคมไทยในปจจุบันพอจะทำไดคือ การสานตอแนวทางทั้ง 3 ขอ 
เพ่ือรำลึกถึงความสูญเสียและเชิดชูการเสียสละของพวกเขาท้ังสอง รวมถึงวีรชนนิรนามอีกหลายคน 

ตอมาเปนงานเปนกิจกรรมเสวนาในหัวขอ “6 ตุลาฯ กับอนาคตสังคมไทย” มีผูรวมเสวนาคือ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 
ประธานคณะกาวหนา กนกรัตน เลิศชูสกุล และ ประจักษ กองกีรติ โดยสื่อคณะกาวหนารายงานวา 

กนกรัตนกลาววา เราควรเลิกถามวาเด็กรุนนี้เหมือนคนรุน 6 ตุลา 14 ตุลาหรือไม เราควรมองขบวนการเคลื่อนไหว
ของคนแตละยุคแยกกัน สำหรับคนรุนนี้ ในฐานะอาจารย ตนไมสามารถจินตนาการไดเลยวาจะรับมือกับเด็กที่ตั้ง
คำถามกับทุกอยางอยางแหลมคม และอานหนังสือมากขนาดนี้ไดอยางไร ถือเปนความทาทายในวิชาชีพอยางมาก 
และแนนอนวาเมื่อนักเรียนมัธยมรุนนี้เขาสูมหาวิทยาลัย พวกเขาจะกลายเปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไป
ขางหนา เพราะพวกเขาไมรูสึกวา 14 ตุลา เปนชัยชนะของประชาชน การเปลี่ยนแคผูนำ แครัฐบาล ไมเพียงพอ
สำหรับพวกเขาอีกตอไป 

กนกรัตน ตั้งขอสังเกตดวยวาเด็กจำนวนมากรูสึกวาคนที่ถูกแขวนคอในเหตุการณ 6 ตุลา เชื่อมโยงกับพวกเขาได
อยางนาประหลาดใจ เพราะเขาเติบโตมาในโลกท่ีสามารถถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได เม่ือเขาเห็นวาคน
ท่ีคิดตาง ถูกตอบโตดวยความรุนแรงและความตายอยางโหดเหี้ยม มันจึงช็อคในความรูสึกของพวกเขา เพราะพวก
เขาเริ่มคิดวา แลวถาวันหนึ่งเขาถกเถียงไปเรื่อยๆ มันจะจบลงท่ีความตายเชนนั้นหรือ เขาจะยอมใหสังคมเปนแบบ
นั้นไดอยางไร 

ดานประจักษ กลาววา 14 ตุลา 6 ตุลา มาจนถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬ และการสลายชมนุมเสื้อแดง พฤษภา 53 
ลวนเปนความพายแพที่เปดเปลือยความอัปลักษณของรัฐไทย การกออาชญากรรมโดยรัฐ และวัฒนธรรมพนผิด
ลอยนวล ที่เดนชัดมากก็คือ คนรุนปจจุบันมองวา 14 ตุลา เปนความพายแพที่พิสูจนวายุทธศาสตรการสูเพื่อโคน
ลมชนชั้นนำ โดยเอาชนชั้นนำอีกกลุมมาเปนพันธมิตร เปนยุทธศาสตรที่ลมเหลว จึงเรียกไดวา คนรุนนี้ไดกาวขาม 
14 ตุลาไปแลว 

คำถามสำคัญคือ แลวทำอยางไรจึงจะยุติวงจรอุบาทวของการสังหารประชาชน ประจักษเสนอวา “ความยุติธรรม
ระยะเปลี่ยนผาน” เปนหัวใจสำคัญ เหตุการณ 6 ตุลาแสดงถึงความอัปลักษณพิกลพิการของระบบยุติธรรมไทย 
เพราะนิสิตนักศึกษาถูกสังหาร แตกลับไมมีใครตองรับผิดในกระบวนการยุติธรรม ในทางตรงขาม นักศึกษานับพัน
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กลับถูกจับกุม แกนนำนักศึกษาถูกนำตัวข้ึนศาล ท้ังท่ีในความเปนจริง สิ่งท่ีควรเกิดคือการแสวงหาความจริง นำตัว
ผูกระทำผิดมาลงโทษ และเยียวยาผูเสียหาย คืนศักดิ์ศรีใหกับผูเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ไมเคยเกิดเลยใน
เหตุสังหารหมูทั้ง 4 ครั้ง เพราะฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการรำลึกถึงเหตุการณ 14 ตุลา 6 ตุลา ที่ดีที่สุด ก็คือการทวง
คืนความจริงและความเปนธรรมใหกับผูสูญเสีย 

