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บทคัดย่อ 

งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาการช่วงชิงพ้ืนที่แห่งความทรงจำ ผ่านภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 

โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาความทรงจำในภาพถ่ายของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในสื่อหนังสือพิมพ์และ

สื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันจำนวน 5 ภาพ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมาย

ในภาพถ่ายของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงหลังเกิด

เหตุการณ์จนถึงปัจจุบันจำนวน 5 ภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลนั้น เก็บจากภาพนิ่งในเหตุการณ์จำนวน 5 ภาพ

ผ่านนิตยสาร สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, มติชนสัปดาห์ และเนชั่นสุดสัปดาห์ อีกทั้งเก็บจากบุคคลที่เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นใต้ภาพทั้ง 5 ภาพนี้ผ่านเพจ facebook “บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6” จำนวน 

5 คน นอกจากนี ้ย ังทำการสัมภาษณ์ภัทรภร ภู ่ทอง หนึ่งในผู ้ริเร ิ ่มการก่อตั ้งโครงการบันทึก 6 ตุลา - 

Documentation of Oct 6 

 จากการศึกษาพบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ภาพถ่ายในเหตุการณ์มีส่วน

เกี่ยวข้อง ทำให้คนสังคมรับรู้ถึงภาพจำในเหตุการณ์ เพียงแตป่รากฏอยู่ในความทรงจำบนพ้ืนที่กายภาพ ต่อมา

กลายเป็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเข้าไปอยู่ความทรงจำบนพื้นที่โลกเสมือนของคนในสังคมมากขึ้น สาเหตุ

มาจากการเริ่มต้นรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่จัดโดยผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ รวมทั้งเริ่มมีการเขียน

หนังสือ บทความ วารสาร ฯลฯ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุการณ์จากฝ่ายนักศึกษาออกมามากขึ้น 

รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม จึงทำให้คนในสังคมมีความความทรงจำต่อ

เหตุการณ์ 6 ตุลาเพิ่มมากข้ึน 
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 กิตติกรรมประกาศ 
 

อันดับแรกขอบคุณครอบครัวสำหรับทุนทรัพย์ที่มอบให้ใช้ตลอดการศึกษา รวมถึงไม่กดดันในตัวเด็ก
คนนี้และปล่อยให้ได้ทดลองใช้ชีวิตด้วยตัวเอง 

ขอบคุณผศ. ดร. (พ่ี) แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ที่คอยอดทน ให้คำแนะนำและพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่
จะสื่อสาร อีกทั้งยังสร้างแรงผลักดันและทำให้เห็นว่าการเรียนมานุษยวิทยามีเสน่ห์ขนาดไหน รวมไปถึง
ขอบคุณคณาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่าน สำหรับองค์ความรู้และคำแนะนำตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิต
นักศึกษา 

ขอบคุณ พี ่อ้อ (ภัทธภร ภู ่ทอง) ที ่ให้คำแนะนำ คำชี ้แนะและความช่วยเหลือ ตลอดเวลาที ่ทำ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ จนเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาคนที่ 2  

ขอบคุณเพ่ือน ๆ ในภาควิชาทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกัน ทุกคนคอยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
เราในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากเพ่ือนจากภาควิชาแล้วยังมีส้มแป้น ปันและเซฟ เพ่ือนจากสมัยมัธยม ทั้งสามคอย
อยู่เป็นเพื่อนและกำลังใจที่ดีเสมอในการทำวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะส้มแป้นที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวคอย
รับฟังและเสนอวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เล็กจนโต 

ขอบคุณเพลง หนัง ซีรี่ส์ และหนังสือ ที่ได้ดู ฟังและอ่านขณะทำวิทยานิพนธ์ ที่สำคัญขอบคุณศิลปิน
ทุกคนที่เราชื่นชอบ ทำให้เรามีกำลังใจตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตได้ในทุก ๆ วัน 

สุดท้ายขอขอบคุณตัวเองที่สามารถประคับประคองจิตใจและไม่หายไปไหนเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 

สารบัญ 

หน้า 

บทคัดย่อ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ก 

กิตติกรรมประกาศ ………………………………………………………………………………………………………………………….  ข 

สารบัญ ......................................................................... ..................................................................................  ค  

สารบัญรูปภาพ .................................................................................... ...........................................................  ง 

บทที่ 

1 บทนำ ................................................................................................................................ ...............  1 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ............................................................................. .............  1 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ..................................................................................................... .........  4 

คำถามของการศึกษา .................................................................................... ...................................  4 

