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วงค ตาวัน | ฆา 6 ตุลาฯ ก็หยุดนักศึกษาไมได 
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เผยแพร วันพฤหัสท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ความสนใจตอประวัติศาสตรเหตุการณเดือนตุลาคมท้ังป 2516 และป 2519 เพ่ิมข้ึนอยางสูงมาก ในทามกลางงาน

รำลึกที่ธรรมศาสตรในป 2563 นี้ ดวยเปนประวัติศาสตรของขบวนการนักศึกษาอันทรงพลัง ที่เคยโคนลมกลุม

อำนาจทหารเม่ือ 14 ตุลาคม 2516 กอนจะถูกปราบปรามสังหารหมูเม่ือ 6 ตุลาคม 2519 

แลวในป 2563 นี้ ขบวนการนักเรียน-นักศึกษา ไดฟนกลับมาอยางเต็มตัวอีกครั้ง 

https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99
https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99
https://www.matichonweekly.com/magazine-column/chok-kad-chueak
https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-1.jpg
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“จึงนับเปนประวัติศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องกันของคนหนุม-สาวเม่ือกวา 40 ปกอนมาจนถึงวันนี้” 

สวนหนึ่ง คนรุนปจจุบันสนใจเรียนรูการตอสูของนักศึกษาเมื่อป 2516 และการถูกกวาดลางในป 2519 เพื่อศึกษา

จิตใจความคิดอุดมการณของคนรุนพ่ี 

รวมท้ังคนหาคำตอบวา ใครคือศัตรูผูสั่งฆานักศึกษา-ประชาชน 

โดยเฉพาะขบวนการฝายขวาท่ีลอมฆานักศึกษาในธรรมศาสตรเม่ือป 2519 นั้น มีใครบางท่ีมีบทบาทในระดับตางๆ 

กลุมอำนาจอนุรักษนิยมลาหลังนั้น มีเครือขายกวางใหญเชนไร 

“ยิ่งไดเห็นภาพการตอสูท่ียังคงสัมพันธกันตอเนื่อง ตั้งแตป 2516 จนถึงป 2519 และจนถึงปจจุบัน จนทำใหเกิดขอ

สรุปวา ถาจะตอสูเพื่อผลักดันใหสังคมไทยกาวรุดไปขางหนา ใหหลุดพนจากสภาพที่ถูกฉุดใหลาหลังเชนนี้ จะตอง

พุงเปาไปท่ีไหน” 

แมวาสังคมไทยจะแปรเปลี่ยนไปมาก เม่ือเทียบกับชวงป 2516 ชวงป 2519 แลวเทียบเคียงกับปจจุบัน 

แตปญหาของบานเมืองก็ยังไมพนการถูกกลุมอำนาจเดิมๆ ขุนศึกขุนนาง พยายามควบคุมครอบครองเอาไวไม

เปลี่ยนแปลง 

เพียงแตวา การตื่นตัวอยางขนานใหญของนักเรียน-นักศึกษาปจจุบัน เมื่อรวมกับยุคที่ขอมูลแผกวางในโซเชียลใน

ออนไลน จนยากที่ฝายอำนาจเกาจะควบคุมปดกั้นได ทำใหความรับรูในขอเท็จจริงในหมูประชาชนเปนไปอยาง

กวางขวางมาก 

ทำใหเปนท่ีจับตามองอยางมากวา ตุลาคม 2563 นี้จะเกิดอะไรข้ึนหรือไม 

ขบวนการนักเรียน-นักศึกษาในยุคนี้ จะทำใหเดือนตุลาคมนี้มีพลังยิ่งใหญเชนป 2516 หรือไม!? 

