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สุรชาติ บำรุงสุข กลาวปาฐกถาในพิธีเปดหองประชุมวิชิตชัย อมรกุล และ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน เลาถึงความ
รุนแรงในการใชอาวุธสงครามในการปราบปรามนักศึกษาในเหตุการณ 6 ตุลาฯ ปจจุบันขบวนการตอสูทางการ
เมืองในปจจุบันที่นำโดยนักเรียน นักศึกษา ใช 3 ป. คือ เปดโปง ประทวง และ (ไม)ปะทะ เพื่อไปสูเปาหมายของ
การทำลายระบอบอำนาจนิยม สรางประชาธิปไตย และทำใหประชาธิปไตยนั้นแข็งแรง 

6 ต.ค. 2563 ที่สโมสรนิสิตรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดงานรำลึกครบรอบ 44 ป สังหารหมู 6 ตุลาฯ 
และทำพิธีเปดหองประชุมวิชิตชัย อมรกุล และ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ศิษยเกาคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยผูเสียชีวิตในชวงเหตุการณ ภายในงานประกอบดวยการวางดอกไมรำลึกโดยตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจากคณะตาง ๆ และกลุมนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน รวมถึงการแสดงปาฐกถา และการเสวนา 

 

สุรชาติ บำรุงสุข จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวปาฐกถาเปดในฐานะอดีตแกนนำนักศึกษาใน
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ดังนี้ 
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คุณเนติวิทย โชติภัทรไพศาล นายกสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร เพ่ือนๆ รวม
การตอสูในป 2519 นิสิตและทานผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอขอบคุณท่ีไดใหเกียรติผมมาเปนผูกลาวเปดหองกิจกรรม
ของนิสิตรัฐศาสตรในวันนี ้

วันนี้เมื่อ 44 ปที่แลว เปนวันที่เปน “ดานมืด” ของประวัติศาสตรการเมืองไทย เปนวันที่เห็น “อำนาจทมิฬ” ซ่ึง
เชื ่อวา การปราบปรามดวยกำลังอาวุธของรัฐ จะเปนเครื่องมือในการแกปญหา แตสุดทายการใชกำลังจับกุม 
ปราบปราม และสังหาร มีแตจะยิ่งเรงใหความขัดแยงในสังคมทวีความรุนแรงขึ้น จนประเทศไทยหลังป 2519 
เกือบจะตองเดินไปตามเสนทางของสงครามกลางเมือง เชนที่เกิดและจบลงดวยความพายแพของรัฐในอินโดจีน
มาแลว 

ผมมารวมงานวันนี้ คงไมใชในฐานะอาจารยของคณะ แตขอมารวมงานในฐานะนักกิจกรรมรุนพี่ ที่ใชชีวิตชวงหนึ่ง
อยูกับตึกนี้ ซึ่งตึกนี้คือ ศูนยกลางของนักกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร แมวา กอนการเลือกตั้งสโมสรนิสิตนักศึกษา
ในป 2519 นั้น ตึกนี้จะเปนศูนยกลางของกิจกรรมเชียรก็ตาม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจาก “ตึกเชียร” ไปสู “ตึก
กิจกรรมเพื่อสังคม” ก็คือภาพสะทอนของกระแสสูงของกิจกรรมนักศึกษา ที่การเลือกตั้งทั้งในระดับคณะและใน
ระดับมหาวิทยาลัยในเทอมปลายของปการศึกษา 2518 นั้น พรรคนักศึกษาของฝายกาวหนาชนะในแทบทุกคณะ 
และในแทบทุกมหาวิทยาลัย รวมท้ังในจุฬาฯ 