สมมติฐานของการศึกษา ......................................................................................................... .........  5 

กรอบแนวคิด .................................................................... ...............................................................  5 

ระเบียบวิธีการวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….  5

ขอบเขตของการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………….  6

วิธีการเก็บข้อมูล  ………………………………………………………………………………………………………………..  7 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...............................................................................................................  7 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน .................................................................................... ...............  8 

2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................... ............................  9 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพถ่ายเหตุการณ์ความรุนแรง ....................................................... 9 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เปลี่ยนแปลงไป …………………………. 12 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการช่วงชิงความทรงจำในสังคมไทย ……………………………………………………………  16 

แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ความทรงจำ ....................................................................................................  19 

ค 



 

3 ลำดับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ....................................................................................................  28 

 การเกิด การก่อตัว และความผิดหวังของชนชั้นใหม่ .......................................................................  28 

ความปั่นป่วนทางด้านอุดมการณ์ ................................................................................................ ....  29 

ลำดับเหตุการณ์กรณี 6 ตุลาคม 2519 ………………………………………………………………………………...  31 

4 แหล่งความทรงจำของ 6 ตุลาคม 2519 .........................................................................................  47 

พ้ืนที่ความทรงจำในข่าวนิตยสารรายสัปดาห์ …………………………………………………..…………………..  47 

พ้ืนที่ความทรงจำในข้อมูล 6 ตุลาจากออนไลน์ …………………………………………………………….………  73 

ผู้ติดตามเพจโครงการบันทึก 6 ตุลา …………………………………………………………………………….........  85 

บทสัมภาษณ์หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา ภัทรภร ภู่ทอง ………………………………….  91 

5  บทวิเคราะห์และบทสรุป ............................................................................................................... 104 

 พ้ืนที่ความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลา ...................................................................................... 104 

 การเปลี่ยนแปลงความหมายของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 …………………………………………………….. 108 

 การปรากฏภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ............................................................................. 111 

 บทสรุป ………………………………………………………………………………………………………………………….  113 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญรูปภาพ  

หน้า 

รูปภาพที่ 1 นายชุมพร ทุมไมย และ นายวิชัย เกษศรีพงษ์ษา ………………………………………………….…………  35 

รูปภาพที่ 2 การแสดงละครที่ลานโพ ……………………………………………………………………………………………….  36 

รูปภาพที่ 3 หนังสือพิมพ์ดาวสยามลงภาพข่าวการแสดงละคร ....................................................................  38 

รูปภาพที่ 4 The chair man ………………………………………………………………………………………………………….. 39 

รูปภาพที่ 5 จารุพงษ์ ทองสินธุ์ .....................................................................................................................  40 

รูปภาพที่ 6 การปราบปรามนักศึกษา ....................................................................................... ....................  41 

รูปภาพที่ 7 ภาพประกอบบทความ 6 ตุลาคม:กาลครั้งหนึ่งช่างการไฟฟ้าสองคนถูกแขวนคอที่นครปฐม ….. 44 

รูปภาพที่ 8 โปสเตอร์การรำลึก 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ...................................................................  44 

รูปภาพที่ 9 โปสเตอร์การรำลึก 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ...................................................................  44 

รูปภาพที่ 10 ภาพประกอบบทความ ‘ตามหาลูก’ จดจำและหวังด้วยความเงียบ ........................................  44 

รูปภาพที่ 11 ภาพของทหารถืออาวุธเพ่ือที่จะบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ……………………………..  49 

รูปภาพที่ 12 หน้าปกสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 ปีที ่25 ฉบับที่ 4 ....  50 

รูปภาพที่ 13 จำเลยทั้ง 18 คนที่ถูกจำกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ................................................................  50 

รูปภาพที่ 14 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ปีที่ 25 ฉบับที่ 13 หน้าที่ 19 …………. 51 

รูปภาพที่ 15  โปสเตอร์เชิญชวนรำลึกเหตุการณ์ “จาก 14-6 ตุลา” พ.ศ. 2520 ประเทศสหรัฐอเมริกา …… 51 

รูปภาพที่ 16 พวงหรีดที่หน้าสถานทูตนิวยอร์ค เขียนว่า “memory to the victims of Oct 6 coup”…  52 

ง 



 

รูปภาพที่ 17 การยืนไว้อาลัยเหตุการณ์ 6 ตุลา เมื่อพ.ศ. 2529 ………………………………………………………….  53 

รูปภาพที่ 18 บทความ 10 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา ………………………………………………………………………………..   54 