กลาวกันวา ผูคนที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหม คงใฝฝนความเคลื่อนไหวอยางเชน 14 ตุลาคม 2516 ท่ี

พลังนักศึกษา-ประชาชนตอสูจนไดรับชัยชนะอยางยิ่งใหญ เบิกมานประชาธิปไตยในสังคมไทยได 
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แตเม่ือเรียนรูประวัติศาสตรเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงเปนวันกวาดลางปราบปราม 

ก็อดสงสัยกันไมไดวา กลุมอำนาจเดิมยังมีความคิดท่ีจะนำปฏิบัติการแบบ 6 ตุลาคม 2519 กลับมาใชอีกหรือไม 

 

จะวาไปแลว การเรยีนรูบทเรยีนจาก 6 ตุลาฯ นั้น ฝายผูมีอำนาจเองก็ควรตองศึกษาทบทวนใหดีดวย 

“เอาเขาจริงๆ แลว มีอะไรตามมา หลังกอเหตุนองเลือดเม่ือป 2519!?!” 

อันดับแรก ทันทีท่ีกอเหตุสังหารหมูอยางโหดเหี้ยม คงคาดหวังวาจะสรางความหวาดกลัวอยางสุดขีด เพ่ือใหเลิกคิด

เลิกตอสูกันอีกตอไป 

ที่ไหนได เมื่อปดหนทางตอสูอยางสันติวิธีในเมือง ก็คือการผลักใหปญญาชนคนหนุม-สาวเปลี่ยนเวทีไปสูปา ตอสู

ดวยกำลังอาวุธรวมกับพรรคคอมมิวนิสตในทันที 
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ปลุกใหขบวนการปฏิวัติดวยกำลังอาวุธของฝายในปาคึกคักขยายตัว 

สื่อมวลชนตะวันตกแหกันมารายงานขาวการเขาไปใชชีวิตในปาของปญญาชนไทย และภาพการเติบโตของฝาย

ทหารปา 

“ยิ่งเขยารัฐบาลไทยและกองทัพไทยใหสั่นไหว!” 

พรรคคอมมิวนิสตไทยเริ่มตอสูดวยอาวุธในป 2508 ไดรับการสนับสนุนจากชาวบานในชนบทเพ่ิมมากข้ึนเปนลำดับ 

เพราะปญหาความยากจน การขูดรีด และการใชอำนาจของผูปกครองและกลไกทหาร 

เม่ือเกิด 6 ตุลาคม 2519 เปนการเพ่ิมพลังปญญาชนเขารวมกับฝายคอมมิวนิสต นำชนชั้นกลางหัวกะทิเขาไปเสริม 

สงครามสูรบยิ่งขยายพ้ืนท่ีไปท่ัวประเทศ จนรุกคืบเขาใกลเมืองหลวง 

จากภาคใตข้ึนมาถึงอำเภอปากทอ ราชบุรี จากเหนือ อีสาน เขามาจอท่ีอำเภอบานไร จ.อุทัยธานี 

“เหลืออีกรอยกิโลเมตรเศษก็จะเขา กทม.แลว” 

ยังโชคดีที่สถานการณคลี่คลายลงไดจาก 2 สวน คือ ความแตกแยกในโลกคอมมิวนิสต สรางความระส่ำระสายใน

ปา แลวกองทัพไทยในยุคมีนายทหารมันสมองผลักดันแนวทางการเมืองนำการทหาร ใชสันติวิธีนำการปราบปราม 

จึงยุติสงครามไดสำเร็จในป 2523 หวุดหวิดท่ีไฟสงครามจะเขามาถึงใจกลางอำนาจรัฐ 

แตถาเรียนรูใหดี นี่คือผลพวงสวนหนึ่งของความผิดพลาดในการตัดสินใจปราบปรามเหี้ยมโหดเม่ือ 6 ตุลาคม 2519 

นั่นเอง! 

