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เปดตำนาน ‘6 ตุลา’ 4 น.ศ.-ผูรวมชุมนุม ใหปากคำประวัติศาสตร ชวงเวลาแหงความเลวราย 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 - 19:36 น. 
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เปดตำนาน ‘6 ตุลา’ น.ศ.ยุคป 19 ใหปากคำ หวังบันทึกอดีตอีกแง พอ ‘ผูมีอำนาจไมเคยมอง ปชช. เปนคน’ 

เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม ท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร คณะรณรงคเพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) 
รวมกับ ม.ธรรมศาสตร จัดงานครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 ระหวางวันท่ี 4-6 ตุลาคมนี้ 

ผูสื่อขาวรายงานวา เวลา 15.10 น. ท่ีหองประชุมศรีบูรพา มีการสนทนา บอกเลา “ตำนาน 6 ตุลา 2519” 

โดยนักศึกษาท่ีเคยผานเหตุการณนองเลือด รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ มี น.ส.อรวรรณ นารากุล นักศึกษา คณะ
นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร ป 2 เม่ือ 44 ปท่ีแลว ดำเนินรายการ 

นายสุขุม เลาหพูนรังษี ผูบุกเบิกกิจการชมรมนาฏศิลป และการละคร ในฐานะประธานชมรม ป18 และ ผูกอตั้ง
คณะละครตะวันเพลิง กลาวความในใจท่ีมีมาตลอด 44 ป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/44%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88%E0%B8%B3.jpg
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โดยในตอนหนึ่ง นายสุขุมเลาดวยน้ำเสียงอัดอ้ันวา ไมเคยคิดวาจะไดเห็นภาพอยางนี้ กลุมลูกเสือชาวบาน รองดวย
ความสะใจ มีเสียงปนเปนระยะ ทุกครั้งที่มีเสียงปน ลูกเสือชาวบานก็จะวิ่งแตกฮือไป ม.ธรรมศาสตร ตนเดินสวน
ลูกเสือขาวบานเขามา หยุดยืนท่ีตนมะขามตนหนึ่ง 

“ผมเห็นรอยเลือดเปนรูปคน แตไมมีศพแลว ทำอะไรขนาดไหน จนสนามหญาในสนามหลวงเปนรูปคน มันจะตอง
ทำรุนแรงขนาดไหน นั่นคือภาพสุดทายที่รูสึก ยืนอึ้งขณะนั้น จนมีเพื่อนรุนนองที่อยูดานนอกมาสะกิด ระวัง เดี๋ยว
เขาจับไดพี่ รีบๆไป เดี๋ยวจะมีม็อบที่รามคำแหง ซึ่งวันนั้น ตัวเองใสกางเกงยีนส เสื้อมอฮอมสะพายยามมา เลยรีบ
หนี ตอนนั้นแทบไมมีเสียงโตตอบ ยิ่งเขาไปที เสียงฮือที เปนภาพสุดทายที่ไดเห็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่รัก 
เพราะอยูในเมืองไมไดแลว 

เชื่อวาอีกหลายคนจะมีมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณนี้เปนมหากาพย ที่อยากเลาวันนี้เพราะ กอนที่คนรุนนี้ รุนเดือน
ตุลาคมที่ถูกปราบปรามอยางโหดเหี้ยม จะคอยๆหมดไป อยากใหมีการบันทึกปากคำแตละมุมมองออกมา เก็บไว
ใหลูกหลานไดรับรูความเหี้ยมโหดของอำนาจที่ครอบคลุมสังคมไทยมา 40-50 ป โดยไมเปลี่ยนแปลง จะวาไปแลว 
หลัง 2475 ดวยซ้ำ ทำอยางไร ใหมันจบท่ีรุนเรา” นายสุขุมกลาว 