รูปภาพที่ 19 หนึ่งทศวรรษ 6 ตุลาคมกับภาพนักศึกษาที่เปลี่ยนไป ……………………………………………………..  55 

รูปภาพที่ 20 บทกลอนแปดเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ …………………………………………….……………………………..  56 

รูปภาพที่ 21 ภาพประกอบบทความสำนึกเดือนตุลา‘ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย’ ...............  57 

รูปภาพที่ 22 ภาพประกอบบทความสำนึกเดือนตุลา‘ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย’ ...............  58 

รูปภาพที่ 23 ภาพประกอบบทความสำนึกเดือนตุลา‘ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย’ ...............  58 

รูปภาพที่ 24 ภาพประกอบบทความ6 และ 14 ตุลารำลึก ………………………………..………………………………..  59 

รูปภาพที่ 25 การประมวลภาพเหตุการณ์เดือนตุลา ………………………………………………………………………….   59 

รูปภาพที่ 26 การประมวลภาพเหตุการณ์เดือนตุลา ………………………………………………………………………….   59 

รูปภาพที่ 27 บทความ 6 ตุลา ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ......................................................................  61 

รูปภาพที่ 28 บทความไปรษณียบัตรใบน้อย ร้อยความหวังแห่งสันติ …………………………………………………..  61 

รูปภาพที่ 29 ภาพวาดการ์ตูนหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 6 ตุลาคม ………………..……………………………………  61 

รูปภาพที่ 30 ภาพวาดตุลาลัย ..................................................................................................................... .  62 

รูปภาพที่ 31 บทความ6 ตุลา, ปมสังหารลูกหมาและฟ้าผ่าธรรมกายเจดีย์ ..................................................  63 

รูปภาพที ่32 บทความรำลึก 24 ปี 6 ตุลาคม :ประวัติศาสตร์อัปยศ ………………………………….………………..  64 

รูปภาพที่ 33 บทความบทเรียนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาซึ่งสังคมไทยไม่ยอมรับรู้ ............................................  65 

รูปภาพที่ 34 เรื่องสั้นลูกเอ๋ย...แม่ไม่เชื่อ ……………..……………………………………………………………………………  65 



 

รูปภาพที่ 35 บทความ25 ปี 6 ตุลาในสงครามความทรงจำ ……………………………………………………………….  66 

รูปภาพที่ 36 โปสเตอร์ที่เชิญชวนให้ออกไปชุมนุมในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519 ………………………………  67 

รูปภาพที่ 37 บทความถึงคนเดือนตุลาจากนิวตันและควันตัม 6 ตุลา อาถรรพ์เบญจเพส ............................ 67 

รูปภาพที่ 38 บทความ31 ปี - 6 ตุลา 19 ..................................................................................... ................  68 

รูปภาพที่ 39 เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1161 ………………….………..  71 

รูปภาพที่ 40 บทความอุดมการณ์ 6 ตุลากับรัฐบาล คสช. ...........................................................................  71 

รูปภาพที่ 41 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา ……………………………………………..  78 

รูปภาพที ่42 การนำเหตุการณ์ 6 ตุลามาใส่ไว้ใน MV เพลงประเทศกูมี ........................................................ 79 

รูปภาพที ่43 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 42 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา ……………………………………………..  81 

รูปภาพที ่44 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 43 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา ……………………………………………..  82 

รูปภาพที ่45 ภาพ 6 ตุลา ติดอันดับ 2 ของเทรนด์การค้นหาในของ google ประเทศไทยด้วย …………..…..  83 

รูปภาพที่ 46 การ์ตูนจากเพจไข่แมวที่กล่าวถึง 6 ตุลา ..................................................................................  83 

รูปภาพที่ 47 เว็บไซต์ บันทึก 6 ตุลา ….…………………………………………………………………………………………...  93 

รูปภาพที่ 48 Facebook บันทึก 6 ตุลา ……………………………………………………………………………………………  93 

รปูภาพที่ 49 ประตูแดง ................................................................................................................ ................  97 

รูปภาพที่ 51 ลำโพง 6 ตุลา ………………………………………………………………………………………………..….………  98 

รูปภาพที่ 52 กางเกงของ ดนัยศักดิ์ เอ่ียมคง ……………………….…………………………………………………………..  98 
รูปภาพที่ 53 ป้ายให้ข้อมูลกางเกงของ ดนัยศักดิ์ เอ่ียมคง …………………………..………………………………..……. 98 
รูปภาพที่ 54 ประติมานุสรณ์เหตุการณ์ 6 ตุลา ด้านหน้า ……………………..………………………………………….  100 