ชัยชนะเชนนี้เปนผลสืบเนื่องของการสรางกิจกรรมทางสังคมของนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินสืบเนื่องมาตั้งแตกอนและ
หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดยกิจกรรมนี้ยืนอยูบนหลักการที่สำคัญคือ กิจกรรมนิสิตนักศึกษาตองรับใช
ประชาชน ประชาชนเปนศูนยกลางของกิจกรรม ไมใชความสนุกสวนตนของนิสิต เชนในยุคสายลมแสงแดดอีก
ตอไป ฉะนั้น ยุคหลัง 14 ตุลาฯคือ การ “ปลดแอก” ชีวิตของนิสิตนักศึกษาออกจากกิจกรรมแบบเกา ซึ่งครั้งหนึ่ง
สิ่งเหลานี้เคยถูกเรียกอยางเหยียดหยามวา เปน “กิจกรรมแหงความฟุงเฟอ” ของระบบโซตัสในมหาวิทยาลัย 

การสรางกิจกรรมทางสังคมเชนนี้ไดนำพานิสิตนักศึกษาจำนวนมากออกสูชนบท เขาไปในโรงงาน การเรียนรูนอก
หองเรียนขยายตัวอยางกวางขวาง จนอาจกลาวไดวา ไมมียุคไหนที่กิจกรรมนักศึกษาจะขึ้นสูกระแสสูงไดมาก
เทากับในยุคหลังเหตุการณ 14 ตุลา แตสำหรับผูมีอำนาจแลว การขยายตัวอยางรวดเร็วของขบวนการนิสิต
นักศึกษาคือ “ภัยคุกคาม” เพราะไมเคยมีภาวะท่ีคนรุนใหมจะลุกข้ึนมาทาทายอำนาจรัฐไดมากเชนในยุคนั้น ไมวา
จะเปนการเขารวมการประทวงของพี่นองคนงาน และของพี่นองชาวนา รวมทั้งการประทวงของผูเสียเปรียบและ
ไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องตางๆ 

กระแสสูงของกิจกรรมนักศึกษาไดเปลี่ยนนิสิตจุฬาจำนวนมาก ในทุกภาค ทุกคณะ ใหกลายเปนนักกิจกรรมเพ่ือ
สังคม พวกเขาเขารวมแบกรับภารกิจเชนนี้ ดวยความเชื่อม่ันวา การกระทำเชนนี้จะเปนหนทางของการสรางสังคม
ที่ดีกวาในอนาคต... เปยก หรือวิชิตชัย อมรกุล และเพื่อนๆ ในรุนของเขาก็เปนคนกลุมหนึ่งที่ตัดสินใจเชนนี้ วาท่ี
จริงก็อาจจะไมตางจากนิสิตหลายคนในหองนี้ที่ตัดสินใจที่จะแบกรับภารกิจเชนนี้ตอไป ดังเชนที่เรากำลังเห็นดวย
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ความตื่นเตนถึง การฟนตัวของขบวนการนิสิตนักศึกษาไทยอีกครั้ง จนอาจจะตองถือวา เรากำลังเห็นการขับเคลื่อน
ของนิสิตนักศึกษาไทยในโลกศตวรรษท่ี 21 

กระแสสูงทางการเมืองหลังป 2516 ยังพาปญญาชนอีกสวนเขารวมการตอสูทางการเมือง ศิษยเกาจากคณะ
รัฐศาสตร จุฬา และดอกเตอรทางสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอรแนล อยางอาจารยบุญสนอง บุณโยทยาน 
ตัดสินใจเดินออกจากหองสอน ดวยความหวังที่จะสรางพรรคการเมืองที่มาพรอมกับอุดมการณชุดใหม แตสำหรับ
ยุคสมัยนั้น อุดมการณสังคมนิยมคือ “ภัยคุกคาม” และการจัดการกับภัยคุกคามเชนนี้มักจะจบลงดวยการลอบ
สังหาร อาจารยบุญสนองคือหนึ่งในเหยื่อของการลาสังหารในยุคหลัง 14 ตุลาฯ ไมตางจากผูนำชาวนาอีกหลายคน
ท่ีเสียชีวิตในชนบท และการเสียชีวิตของอาจารยบุญสนองคือ สัญญาณเตือนภัยสำหรับผูเห็นตาง ในทุกยุคของการ
ตอสู ผูเห็นตางคือ เหยื่อของการไลลาจากอำนาจรัฐเสมอ 