นายสุขุมกลาวอีกดวยวา ในขณะท่ีเรียกรองใหมีการงดสอบ อ.ปวยลงมาตึกโดม เพ่ือหาม มีนักศึกษาราม หนึ่งในวง
ดนตรีตนกลา คาดวานาจะอยูป 1 จูๆ โดยไมมีการเตี๋ยมใดๆ เม่ือเห็นการโตเถียงระหวาง นักศึกษา และ อ.ปวย ก็
ลุกขึ้นกลางวง กรีดแขนตรงนั้น และพูดวา “ผมไมใชธรรมศาสตร แตรักธรรมศาสตร” อ.ปวยอึ้ง ไมรูจะพูดอะไร 
เดินข้ึนตึกไปเงียบๆ ซ่ึงนาจดจำวา นี่คือ มหาวิทยาลัยของประชาชนจริงๆ 

“40 กวาปหลังอานเรื่องราวท้ังหมดจบ ก็พอสรุปไดวา ถึงไมเกิดภาพท่ีใชเปนขออางการลอมปราบ ก็หาเรื่องอ่ืนมา
เลนเราอยูดี เหมือนหมาปากับลูกแกะ เพราะระหวางนั้นอานหนังสือพิมพ มีการสรางกระแส คนจะฆา หมาปาจะ
กินลูกแกะ ก็หาเรื ่องอางไดเสมอ ผลถูกกำหนดมาแลวจากอำนาจบางอยาง วาจะตองออกมาอยางนี ้ ตอง
ปราบปรามนักศึกษา ตองการสวนยอนกงลอประวัติศาสตรที่กำลังเคลื่อนไป” นายสุขุมกลาวและปดทายดวย
กลอน “กระแสทวน” 

ดานนายอเวกษา มนูรัษฎา หรือ บอม อดีตนักศึกษา ม.รามคำแหง ผูขารวมกิจกรรมชุมนุม ในฐานะ การดอาสา 
กลาววา ชวงนั้นไมรู ใครนิมนตเณรถนอมกลับมาไทย ชวงนั้นมีขาววา ฆาคอมมิวนิสตไมบาป ใสราย โจมตี
ขบวนการนักศึกษา ทุกการชุมนุมมีการกอกวน เขวี้ยงระเบิด สงพวกมากวนบาง โดยทีมการดของเรามีแนวรวม
อาชีวะและรามคำแหง 

นายอเวกษากลาววา เม่ือไดขาววา จอมพลถนอม กิตติขจร จะกลับมา ก็รีบเดินทางกลับมาจากอีสาน ตอนนั้นมีฝน
ตกหนัก มีการกอกวน จึงคิดวาไมปลอดภัย ตัดสินใจเขาธรรมศาสตร ถึงวันท่ี 5 ตุลาคม ตั้งเวที พูดคุยกัน ตอนนั้น
มีการปลุกระดมมวลชน ชมรมวิทยุเสรี พยายามโจมตีขบวนการนักศึกษามากมาย มีการตั้งขบวนการกระทิงแดง 
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เอาเด็กอาชีวะมา มีเลี้ยงเหลา มีการออกใบอนุญาตพกปนใหเด็กเหลานี้มากอกวนขบวนการนักศึกษา ซึ่งสวนตัว
เปนการดอยู และเคยเรียนอุเทนถวายมากอน รูจักหนาคาตาบาง เราคอยปองกันพวกท่ีมากอกวน 

“แตคืนวันที่ 5 คอนขางวิกฤต มีการโหม โจมตีสารพัด หาวามีเวียดกงอยูในนี้ มีอาวุธรายแรงบาง ดวยการกระทำ
ของหนังสือพิมพดาวสยาม กับ บางกอกโพสต ปลุกระดมลูกเสือชาวบานอยางหนักหนวง ใหมาบุกธรรมศาสตร คืน
นั้น 3-4 ทุม ไดยินวามีเสียงชักลูกเลื่อน จึงเตือนกันวา มีการเตรียมพรอมแลว บอกใหระวัง 

