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ชาญวิทยเสนอวาการสังหารหมู 6 ตุลาฯ นับเปนการรัฐประหารคร้ังหนึ่งของไทย 
ประชาไท / ขาว 
Submitted on Wed, 2020-10-07 13:13 
ชาญวิทย เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มธ. กลาวในงานรำลึกครบรอบ 44 ปสังหารหมู 6 ตุลาฯ วาการสังหารหมูครั้ง
นั้นถือเปนการรัฐประหารอีกครั้งของกองทัพไทย โดยการรำลึกถึงเหตุการณครั้งนั้นไมวาจะเปนงานเขียน กวี หรือ
การตั้งชื่อถนนในพ้ืนท่ี มธ.ก็เปนสวนหนึ่งของการทำใหคนในปจจุบันไดมีความทรงจำของอดีตติดตัวไวเพ่ือเดินทาง
ไปสูอนาคต 

ชาญวิทย เกษตรศิริ ท่ีปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค และเปนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวปาฐกถา
บนเวที PRIDI talks #6 "จากหนักแผนดินสู โรคชังชาติ: ชาติ ความเปนไทย และประชาธิปไตยที ่แปรผัน" ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานรำลึกครบรอบ 44 ปเหตุการณสังหารหมูเมื่อ 6 
ตุลาคม 2519 

 

ชาญวิทย กลาววาการรำลึกวาระครบรอบ 44 ป ของเหตุการณวันมหาวิปโยคท่ีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และทองสนามหลวง เม่ือวันท่ี 6 ตุลา 2519 เพ่ือรำลึกอดีตท่ีนาชังและขมข่ืน อดีตท่ีหลายคนไมอยากจำแตก็ลืมไม
ลง เชนเดียวกับชื่อหนังสือ “6 ตุลาฯ จำไมได ลืมไมลง” ของธงชัย วินิจจะกูล นั้น โดยสวนตัวของเขาเองที่อยูใน
ฐานะผูใกลชิดกับเหตุการณมีความรูสึกคลายกับธงชัยวามีความพยายามโดยไมรูตัวที่จะไมจำ ไมอยากจะคิดถึง
เหตุการณท่ีโหดเหี้ยมในวันนั้น   
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ชาญวิทยเลาวาตัวเองเคยหลีกเลี่ยงที่จะรวมงานรำลึก 6 ตุลาคม เมื่อหลังเหตุการณใหมๆ เขาเคยคิดวาถารอด
ออกไปจากประเทศนี้จะไมขอกลับประเทศไทยอีกตอไปและคิดไปไกลถึงวาไมตองการพูดภาษาไทยดวยซ้ำ แตเพ่ิง
มาคิดใหมอีกครั้งที่วาจะนึกถึงและเขียนถึงเหตุการณ 6 ตุลาฯ เปนครั้งแรกก็คือในบทความ 6 ตุลากับสถานะทาง
ประวัติศาสตรการเมืองใหม” ในวาระงานรำลึกครบรอบ 20 ป เม่ือ 6 ตุลาคมป 2539 แตนั่นหมายความวาใชเวลา
กวา 20 ปในการทำใจเก่ียวกับเหตุการณนี้  

ชาญวิทยยอนเวลากลับไปเมื่อครั้ง 2519 เวลานั้นเขาดำรงตำแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาพื้นฐาน โดยมีอธิการบดี
คือปวย อึ๊งภากรณ วันนั้นหลังจากปวยลาออกจากตำแหนง ในวันนั้นเขาไดรับมอบหมายใหนำกระเปาเอกสาร
พรอมรถประจำตำแหนงไปคืนกับนองสาวของปวยท่ีซอยอารีย จากนั้นตัวเขาเองก็ตองไปหลบซอนท่ีบานของยายท่ี
อำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ หลายเดือนตอมาจึงดำเนินการขอลาราชการไปทำงานท่ีมหาวิทยาลัยเกียวโต
เปนเวลาถึง 1 ปเต็ม แลวจึงไดไปเยี่ยมปวยท่ีลอนดอนในเวลาตอมา  

ชาญวิทยเลาวาปวยเองก็ตองใชชีวิตอยูในความเงียบพูดไมไดถึง 22 ป และปวยเปนเหยื่อรายแรกๆ พรอมกับ
นักศึกษาและประชาชนของอาชญากรรมรัฐไทยเม่ือ 6 ตุลาคม 2519   

ชาญวิทย ได กล าวสร ุปภาพรวมเหตุการณคร ั ้งน ั ้นว า “มันคือร ัฐประหาร Coup d'etat อีกคร ั ้งหนึ ่งใน
จำนวน 12 ครั้งของกองทัพไทย มันยังเปนท้ังวันฆาสังหารหมูในคำของดร.ธงชัยคือ Massacre นักศึกษาประชาชน
ผูชุมนุมอยางโหดรายทารุณกลางกรุง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของเรา และทองสนามหลวงซึ่งอยูตรงขามกับ
พระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว มันเปนการสังหารหมูกลางกรุงเทพมหานครชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนใน
ประวัติศาสตรชาติไทย มันเปนการใชกำลังตำรวจตระเวณชายแดน ใชอาวุธสงครามหนัก รวมท้ังใชอันธพาลรับจาง 
ตลอดจนฝูงชนที่ถูกปลุกระดมอยางหนักหนวงดวยหนวยงานของรัฐมาอยางเปนเวลากวา 2 ป ที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยน
ใจในความรักชาติบานเมือง ใหกลายเปนความคลั่งชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย”   