ในอีกดาน การทำกิจกรรมในป 2519 มีนัยอยางหลีกเลี่ยงไมไดถึงการตอสูทางการเมืองท่ีกำลังมีความเขมขนอยาง
มากในขณะนั้น ไมวาจะเปนผลจากการขยายตัวของอุดมการณสังคมนิยมในประเทศ และการพังทลายของรัฐบาล
ฝายขวาในอินโดจีน จนทำใหผูนำในกลุมอนุรักษนิยมไทยอยูดวยความกลัว และตัดสินใจกระทำการอยางที่ไมเคย
เกิดในการเมืองไทย นั่นคือ “การลอมปราบในเมือง” แมวาการลอมปราบในหมูผู นำการเมืองดวยกันเองนั้น 
อาจจะไมใชเรื่องแปลก และเห็นไดจากการใชกำลังในกรณีกบฏวังหลวง 2492 และกบฏแมนฮัตตัน 2494 ซึ่งเปน
การกระทำตอคูตอสูทางการเมืองท่ีมีกำลังในครอบครองระดับหนึ่ง 

แตการลอมปราบในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เปนการกระทำตอกลุมนักศึกษา ที่ไมใช “กองกำลังติดอาวุธ” และ
แนนอนวา การกระทำเชนนั้น ยอมจะกอใหเกิดความสูญเสียเปนจำนวนมาก ไมตางกับการปราบปรามในวันท่ี 14 
ตุลาคม 2516 วันที่ 6 ตุลาฯ เราสูญเสียเพื่อนหลายคนที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและทองสนามหลวง 
สำหรับพวกเราที่เปนนิสิตนักศึกษา วันนั้นเปนครั้งแรกที่เราไดเห็นอานุภาพของอาวุธรายแรง เชน ปนไรแรง
สะทอน อาวุธยิงเอ็ม 79 ซ่ึงปกติแลว อาวุธสงครามชนิดนี้ใชในการตอสูรถถังขาศึก แตนักศึกษาไมใชขาศึก และไม
มีรถถังในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และยังเปนครั้งแรกที่เราเห็นการใชปนเอ็ม 16 อยางเต็มที่ และไดยินเสียง
กระสุนเอ็ม 16 ปะทะเขากับผนังตึกของมหาวิทยาลัยดังตลอดตอเนื่อง นี่ไมใชการถายทำภาพยนตรสงคราม แต
เปนการยิงท่ีมีชีวิตนักศึกษาเปนเปาหมาย หรือวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 6 สะทอนชัดวา นิสิตนักศึกษาคือ “ขาศึกทาง
การเมือง” ที่จะตองถูกตอบโตดวยการใชอาวุธสงคราม การปดลอมดวยการยิงจากภายนอกตอนดึก และตามมา
ดวยกระสุนระเบิดของเอ็ม 79 ที่ตกลงกลางสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอนรุงสางของวันที่ 6 เปนดัง
สัญญาณการโจมตีท่ีชัดเจน 

การลอมปราบครั้งนั้น ยังเปนผลจากการใสรายปลุกระดมดวยการสราง “วาทกรรมแหงความเกลียดชัง” ผูคนใน
สังคมถูกสรางใหเกลียดชังนักศึกษา การเสพวาทกรรมเชนนี้ ทำใหพวกเขาพรอมจะแปลงตัวเองใหเปน “นักลา” ท่ี
มีชีวิตของนักศึกษาเปนเหยื่อ และเปยกเปนหนึ่งในผูถูกลา... เปยกจบชีวิตลงที่ตนมะขามสนามหลวง พรอมกับ
เหยื่อของการลาอีกสวนหนึ่ง เปยกจากไปทามกลางการตอสู และเปนการตอสูที่กำลังเปลี่ยนชีวิตของสังคมการ
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เมืองไทย เพราะหากรัฐไทยยังดำเนินนโยบาย “การทหารนำการเมือง” แลว ชีวิตของรัฐไทยเกาในยุคนั้น นาจะจบ
ลงดวยผลลัพธท่ีไมตางจากอินโดจีนในป 2518 