 

รูปภาพที่ 55 ประติมานุสรณ์เหตุการณ์ 6 ตุลา ด้านหลังสลักชื่อรายชื่อผู้เสียชีวิต ……………………………….. 100 
รูปภาพที่ 56 รูปหล่อทองเหลืองแสดงภาพวิชิตชัย อมรกุลและจารุพงษ์ ทองสินธุ์ ……………………………. 101 

รูปภาพที่ 57 รูปหล่อทองเหลืองแสดงภาพวิชิตชัย อมรกุลและจารุพงษ์ ทองสินธุ์ ……………………………. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทที่ 1 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมปัญหาความขัดแย้ง

จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทั่วไปท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน  โดยสาเหตุของความขัดแย้งมักเกิดข้ึนจากความ

แตกต่าง ซึ่งความแตกต่างนี้ต้องมีฝั่งหนึ่งได้ผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ อาจเป็นความร่ำรวยหรือความ

ยากจน การมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ การพยายามรักษาสถานภาพเดิมหรือพยายามที่จะเปลี ่ยนแปลง

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งที่ซ่อนเร้นหรือเปิดเผยต้องการที่จะนำหรือประสงค์ที่จะตาม หรือ

อาจจะมีความแตกต่างในทางความเชื่อ ค่านิยมและการมองโลกในแง่มุมที่แตกต่าง (รัฐพล เย็ นใจมา และ สุ

รพล สุยะพรหม,2561:224-227) ทั้งนี้ความขัดแย้งเป็นต้นกำเนิดของความรุนแรง เพราะความขัดแย้งที่เกิน

ระดับพอดี ทำให้ในบางครั้งมนุษย์เลือกใช้ความรุนแรงมายุติความขัดแย้ง (ขจรจิต บุนนาค,2554:142) ซึ่ง

ระดับความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ ความขัดแย้งทางศาสนา 

ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความขัดแย้งทางเพศ แต่ความขัดแย้งที่ยังเป็นประเด็น

ใหญ่ในสังคมไทยอยู่ทุกวันนี้คือ ความขัดแย้งทางการเมือง  

 ปัญหาด้านความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย หากย้อนหลังไปจะพบว่ามีการแย่งชิงอำนาจใน

ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่พยายามจะดึงอำนาจรัฐเข้าสู่ตน ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดมาจาก

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยซึ่งมีมานานความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แบ่งฝ่ายทางการเมือง และ

อุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการยอมรับการกระทำที่ไม่ชอบ ขณะที่อีกฝ่ายไม่

เห็นด้วย  

นอกจากนี้วัฒนธรรมของไทยที่มีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังฝังรากลึกในทุกสังคม

และมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและการใช้

อำนาจใช้ดุลพินิจในการดำเนินการทางปกครองต่าง ๆ ซึ่งทำให้กลุ่มคนบางส่วนไม่พอใจ 

(ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี,2558:61-74) 

ในสังคมไทยความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นร่วมสมัยที่

ยังคงความคลุมเครือและหลงเหลือวัตถุพยานให้สืบค้นอีกมาก คือเหตุการณ์ “6 ตุลาคม 2519” โดยก่อนเกิด

เหตุการณ์นี้สังคมไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการเมืองกันอย่างสุดขั้ว เกิดคำนิยามแบ่งฝ่ายกันว่าขวาจัดและซ้ายจัด 
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ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองของผู้นำทางการเมือง อีกทั้งผู้นำทางทหารก็

อยู่ในลักษณะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่หากนึกถึง

เหตุการณ์ที่จะได้รับการจารึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเบ่งบานของระบอบประชาธิปไตยนั่น

คือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (ณัชชาภัทร อมรกุล,ม.ป.ป) แต่ในทางกลับกันเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็น

ภาพกลับด้านเพราะเมื่อ 14 ตุลาคม 2516 สังคมไทยเพิ่งจะขับไล่เผด็จการและกำลังหันหน้าไปสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย แต่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กลับเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปหาเผด็จการอำนาจนิยมและ

กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงใจกลางเมืองหลวง เมื่อมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น จะพบว่าได้มีการใช้อำนาจรัฐและมีกำลังของกลุ่มที่ เรียกว่าฝ่ายขวา ประกอบด้วย

กลุ่มกระท ิงแดง กลุ่มล ูกเส ือชาวบ้าน และกลุ่ มนวพล โดยได ้ม ีการนำอาว ุธสงครามบุกเข ้าไปใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำร้ายนักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การใช้ความรุนแรงภายในมหาวิทยาลัยแต่เหล่า