ชาญวิทยกลาวตอวาในทางวิชาการเหตุการณครั้งนั้นคือการหยุดยั้งการพัฒนาประชาธิปไตยและเปนพฤติกรรมของ 
“ชนชั้นเดิมผูกุมอำนาจรัฐ โดยชนชั้นเดิมผูกุมอำนาจรัฐและเพื่อชนชั้นเดิมผูกุมอำนาจรัฐ” เปนกระบวนการที่ตรง
ขามกับประชาธิปไตย   

ชาญวิทยอธิบายวาเหตุการณนี้เมื ่อ 44 ปที่แลวเกิดมาจากจอมพลถนอม กิตติขจรที่ถูกขับไลออกไปจากไทย
ตั้งแต 14 ต.ค.2516 ไดรับอนุญาตใหบวชเปนเณรจากสิงคโปรแลวเดินทางกลับเขามาบวชเปนพระภิกษุสงฆ วัด
บวรนิเวศ  

จากนั้น ชาญวิทยกลาวถึงงานวิชาการของเบน แอนเดอรสัน นักวิชการท่ีศึกษาเก่ียวกับสังคมการเมืองไทยท่ีมีชื่อวา 
“บานเมืองของเราลงแดง” ที่วิเคราะหการเมืองไทยไดอยางดี โดยเบนบอกวาการรัฐประหารไมใชเรื่องผิดปกตแิต
การรัฐประหาร 6 ตุลาฯ นั้นเบนไดวิเคราะหวาไดกอเกิดชนชั้นกลางที่ถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยของสงครามเย็นซึ่งมี
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การทุมเทชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอยางมหาศาลในแงของดานสงคราม ความมั่นคงและเศรษฐกิจ เงินทุนและ
อาวุธของสหรัฐฯ และเงินทุนทางเศรษฐกิจขนาดใหญจากญี่ปุนมาพรอมกับการอางอิงสถาบันพระมหากษัตริย
ทั ้งตัวสถาบันและระดับตัวบุคคลในครั้งนั้นที่ชวยรักษาอำนาจการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร เปนเวลาถึง 2 ทศวรรษครึ่ง 

ชาญวิทยกลาวตอวา ชนชั้นกลางท่ีกอกำเนิดข้ึนมาในยุคอเมริกันนี้ท่ีถูกปลดปลอยออกมาในนามลัทธิของชาตินิยม
หรือความรักชาติที่ตอตานเผด็จการทหาร แตถึงที่สุดแลวชัยชนะของคอมมิวนิสตในกัมพูชา เวียดนาม ลาว ทำให
ชนชั้นกลางไทยที่ในตอนแรกเปนปฏิปกษชั่วคราวกับลัทธิเผด็จการทหารของจอมพลถนอม จอมพลประภาส จารุ
เสถียร รวมท้ังชวยสนับสนุนการลุกฮือของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเม่ือ 14 ต.ค.2516 นั้นตางกลับหลังหัน
และกลายเปนปฏิปกษหรือผูทำลายหลัก ชัยชนะของคอมมิวนิสตในประเทศเพ่ือนบานทำใหชนชั้นกลางและชนชั้น
ปกครองเดิม สถาบันและองคกรหลักของรัฐไทยตกใจเกิดการวิกลจริต ลงแดงและกลับหลังหันมาเปนปฏิปกษและ
กออาชญากรรมรัฐอยางเหี้ยมโหดในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ไดประหัตประหารนิสิตนักศึกษา ประชาชน ผูคนระดับ
ลางผูนำชาวนาหรือกรรมกร   

ชาญวิทยเลาสวนสุดทายของบทความของเบนวา โดยสรุปของ 6 ตุลาฯ ชี้ไปในสองทิศทางที่แตกตางกันแต
เชื่อมโยงกัน ในดานหนึ่งการรัฐประหารครั้งนั้นเปนการเรงใหเห็นชัดถึงคำอธิบายความเปนรัฐของไทยที่เปนสิ่งนา
พิศวงสำหรับชาวตางชาติที่ศึกษาประเทศไทยนั้น ไดเกิดปรากฏการณใหมๆ มีการโจมตีสถาบันกษัตริยไทยอยาง
เปดเผย กลุมหัวเสรีนิยมและหัวรุนแรงเริ่มเขาใจวาตนไมมีที่ไมมีทางในระบบของกรุงเทพมหานคร คนจำนวน
มากมายจึงลี้ภัยออกไปตางประเทศหรือไมก็ไปรวมขบวนการตอสูในปา  