ผลจากการลอมปราบในวันที่ 6 ทำใหนิสิตนักศึกษาหลายคนในยุคนั้นตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตดวยการเขารวม
การตอสูดวยกำลังอาวุธ และเปลี่ยนสถานภาพจาก “นักศึกษา” เปน “นักรบ” แมพวกเขาเหลานี้จะไมเคยมีโอกาส
ไดรับการฝกทางทหาร แตพวกเขาไดตัดสินใจที่เดินหนาเขาสูสมรภูมิสงครามปฏิวัติไทย ดวยความฝนของการเปน 
“นักปฏิวัติ” และการสรางสังคมใหม ลูกหลานชนชั้นกลางในเมืองหลายครอบครัวยอมละทิ้งความสุข ความ
สะดวกสบายของชีวิตไดอยางไมนาเชื่อ เพราะชีวิตในฐานที่มั่นไมใชการไปทัศนศึกษาชมปา เที่ยวเขาเหมือนตอน
เปนนิสิต และการไปครั้งนี้ไมมีใครรูวา จะไดกลับมาเม่ือใด 

การตัดสินใจเชนนี้ พานิสิตจุฬา และเพ่ือนนักศึกษาอีกหลายมหาวิทยาลัยเขาสูสนามรบในชนบท แนนอนวาชีวิตใน
สงครามมีความสูญเสีย นิสิตจุฬาจากคณะตางๆ อีกสวนหนึ่งไดกลายเปน “วีรชนนิรนาม” ที่ฝงรางอยูกลางปาเขา
ของชนบทไทย เทาท่ีพอจะรวบรวมไดในวาระครบรอบ 40 ป 6 ตุลาฯ มีจำนวนท้ังหมด 9 ชีวิต จาก 5 คณะ 

วันนี้ ผมอยากจะขออนุญาตรบกวนเวลาเอยชื่อบรรดา “วีรชนจุฬา” ที่ไมเคยปรากฏชื่อในบันทึกการตอสูมากอน 
(แตจะขอไมกลาวนามสกุล) เพ่ือเปนการรำลึกถึงพวกเขาเหลานั้น ไดแก นายเทอดศักดิ์...นายสมนึก... นายสุรเชษฐ
... จากคณะรัฐศาสตร น.ส. วิมลศรี... น.ส. ศิริพร... จากคณะนิเทศศาสตร   น.ส. ถวิล... นายปรีชา... จากคณะ
นิติศาสตร   นายฤทธิชัย... จากคณะวิศวกรรมศาสตร  และ น.ส. บุญอิง... จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