เรามีการดปองกันดานหนา คืนนั้น 4-5 ทุม ข้ึนไปบนตึกนิติศาสตร ซ่ึงเม่ือกอนจะมีทางเดินและระเบียงแตละชั้นๆ 
มีกลองสองทางไกล ข้ึนไปดูสถานการณดานนอก เห็นวาขางในพิพิธภัณฑมีแสงไฟสวาง พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ 
รองอธิบดีกรมตำรวจ ตอนนั้น เปนสายเหยี่ยว พาตำรวจชุดหนึ่งเขามา เขาแถวหนารั้วธรรมศาสตร มีเอ็ม 79 มา
ลง สนามฟุตบอลบาง เขวี้ยงระเบิดบาง ยิงใสหนาประตู พอมารูทีหลัง รุงสางเห็นตัวคน มีการเอาโตะไมปองกันวิถี
กระสุนท่ียิงมาตลอด ประมาณ 6 โมงกวา มีเสียงปนจากตึกพิพิธภัณฑ กำลังเล็งการดเราท่ีอยูขางลาง หูดับตับไหม 
กลุมกระทิงแดงหลบหมด คิดวาขางในยิง ซึ่งเราไมมีอาวุธ เปนตำรวจที่บัญชาการโดยรองอธิบดีตำรวจ ทำลาย
การดเราแลวเอารถเมลพังขามา เราจึงลงมาขางลาง เขายิงกระจกแตก ตองคลานหลบ ออกจากตึกนิติฯ มาขางลาง 
ก็เจอกลุมแนวรวมอาชีวะท่ีมาเสริมกำลัง” นายอเวกษาเผย และกลาวตอวา 

“ทราบขาวทีหลังวา พล.ต.ท.ชุมพล พูดไป รองไหไป บอก ‘นักศึกษามีอาวุธรายแรง’ ไปแสดงละครในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีของ เสนีย ปราโมช ท่ีตอนนั้นเปนนายกฯไมมีน้ำยา ไมมีอำนาจทำอะไร” 

ดาน นายเซียนหมิน แซซือ ผูสนใจการเมือง ท่ีติดตามการชุมนุมทุกครั้ง เปดเผยวา ตนเปนผูชุมนุมท่ีพัฒนามาเปน
การชุมนุม ในวันที่ 4 5 6 ตุลาคม และ บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณครั้งนั้น โดยตนวิ่งตาม นายอเวกษาไป แลว
โดนยิงขางตึก อมธ. และวารสารศาสตร จึงยืนตรงนั้นซักพัก เขายิงเขากำแพง โดนยิงบุมลงไป 

ผูสื่อขาวรายงานวา นายเซียนหมินไดเปดเสื้อเพ่ือใหผูชมไดเห็นรองรอยจากเหตุการณในครั้งนั้น 

นายเซียนหมินกลาวตอวา จึงถอยไปทางตึกสโมสร ขึ ้นเรือไปศิริราช ตองป มหัวใจตลอด รางกายโดนหนัก 
ตัดลำไส 40 ถึง 60 เปอรเซ็นต ทานขาวแลวตองเขาหองน้ำทันที กวาจะรักษาหาย ตองติดแปบบริเวณแผลให
น้ำเหลืองออก ทุกวัน เปนเวลากวา 10 ปกวาจะรักษาหาย 

“ทำไมทำกับประชาชนได ผูมีอำนาจไมเคยมีจิตใจเอ้ือเฟอ ไมเคยคิดวาประชาชนเปนคนหรืออยางไร” นายเซียนห
มินกลาว 
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แหลงท่ีมา 

เว็บไซตมติชน.เปดตำนาน ‘6 ตุลา’ 4 น.ศ.-ผูรวมชุมนุม ใหปากคำประวัติศาสตร ชวงเวลาแหงความเลวราย.

เผยแพรเม่ือ 4 ตุลาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2379167 
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