เพราะความหวาดผวาของฝายผูมีอำนาจ หลังจากขบวนการนักศึกษา-ประชาชนไดรับชัยชนะเมื่อ 14 ตุลาคม 

2516 จากนั้นนักศึกษายังคงเคลื่อนไหวตอเนื่อง เปนองคกรในการนำประชาชนตอสูเพื ่อความเปนธรรมในทุก

ปญหาสังคม 
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ความหวาดผวาของกลุมอำนาจเกาตอการเติบโตของขบวนการคนรุนใหมในยุคนั้น ทำใหเกิดความคิดใชอำนาจ

เถ่ือนเขาจัดการ หวังหยุดยั้งการขยายตัวเติบโตใหได 

จึงเกิดปฏิบัติการขวาพิฆาตซาย ลอบฆาลอบสังหารผูนำนักศึกษาหลายราย ในชวงป 2517 และ 2518 

กอนจะกลายเปนการสรางสถานการณเพ่ือลอมฆาในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 

“แตที่คิดวาจะเปนการปดฉากขบวนการนักศึกษา กลับกลายเปนการผลักใหเปลี่ยนพื้นที่ตอสูและเปลี่ยนแนวทาง 

ไปรวมจับอาวุธสู” 

ถาไมมีความแตกแยกในโลกสังคมนิยม ถาไมมีนโยบาย 66/2523 จากกองทัพในยุคนั้น 

ยังไมรูวาอะไรจะเกิดข้ึนกับการเมืองการปกครองในประเทศไทย 

แตเปนบทเรียนใหรูวา การฆาหมู 6 ตุลาคม ไมสามารถหยุดคนท่ีคิดจะผลักดันสังคมเปลี่ยนแปลงกาวหนาได 

นักศึกษายุคนั้นก็ไปเขาปา 

นักศึกษารุนตอๆ มาก็ยังเคลื่อนไหวเรียกหาเสรีภาพประชาธิปไตยไมเคยสิ้นสุด 

“จนกลายเปนขบวนการเยาวชนคนรุนใหม ขบวนการปลดแอกในวันนี้!” 

ถาทุกฝายเรียนรูบทเรียนจากประวัติศาสตรการตอสูและการนองเลือดท่ีผานๆ มา 

ไมแคฝายประชาชนเทานั้นที่ศึกษาเรียนรูกันมาตลอด แตฝายผูมีอำนาจควรตองเรียนรูเพื่อทบทวนตัวเองดวย

เชนกัน เพ่ือไมใหการเมืองการปกครองในบานเราวนอยูในอาง และสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อกันไมสิ้นสุด 

หลายประเทศท่ีผานยุคความขัดแยงการเมืองรุนแรง ผานสงครามกลางเมืองมาแลว 
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“มีทางออกสุดทายเหมือนๆ กันคือระบอบประชาธิปไตย ใหอำนาจการเมืองอยูในมือประชาชน ใชเสียงคนสวน

ใหญตัดสินชี้ขาดอยางแทจริง เปนทางออกท่ีกระจายผลประโยชนไดดี สงบสันติท่ีสุด” 

จะเปนฝายเสรีนิยม ฝายประชาธิปไตย หรือฝายอนุรักษนิยม ฝายขวา ก็มีโอกาสเขาสูอำนาจได ถาสามารถครองใจ

ประชาชนคนเลือกตั้งได โดยมีวาระผลัดเปลี่ยนชัดเจน 4 ปหน 

แตไมใชประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในวันนี้ ที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งเอื้อเฉพาะคนกลุมเดียว ทำใหเสียง 250 ส.ว.จากการ

แตงตั้ง กำหนดตัวนายกฯ ได เหนือกวาเสียงของประชาชนท่ีไปเลือกตั้งหลายลานเสียง 

ตองเรงแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมาตรฐานสากล ยุติกลไกตางๆ องคกรอิสระตางๆ ที่สรางความไมเปน

ธรรมทางการเมือง 

“จึงจะเปนทางออกของประเทศท่ีสงบสันติ” 

เพราะถายังกอดอำนาจไวไมยอมคาย หวังจะใชอำนาจปราบปรามเพ่ือกดฝายอ่ืนเอาไว ไมมีทางยุติปญหาได 

ทำขนาด 6 ตุลาฯ กันมาแลว ก็ใหบทเรียนชัดเจนแลว ยิ่งลุกลามรุนแรงไปกันใหญ! 

 

 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.วงค ตาวัน | ฆา 6 ตุลาฯ ก็หยุดนักศึกษาไมได.เผยแพรเม่ือ 15 ตุลาคม 2563.  

เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/column/article_356593 
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