วิ หรือ วิมลศรี เปนชีวิตแรกของนิสิตจุฬา เธอเขารวมเปนนักกิจกรรมท่ีขยันขันแข็งของตึกจักรพงษ หลังเหตุการณ 
6 ตุลาฯ เธอเขาสูฐานท่ีม่ันไมนานนัก และเสียชีวิตดวย “กับระเบิด” ในภาคใต ผมนึกไมออกเลยวา นองนิสิตหญิง
คนหนึ่งท่ีเคยชวยงานนั้น จะเสียชีวิตดวยกับระเบิดสงคราม เพ่ือนท่ีมาเยี่ยมผมท่ีเรือนจำกลางบางขวางมาบอกขาว
การเสียชีวิตของเธอและเลาใหฟงวา ระหวางที่อยูในปา เธอพูดถึงงานเคลื่อนไหวในเมืองของเพื่อนชาวจุฬาดวย
ความภาคภูมิใจ วันนี้ถาเธอไมเสียชีวิต เธออาจจะเปนผูสื ่อขาวอาวุโสทานหนึ่งของวงการสื่อสารมวลชนไทย 
เชนเดียวกับเปยก หนึ่งชีวิตของนิสิตจุฬาที่ตนมะขามสนามหลวง เขาเปนนิสิตที่มีผลการเรียนดีในทุกวิชา และยัง
เปนนักฟุตบอลในทีมของคณะรัฐศาสตร วันท่ีคุณพอกับเพ่ือนสนิทยืนยันรางของเปยกได ก็เพราะเปยกสวมรองเทา
กีฬาคูโปรดที่เพื่อนจำไดแมน ผมไมแนใจวา ถาเปยกยังอยู เขาจะเลือกชีวิตเปนปลัดอำเภอตามอุดมคติของชาว
รัฐศาสตรหรือไม เชนเดียวกับอีก 8 ชวีิตท่ีไมมีโอกาสเลือกอนาคตขางหนา แตพวกเขาเลือกท่ีจะตอสูตามความฝน
ทามกลางความยากลำบากและความตายในสนามรบ วันนี้พวกเขาทั้งหมดคือคำยืนยันของการเสียสละของนิสิต
นักศึกษาในสงครามปฏิวัติท่ีมีเหตุการณเดือนตุลาฯ เปนจุดเริ่มตน 

การตอสูสำหรับคนที่ถูกเรียกวา “คนเดือนตุลาฯ” นั้น ในความเปนจริงแลว พวกเขาเปน “คนสามตุลาฯ” คือ 
เริ่มตนที่ 14 ตุลาคม 2516 ที่มาพรอมกับชัยชนะของนิสิตนักศึกษาและประชาชน จบชีวิตในเมืองที่ 6 ตุลาคม 
2519 และเดินเขารวมการตอสูดวยกำลังอาวุธในพื้นที่ปาเขา และการตอสูครั้งนี้จบลงในเดือนตุลาคม 2526 ดวย
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คำประกาศของรัฐบาลถึงการสิ้นสุดของสงครามปฏิวัติไทย เปน “สามตุลาฯ” ท่ีกำหนดความเปลี่ยนแปลงของไทย
อยางมีนัยสำคัญ และหลังจากตุลาคม 2526 แลว ไมมีคนเดือนตุลาฯ มีแตชีวิตหลังสงครามปฏิวัติท่ีพายแพ ทุกคน
อยูบนเสนทางชีวิตท่ีแตกตางกันไปตามเง่ือนไขของแตละคน ไมมีสงครามปฏิวัติ ไมมีฐานท่ีม่ัน ไมมีพรรค ไมมีจัดตั้ง 
มีแต “สงครามชีวิต” ที่แตละคนตองเดินไปขางหนาโดยมีความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทยเปนภาวะ
แวดลอมใหม 

ในทางการเมือง หลัง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 เรายังคงเห็นการตอสูเรียกรองประชาธิปไตยในเดือน
พฤษภาคม 2535 การลุกขึ้นสูของพี่นองเสื้อแดงในป 2553 แตก็ปฏิเสธไมไดวา เรายังคงรัฐประหารอยางตอเนื่อง
ไมวา จะเปนในป 2519, 2534, 2549 และที่สำคัญ 2557 แตทั้งหมดนี้ยังคงยืนยันวา การตอสูเพื่อประชาธิปไตย
และเรียกรองหาสังคมท่ีดีกวาไมเคยหยุดนิ่ง การเรียกรองยังคงดำเนินตอไป และขอใหภูมิใจวา พวกท้ังหมดจะเปน 
“พยานทางประวัติศาสตร” ของการตอสูเรียกรองในครั้งนี ้