ดานธนาธร กลาววา สิ่งแรกที่ประทับใจก็คือ การจัดงานรำลึก 6 ตุลา ในวันนี้ ของคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ มีคน
มารวมอยางอุนหนาฝาคั่ง แสดงถึงความตื่นตัวตอปญหาอาชญากรรมโดยรัฐ การสังหารประชาชน ที่คนรุนนี้มี
มากกวาอยางมากเมื่อเทียบกับยุคที่ตนเปนนักศึกษา ซึ่งจัดงานรำลึก 6 ตุลา แตละครั้ง มีคนมารวมเพียง 10-20 
คนเทานั้น 

ธนาธรยอนไปพูดถึงเหตุการณ 6 ตุลา วาอยากใหมองเหตุการณนี้ในฐานะสวนหนึ่งของการตอสูระหวางอำนาจ
ที่มาจากการเลือกตั้ง และอำนาจที่มาจากจารีตประเพณี ซึ่งมาถึงปจจุบัน ก็ยังไมไดขอสรุปวาเราจะใหอำนาจไหน
เปนอำนาจนำในสังคม 

และอีกสิ่งท่ีชัดเจนวาเรายังกำจัดไปจากประเทศไทยไมได ก็คือวัฒนธรรมพนผิดลอยนวล ไมใชแคเจาหนาท่ีรัฐ แต
รวมถึงสื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพเดลินิวสพาดหัวขาววา การสังหารที่ธรรมศาสตร ตำรวจพลรมตาย
เจ็บเกลื่อน นักศึกษาใชอาวุธสงครามปกหลักสูกับเจาหนาท่ี ขอความท้ังหมดไมเปนความจริง แตจนถึงวันนี้ก็ยังไม
มีคำขอโทษใดๆจากเดลินิวส 

ธนาธรประกาศวา ในฐานะที่เราเปนสวนหนึ่งของสายธารประวัตศาสตร เปนผูรับภารกิจการตอสูมาจากคนยุค 6 
ตุลา มีภารกิจที่เราตองทำรวมกันใหสำเร็จ คือการแกรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ ยุติรัฐราชการรวมศูนย และปฏิรูปสถาบันกษัตริย หากทำเชนนั ้นได เราจึงจะเปลี ่ยนผานไปสู
ประชาธิปไตยไดสำเร็จ 

หลังการแลกเปลี่ยนบนเวที มีผูเขารวมงานถามคำถามวา ตอนนี้จำเปนหรือไมท่ีจะตองมีการพูดเรื่องปฏิรูปสถาบัน
กษัตริย เพราะอาจทำใหเสียแนวรวม ซึ่งนายธนาธรตอบวา จำเปนอยางยิ่งที่จะตองพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตรยิ 
และยืนยันวาเปนการพูดดวยความปรารถนาดี ดวยความหวังวาสังคมจะรวมกันหาทางใหสถาบันกษัตริยอยูรวมกับ
ประชาธิปไตยไดอยางม่ันคงและสงางาม 

“หากปลอยใหมีคนแคไมก่ีคนพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย คุณจะโดดเดี่ยวพวกเขา ปลอยใหพวกเขาเผชิญกับ
คดีความและการคุกคาม เมื่อเปนเชนนี้จะไมมีใครออกมาสูเพื่อพวกคุณ มาเรียกรองแทนพวกคุณ เราประชาชนมี
เพียงจำนวน เราไมมีตุลาการ ไมมีปน ไมมีรถถัง เรามีแตปริมาณ เราเปนจำนวนนับ ถาเราท้ิงเพ่ือนของเรา จะไมมี
ใครกลาลุกขึ้นมาสูอีกเลย และอยาลืมวากวาเราจะเดินมาถึงวันนี้ ตองสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อไปเทาไหร จากคนใน
ยุค 6 ตุลา มาจนถึงคนเสื้อแดง คนอยางลุงนวมทอง ก่ีคนตองเสียญาติ ก่ีคนตองเสียอวัยวะ เสียชีวิตไป คุณจะตอบ
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พวกเขาอยางไรหากปลอยโอกาสนี้ใหหลุดลอยไป โอกาสท่ีเราจะไดเปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนอยางท่ีเราฝนอยาก
ใหเปน” 

    

 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท.เสวนา 44 ป 6 ตุลา ท่ีจุฬาฯ ธนาธรแจง 5 ภารกิจปฏิรูปสูการเปลี่ยนผานเปนประชาธิปไตย.

เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89846 

 


