
เสวนารำลึก 44 ป 6 ตุลา ชี้แกรธน.ถูกทำใหยุงยาก 
วงเสวนาวิชาการรำลึก 44 ป 6 ตุลา ชี ้แกรธน.ยุ งยาก เพื ่อตองการเหนี ่ยวรั ้งอำนาจไว “เกษียร” ชี้ กระแส

ชาต ิน ิยมไม ช วยปองก ันเหต ุการณซ ้ำ 6 ต ุลา 19 “ธำรงศ ักด ิ ์” แนะ “อัศว ิน” ลาออกผ ู ว าฯ กทม.   

อาทิตยท่ี 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

เมื่อวันท่ี 4 ต.ค. ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร คณะรณรงคเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน  (ครช. )  จ ัดงานเสวนาว ิชาการรำล ึก 44 ป  6 ต ุลา  ห ัวข อ “หา(ย) :อ ุดมการณ  – ความจำ

ทรง – รัฐธรรมนูญ” โดยนายเกษียร เตชะพีระ อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวตอนหนึ่ง

วา เหตุการณ 6 ตุลา 19 คือการฆาหมู กับการรัฐประหาร โดยรัฐราชการหรือรัฐพันลึก เพื่อทวนกระแสการ

ปฏิวัติ 14 ตุลา 16 และเพื่อหยุดกระแสการยายอำนาจจากกลุมชนชั้นนำขาราชการไปยังกระมพีชาวเมือง และ

เปนเหตุการณที ่เกิดขึ ้นในบริบท 3 ชั ้นเพราะชวงนั ้นมีบริบทของสงครามเย็น บริบทของสงครามรอนใน

เขมร ลาว เวียดนาม และบริบทของสงครามภายในประเทศคือสงครามประชาชน จนทำใหเกิดการเมืองมวลชน

ผานการตอสูลงถนน และตอสูผานหีบบัตรเลือกตั้ง ทำใหเหตุการณ 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19 เกิดสงคราม

อุดมการณซายกับขวา เกิดปมความความขัดแยงท่ีเรียกวา “ราชาชาติอยูฝายขวา ประชาชาติอยูฝายซาย” สรุปได

วามีชาติสองแบบ คือฝายซายเนนความเสมอภาค สวนฝายขวาจินตนาการวาความเปนชาติตองแตกตางเหลื่อม

ล้ำ แตอุปถัมภเก้ือกูลกัน คนดีตองมีอำนาจประชาชนอาจไมเปนใหญในแผนดิน เปนเหตุใหท้ังสองแนวคิดจึงชนกัน

เพราะจินตนาการไวแตกตางกัน และเพ่ือแยงชิงรัฐสถาปนาชาติ 

นายเกษียร กลาวอีกวา ปจจัยที่จะไมทำใหเหตุการณแบบ 6 ตุลา เกิดขึ้นอีก คือ 1. ชาตินิยมกระแสหลักไมเอื้อใน

การปองกันไมใหเกิดเหตุการณ 6 ตุลา ขึ้นอีก และ 2.รัฐคือสิ่งที่เอาชีวิตคุณได เพราะรัฐคือนักฆาศัตรู เราจึง



จำเปนตองคุมเจาหนาที่รัฐใหอยูวาตองฆาใหถูกคน ฆาแบบตองมีเงื่อนไข และฆาในวิธีที่ถูกตอง หมายความวาเรา

อยูกับรัฐตองคุมรัฐใหอยูแบบท่ีตนนิยมใหปรากฏเปนจริง 

 

นายธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต กลาวตอนหนึ่งวา ความรับรูเกี่ยวกับ

เหตุการณ 6 ตุลา 19 มีมากข้ึนในชวง 20 ปท่ีผานมา เพราะเรามีประชาธิปไตยหลังเหตุการณพฤษภา 35 ทำใหเรา

เปดเผยเรื่องลี้ลับมืดมนใหปรากฏออกมา เมื่อไหรที่เราปรับจากประชาธิปไตยเปนเผด็จการอีกครั้ง เราจะถูกปด

เรื ่องราวตาง ๆ อีกครั ้ง ประชาธิปไตยจึงเปนสิ ่งสำคัญที ่เราจะไดรับรู อดีต และทราบประวัติศาสตรที ่เปน

จริง ท้ังนี้ เรามักเชื่อวาเหตุการณ 6 ตุลา เปนการปราบปรามนักศึกษาท่ีเปนฝายซาย นักศึกษาเปนสาเหตุของการ

รัฐประหารในครั้งนั้น แตเปาหมายที่แทจริงคือการยิงไปที่ประชาธิปไตยที่กำลังเฟองฟู ซึ่งประชาธิปไตยไทยก็