บทเรียนสำคัญจากเหตุการณในป 2519 ก็คือ การใชการเขนฆาและการจับกุม ไมเพียงแตจะไมแกปญหาความ
ขัดแยงทางการเมือง หากแตยังเปนเครื่องกระตุนความรุนแรงในตัวเอง ครั้งนั้นถารัฐยังหลงละเมออยูกับชุดความ
เกาของ “การทหารนำการเมือง” และผสมเขากับ “กฎหมายนำการเมือง” ที่ใชการกวาดลางจับกุมเปนมาตรการ
หลักแลว รัฐไทยคงพายแพสงครามอยางแนนอน การปรับดวยการเอาการเมืองนำ เพราะการเมืองเปนปจจัยชี้ขาด
ชัยชนะ จึงเปดโอกาสใหฝายรัฐสามารถสรางกระแสตีกลับได... บทเรียนนี้ยังคงเปนขอเตือนใจที่ดี เพราะไมวาใน
ยุคนั้นหรือยุคนี้ การเมืองยังคงเปนปจจัยหลักแหงชัยชนะเสมอ มิใชกับฝายรัฐบาลเทานั้น หากฝายตรงขามกับ
รัฐบาลก็ตองยึดกุมหลักการเชนนี้ใหไดเชนกัน ใครพายแพทางการเมือง คนนั้นยอมพายแพในสนามการตอสู 

อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวาการตอสูเพื่อประชาธิปไตยในปจจุบันมีความซับซอนมากกวาในชวงป 2516-19 
อยางเห็นไดชัด ระบอบเผด็จการวันนี้ไมไดใสเครื่องแบบเต็มรูป เชนในยุคสามทรราชย แตเปนเผด็จการที่ใชสนาม
เลือกตั้งเปนหนทางเขาสูอำนาจ ระบอบปจจุบันจึงไมใชประชาธิปไตยครึ่งใบ แตกลับมีลักษณะเปนเผด็จการครึ่งใบ 
และการตอสูกับระบอบเชนนี้ มีแตตองอาศัยพลังนิสิตนักศึกษาประชาชนดำเนินการดวยมาตรการ “3 ป” คือ 
“เปดโปง-ประทวง-ไมปะทะ” และดวยวิธีการเชนนี้ จะทำใหระบอบพันทางทหารที่ใสเสื้อคลุมประชาธิปไตย ไร
ความชอบธรรม และท่ีสำคัญจะชนะไดตองสรางแนวรวมใหกวางขวาง ตองนำเสนอประเด็นการตอสูเพ่ือสรางแนว
รวม ไมใชทำลายแนวรวม การตอสูท่ีปราศจากแนวรวมมีแตจะพายแพ 

ผลจากเง่ือนไขเชนนี้ ทำใหการเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยของไทยมีความซับซอนท่ีการเปลี่ยนผานอาจจะไมใชการ
เปลี่ยนจังหวะเดียว อาจจะตองอาศัยการเปลี่ยนผานแบบ “ไตรภาค” คือ ในรอบแรกจะตองเปลี่ยนผานเพ่ือสลาย
ความเขมขนของระบอบอำนาจนิยม การเปลี่ยนผานในรอบที่สองตองมุงสูการสรางประชาธิปไตย และการเปลี่ยน
ผานในรอบที่สามจึงจะสามารถสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย และการเปลี่ยนผานของไทยอาจจะ
ตองเดินบนเสนทางเชนนี้ อยาคาดหวังท่ีจะตอสูกับระบอบอำนาจนิยมดวยชัยชนะเพียงครั้งเดียว สงครามการเมือง
ไมเคยจบในครั้งเดียวหรือสนามรบเดียว 
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ความสำเร็จของการเปลี่ยนผานจะเปนหนทางสำคัญของการปฏิรูปกองทัพ เปลี่ยนผานไมสำเร็จ ก็ปฏิรูปไมสำเร็จ 
การสรางการเมืองใหมที่ปราศจากการปฏิรูปกองทัพเปนเพียงความเปราะบางที่รอเวลาของการรัฐประหารใน
อนาคต และอาจจะตองคิดถึงการปฏิรูปภาคความม่ันคงของประเทศท้ังหมด 