อีกประการหนึ่งฝายอนุรักษนิยมจะมองฝายซายวาเปนคนตางดาว เปนคนจีน ญวน แขก หรืออะไรก็ตาม ซ่ึงในการ
ตอสูปราบคอมมิวนิสตในครั้งนั้นก็เปนกระบวนการระดับชาติอันสูงสง เหตุการณ 6 ตุลาฯ จึงเปนตัวเรงให
ขบวนการฝายขวาตองยอมรับโดยไมทันไดตระหนักดวยซ้ำวาตนมีสวนรวมในสงครามกลางเมืองครั้งนี้ ซึ่งในระยะ
ยาวความเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนเครื่องตัดสินที่สำคัญเพราะประวัติศาสตรสมัยใหมแสดงใหเห็นวาไมมีขบวนการ
ปฏิวัติใดจะชนะไดหากไมไดพิชิตหรือสมาทานอุดมการณชาตินิยม    

ชาญวิทยกลาวถึงบทความสุดทายที่เบนเขียนไวกอนเสียชีวิตที่เขียนถึงการตอสูของคนเสื้อสีตางๆ โดยเฉพาะคน
เสื้อเหลืองและแดงนั้นเปรียบไดกับนิยายคลาสสิคของจีนเรื่อง “สามกก” ท่ีเลาถึงสงครามกลางเมืองของจีนท่ีแสน
ยาวนาน เบนยังเขียนอีกวาหากมีคนในระดับนำของกกใดกกหนึ่งเสียชีวิตลงไปจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญในประเทศไทยที่อาจจะนำไปสูการเปลี่ยนระบบเลยก็ไดและนาสนใจท่ีผูนำเหลานี้ของไทยตางก็มีเชื้อสายจีน
ท้ังนั้น สามกกของไทยคือถาไมเปนคนไทยเชื้อสายแตจิ๋ว ก็เปนฮากกาหรือแคะ หรือไมก็เชื้อสายไหหลำ   

ชาญวิทยกลาววาจากบทความของเบนชิ้นสุดทายนี้ทำใหเขาไดคิดวาเราอยูในสงครามกลางเมืองอันยาวนานยังสูรบ
กันไมแพชนะเด็ดขาดสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยกบฏบวรเดช 2476 และการรัฐประหารที่สืบเนื่องตอมาหลังจากนั้น
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จนถึงปนี้คือ 87 ป ท่ีอาจจะเรียกไดวาเปนสงครามกลางเมืองของไทยท่ีเปนการตอสูกันของระบอบใหมและเกาเปน
สงครามกลางเมือง 100 ป แลวมันจะจบอยางไร  

ชาญวิทยยกคำของของจอรจ ออรเวลมาวา “ผูท่ียึดกุมอดีตไวไดก็จะยึดกุมไวซ่ึงอนาคต และผูท่ียึดกุมปจจุบันไวได
ก็จะยึดกุมไวซึ ่งอดีต” และอธิบายวาใครที่ยึดกุมอดีตไวก็นาจะเขาคนนั้นควบคุมการเขียนประวัติศาสตรหรือ
ตีความอดีตซึ่งรวมถึงการเขียนแบบเรียนประวัติศาสตรตลอดจนการเรียนการสอนประวัติศาสตรก็จะสามารถ
กำหนดอนาคตใหดำเนินไปในทิศทางหรือนรูปแบบที่เขาเหลานั้นตองการ ดังนั้นคนที่ยึดกุมปจจุบันไวไดก็จะ
สามารถควบคุมไวซ่ึงอดีต หมายถึงการเขียนแบบเรียนตำราประวัติศาสตรรวมท้ังการตีความและการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตรท่ีคนท่ัวไปตองเชื่อและปฏิบัติตามนั่นเอง  

ชาญวิทยกลาวเชื่อมโยงการรำลึกเหตุการณสังหารหมูเมื ่อครั้งนั้นกับประโยคของออรเวลวา “ดังนั้นการรำลึก
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2563 ในโอกาสครบรอบบ 44 ป การจัดนิทรรศการขางหนาที่ไปดูมา การเขียนบันทึก
เรื่องราวเขียนบทความเขียนบทกวี 6 ตุลาฯ การสรางอนุสาวรีย 6 ตุลาฯ รวมท้ังอนุสาวรียอ่ืนๆ ในบริเวณขางหนา
หอประชุมใหญแหงนี ้ดวยเหตุการณตางๆ ที่เชื ่อมโยงกันจากหมุดของคณะราษฎร 2475 การตั ้งชื ่อถนนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิตก็คือการกระทำที่จะควบคุมการ
ตีความประวัติศาสตรการรำลึกถึงอดีต สรางความทรงจำของอดีตใหคนในปจจุบันมีติดเนื้อติดตัวเพื่อเดินไปสู
อนาคตนั่นเอง”   

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท.ชาญวิทยเสนอวาการสังหารหมู 6 ตุลาฯ นับเปนการรัฐประหารครั้งหนึ่งของไทย.

เผยแพรเม่ือ 7 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89849 

 