เหมือนภูเขาไฟที่อัดอั้นมาตลอดการรัฐประหาร พอเกิดประชาธิปไตยจึงระเบิดปญหาทั้งหมดออกมา หมายความ

วาถาประชาธิปไตยมีความตอเนื่องปญหาจะถูกแกไข ดังนั้นเปาหมายที่แทจริงของรัฐประหารคือการทำลาย

ประชาธิปไตย ซึ่งการรัฐประหารจะมาพรอมการหยุดการกระจายอำนาจ ตรงขามกับประชาธิปไตยที่จะมาพรอม

กับการกระจายอำนาจ ตนจึงขอเรียกรองใหพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรง

ตำแหนงอยางไมเปนประชาธิปไตยมา 

นายบัณฑิต จันทร โรจนกิจ อาจารย คณะร ัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาว ิทยาล ัย กลาวว า หลายคนคิด

วา 14 ตุลา 16 เปนเหตุการณที่เปนจุดเปลี่ยนของประเทศไทย ทำใหประชาชนสำนึกรูตัววาเปนเจาของอำนาจ

ประชาธิปไตย บางคนเรียกเหตุการณ 14 ตุลา วาเปนอุบัติเหตุ เพราะนำมาซ่ึงการลมลางอำนาจรัฐท่ีเกิดจากคณะ

รัฐประหาร และหากพูดถึงรัฐธรรมนูญ สิ่งท่ีเราตองคิดคือการพูดถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญวาเปนของใคร และ

หากประชาชนจะแกรัฐธรรมนูญเพ่ือใหสอดคลองกับยุคสมัยไมจำเปนตองทำใหยุงยาก จินตภาพของรัฐธรรมนูญท่ี



แกไมได คือจินตภาพของคนท่ีเหนี่ยวรั้งอำนาจไมใหเดินไปสูสังคมโดยรวม ยิ่งทำใหยากทำใหซับซอนโอกาสท่ีสังคม

จะเกิดความตึงเครียด เกิดความเปลี่ยนแปลงก็มีมากขึ้นเรื ่อย ๆ เราตองยอมรับความเปนจริงวาสิ่งที่พยายาม

เหนี่ยวรั้งไวเปนสิ่งผิดธรรมชาต ิความลาหลังไมยอมอนุมัติตามโลก ตามมติมหาชน และอางจำนวนคนบนทองถนน

นั้นพนสมัยแลวครบ 4 ป ลาออกเพ่ือชาต ิ 

เราตองใชหลักคิดที่มีเหตุผลสนับสนุนมารองรับ ตนคิดวาบทเรียนจากเหตุการณ 6 ตุลา เปนสิ่งที่เกินบรรยายถึง

ความโหดรายวิปริตของสังคม ที่แทรกซึมไปในระดับครอบครัว ดังนั้นเราควรทำใหปรากฏการณแบบนี้ทำให

ความเห็นตางเปนสิ่งที่พูดคุยแลกเปลี่ยนได ตองมีเหตุผลรองรับ และสิ่งใดที่เปนอภินิหารจะดำรงอยูไมไดใน

ที่สุด การปรับตัวตามขอเรียกรองที่ควรเปนไป ใชเพียงสามัญสำนึกก็พอแลว ไมตองอาศัยความซับซอนของ

กฎหมาย ท่ีสำคัญเจตจำนงของมหาชนไมจำเปนตองลงทองถนนเสนอไป การลงชื่อของประชาชนก็เปนเครื่องบงชี้

ในตัวเองอยูแลว สังคมไทยถึงจะเปลี่ยนแปลงนอยแตมีคุณภาพท่ีมากข้ึน 

นายเข็มทอง ตนสกุลรุ งเรือง อาจารยคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา การตอสู กับผีกับ

เหตุการณ 6 ตุลา คือการตอสูกับกฎหมายในการใหอภิสิทธิ์รัฐในการกอกรรมกับผูเห็นตาง เปนการคิดแบบไทย 

ๆ วากฎหมายออกมาแลว มีการนิรโทษกรรมหลัง 6 ตุลาแลวก็จบ ซ่ึงเราจะเห็นสิ่งเหลานี้ตลอดเวลา เปนการบอก

วานิติศาสตรก็เปนปอมปราการหนึ่งท่ียังปกปกษใหอำนาจนั้นดำรงอยูมาจนวันนี้. 

 

 
แหลงท่ีมา 

เว็บไซตเดลินิวส.เสวนารำลึก 44 ป 6 ตุลา ชี้แกรธน.ถูกทำใหยุงยาก.เผยแพรเม่ือ 4 ตุลาคม 2563.  

เขาถึงไดจาก https://www.dailynews.co.th/politics/799089 
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