ในอีกดาน การขับเคลื่อนของคนรุนใหม ที่อาศัยเครื่องมือการตอสูสมัยใหม และไดเห็นถึงชัยชนะมาแลวไมวาจะ
เปนในคลื่นอาหรับสปริงลูกแรก และตามมาดวยคลื่นอาหรับสปริงลูกท่ีสอง หรือในฮองกง สิ่งท่ีไดเห็นไมวาจะเปน 
Facebook Revolution หรือ Twitter Revolution ก็กำลังเกิดในไทยไมตางกัน และในไทยอาจจะรวมทั้ง Line 
Revolution ที่จะใชในการตอสูกับระบอบอำนาจนิยม และการตอสูเชนนี้กำลงัพิสูจนถึงพลังของคนรุนใหม เชนท่ี
เห็นมาแลวกับการตอสูในหลายประเทศ 

สุดทายนี้ นอกจากขอเชิญชวนพวกเรารวมรำลึกถึงวิชิตชัยและอาจารยบุญสนองแลว ผมยังขอชวนพวกเรารวม
รำลึกถึงวีรชนนิรนามจากจุฬาและจากทุกมหาวิทยาลัย ไมวาพวกเขาจะถูกสังหารท่ีกรุงเทพฯ หรือเสียชีวิตกลางปา
ในสงคราม แมระยะเวลาจะผานเลยไปมากกวา 4 ทศวรรษแลว แตชีวิตของพวกเขาเปนประจักษพยานสำคัญของ
การตอสูของขบวนการนิสิตนักศึกษาไทยในยุคหนึ่ง 

ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมงานในวันนี้ ขอขอบคุณสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตรท่ีจัดงานเพ่ือรำลึกถึงผูวายชนมท้ัง
สอง ซ่ึงเปนผลิตผลโดยตรงของคณะ 

ผมเชื่อมั่นเหลือเกินวา หากทั้งสองทานและบรรดาเพื่อนๆ ของเราที่เสียชีวิตจากเหตุการณในป 2519 จะมีโอกาส
รับรูดวยญาณใด ก็คงไมเพียงจะอวยชัยใหแกการตอสูของนิสิตนักศึกษาในปจจุบันประสบชัยชนะเทานั้น หากพวก
เขาคงจะมองดวยความภาคภูมิใจท่ีเห็นถึงการขับเคลื่อนไปสูความฝนของคนรุนใหม เหมือนกับเชนท่ีครั้งหนึ่งคนใน
รุนนี้ไดเคยฝนถึงสังคมท่ีดีกวามาแลว 

วันนี้การตอสูเพื่อเสรีภาพ ความเทาเทียม และประชาธิปไตยหวนกลับมาอีกครั้งในปจจุบัน ผมขอใหการตอสูเพ่ือ
ประชาธิปไตยประสบชัยชนะโดยเร็ววัน และขอใหชัยชนะครัง้ใหมนี้ยั่งยืนสถาพร และยงัประโยชนแกคนทุกชั้นชน
ในสังคมไทย อีกทั้งเพื่อใหการรำลึกถึงเหตุการณ 6 ตุลาฯ เกิดผลแกอนาคต จึงขอเชิญชวนพวกเราจงรวมกัน
สนับสนุนการตอสูเพื ่อผลักดันสังคมไทยใหเคลื่อนไปขางหนา ที่เกิดจากแรงประสานของพี่นองนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทุกหมูเหลา แลวเราจะสรางประวัติศาสตรใหมรวมกัน 

            ขอขอบคุณทุกทานครับ 
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