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44 ป ‘6 ตุลา’ ธรรมศาสตร จบัมือ ครช. จัดกจิกรรมแนน 

‘เสวนา-เลาตำนาน-นิทรรศการ-ละคร-ดนตรี’ 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 - 18:04 น. 

 
 

  
44 ป ‘6 ตุลา’ ธรรมศาสตร จับมือ ครช. จัดกิจกรรมแนน ‘เสวนา-เลาตำนาน-นิทรรศการ-ละคร-ดนตรี’ 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร คณะรณรงคเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
 รวมกับ ม.ธรรมศาสตร จัดงาน ครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 ระหวางวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้ โดยเวลา 09.50 น. ท่ี
หอประชุมศรีบูรพา มีการเสวนาในหัวขอ “หา(ย)” : อุดมการณ- ความทรงจำ- รัฐธรรมนูญ มีนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงรวมแลกเปลี่ยนมุมมอง 

จากนั้นเวลา 13.00 น. มีการฉายสารคดี “ตุลา ตางความคิดผิดถึงตาย” ผูสื่อขาวรายงานวา เนื้อหามีการนำภาพ
เหตุการณจริงในวันที่ 6 ตุลา 2519 มาฉาย และอธิบายถึงเหตุการณลอมปราบนักศึกษา และประชาชนที่ ม.
ธรรมศาสตร วาเกิดขึ้นไดอยางไร อะไรคือเหตุผลสำคัญ ซึ่งในตอนทายของสารคดียังมีบทสัมภาษณของ ศ.ดร.
ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราภิชานภาควิชาประวัติศาสตร แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา และ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.facebook.com/CCPCThai/
https://www.facebook.com/CCPCThai/
https://www.facebook.com/CCPCThai/
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%9B%E0%B8%B5-6%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg


2 
 

รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อดีตรองศาสตราจารยประจำภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วิเคราะหเหตุการณดังกลาว อีกดวย 

เวลา 14.15 น. มีกิจกรรม เลาประสบการณประกอบการแสดง ของผูหญิงในขบวนการภาคประชาชน ตั้งแต 6 
ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 จำนวน 4 ชุด ในชื่อ “6 Oct For Her who disappeared แดผูหญิงเหลานั้นที่ไมมี
ตัวตน” โดย กลุมผูหญิงปลดแอก เนื้อหากลาวถึงการตอสูของผูหญิงและกลุมแอลจีบีที หรือผูมีความหลากหลาย
ทางเพศท่ีตองการประชาธิปไตย และสิทธิบนเนื้อตัวรางกาย ซ่ึงมองวาท้ังสองสิ่งนี้เปนเรื่องเดียวกัน 

ผูสื่อขาวรายงานวา บริเวณทางเขาหอประชุมศรีบูรพา มีการออกบูธจำหนายหนังสือ เสื้อผา และของท่ีระลึก จาก
หลายกลุมภาคประชาสังคม อาทิ บูธศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.), 
กลุมผูหญิงปลดแอก นิทรรศการความกาวหนาของผูหญิงไทย และกิจกรรมเขียนความในใจถึงเหตุการณทาง
การเมือง ทั้งเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณพฤษภาทมิฬ, เหตุการณสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงป 2553 
รัฐประหารป 2549 จนถึงเหตุการณปจจุบัน โดยมีผูเดินชมสินคาและเลือกหนังสือไมขาดสาย 

ขณะเดียวกัน ท่ีบริเวณโถงหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีการแสดงนิทรรศการ “6 ตุลา 
19” ภายใตชื่อ “แขวน” จัดโดย โครงการจัดตั้งพิพิธกัณฑ 6 ตุลา ผูสื่อขาวรายงานวา มีนักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไป แวะเวียนเขาชมอยางตอเนื่อง 
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สำหรับ นิทรรศการแขวน บอกเลาถึงการแขวนคอเหยื่อในเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเปนหนึ่งในหัวขอการ
สืบคน ขอมูลความรุนแรงตางๆ ตลอดชวง 4 ปท่ีผานมา จากสมมุติฐานชั้นตนวามีเหยื่อท่ีถูก “แขวน” ก่ีคน ท่ีไหน 
และชื่ออะไร จนไดขอสรุปวามีเหยื่อถูกแขวนถึง 5 คน จากผูเสียชีวิต 46 คน ตามขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารชันสูตร
พลิกศพ ซึ่งจากคำถามดังกลาวนำไปสูขอสงสัยตอวาทำไมคนไทยถึงโหดรายไดเพียงนี้ มีปจจัยอะไรอยูเบื้องหลัง 
รวมทั้งคำถามตอกระทำการในวันนั้น ทั้งมีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตไปแลว ทั้งผูกระทำการและผูอยูเบื้องหลังวาทำไม 
“อาชญากรรมรัฐ” จึงถูก “แขวน” ไวบนที่สูงจนไมสามารถหาผูรับผิดชอบได โดยนิทรรศการแขวน จะจัดขึ้นถึง
วันท่ี 11 ตุลาคมนี้ ตั้งแตเวลา 09.00-19.00 น. 

เวลา 15.10 น. มีกิจกรรม บอกเลา “ตำนาน 6 ตุลา 2519” โดยตัวแทนนักศึกษา และการดผู ชุมนุม จาก
เหตุการณ 4-6 ตุลาคม 2519 รวมแลกเปลี่ยนมุมมอง 

เวลา 16.10 น. มีกิจกรรม รายการศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดง “THE MONUMENT” โดย BABY MIME 
SHOW 

จากนั ้น เวลา 16.30 น. มีการแสดง ดนตรีแร็พ โดย RAP AGAINST DICTATORSHIP (R.A.D) ที ่โดงดังจาก
เพลง ประเทศกูมี และอีกหลายบทเพลง 

ผูสื่อขาวรายงานวา บรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก มีประชาชนเดินทางมารวมกิจกรรมตั้งแคเชาจรดค่ำ 

https://www.facebook.com/rapagainstdictatorship/
https://youtu.be/VZvzvLiGUtw
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สำหรับกิจกรรม ครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 จะจัดข้ึน ถึงวันท่ี 6 ตุลาคมนี้ ท่ี ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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แหลงท่ีมา 

เว็บไซตมติชน. 44 ป ‘6 ตุลา’ ธรรมศาสตร จับมือ ครช. จัดกิจกรรมแนน ‘เสวนา-เลาตำนาน-นิทรรศการ-ละคร-

ดนตรี’. เผยแพรเม่ือ 4 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2378997 
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