นักศึกษาที่หนีออกมาภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเสี่ยงกับการถูกยิงตายหรือทำร้ายร่างกาย บางรายถึงแม้จะถูก

ทำร้ายจนเสียชีวิตแต่ร่างของพวกเขากลับถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีก บางรายถูกราดน้ำมันและจุดไฟเผาทั้งเป็น 

(ป๋วย อ๊ึงภากรณ์,2544:50-58) จากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 40 ราย มีผู้ถูก

จับกุมในข้อหาคอมมิวนิสต์กว่า 3,000 คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ความโหดร้ายในเหตุการณ์นี้ สุธา

ชัย ยิ้มประเสริฐกล่าวไว้ว่า  

ความหฤโหดของ 6 ตุลา มิใช่เพียงแต่การเข่นฆ่า สังหาร แขวนคอ และ

เผาเท่านั้น แต่ยัง อยู่ที่ว่าประชาชนจำนวนมากเห็นการเข่นฆ่าเช่นนี้ “แล้วปรบมือร้อง

เพลง” ประชาชนส่วนข้างมากของประเทศถูกทำให้วางเฉย สับสน ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก 

กรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ส่งผลให้เกิดการเข่นฆ่าและความโหดเหี้ยมอย่างไม่นา่เชื่อ 

(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ,2546:99) 

แม้เหตุการณ์นี้ยังจะคงความคลุมเครือ ความไม่ชัดเจน หรือมีเรื่องราวบางส่วนที่กำลังจะเลือนหายไป 
แต่สิ่งที่ยังคงอยู่และไม่ลบเลือนหายไปคือ “ภาพถ่าย” โดยภาพในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นั้นถูกใช้ในแง่
หลายมุม โดยในช่วงเกิดเหตุการณ์นั้นภาพถ่ายถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง
และความรุนแรง โดยสาเหตุนั้นเริ่มมาจากภาพถ่ายของหนังสือพิมพ์ดาวสยาม ฉบับที่ 638 ปีที่ 5 วันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 ลงข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับภาพการแสดงละครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จำลองฉาก
แขวนคอของ 2 พนักงานการไฟฟ้านครปฐมที่ถูกฆ่าแล้วแขวนคอเสียชีวิตเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2519 พร้อม
กับกำกับภาพนี้นี้ว่า “แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดินเดือด! ศูนย์ฯ เหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ”  โดย
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สถาบันที่เป็นแกนนำในการจัดการชุมนุมต่อต้านการกลับมาของจอม
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พลถนอม กิตติขจร ผู้นำเผด็จการที่ประชาชนประท้วงขับไล่เมื่อ 14 ตุลาคมพ.ศ. 2516 จนต้องหนีออกนอก
ประเทศ ก่อนจะเดินทางกลับมาในพ.ศ. 2519 ในฐานะพระภิกษุ การประท้วงเร ิ ่มต้นที ่จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมื ่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2519 ก่อนย้ายไปที่สนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร ์หลังจากข่าวถูกเผยแพร่สังคมที่ถูกปลุกให้หวาดกลัวสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์อยู่แล้วได้เกิดกระแส
ต่อต้านและความโกรธแค้นชิงชังไปยังกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ นักศึกษาประท้วงต้านพระถนอมแต่กลับถูก
มองในฐานะภัยคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาพถ่ายนี้จึงทำให้กลุ่มเหล่าประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านและ
ทำร้ายนักศึกษาแต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันภาพถ่ายในวันเดียวกันกลับถูกมองเป็นเรื่องของการแสดงออกทาง
การเมือง หรือการเคลื่อนไหวทางเมือง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย  

อาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 6 ตุลานี้ขัดกับประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐไทย เพราะ
การสร้างประวัติศาสตร์ชองไทยมักอยู่บนพื้นฐานของ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" จึงทำให้เหตุการณ์ 6 
ตุลา ที่ปรากฏภาพรัฐบาลมองคนที่คิดต่างเป็นศัตรู รวมทั้งมีการใช้อาวุธเข้าปราบปรามประชาชน ทำให้
เหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ขัดต่อการถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์กระแสหลัก ถึงแม้รัฐจะ
พยายามกำจัดหรือรื้อถอนความทรงจำนี้อย่างไร แต่สิ ่งหนึ่งที่รัฐไม่สามารถลบเลือนไปได้คือภาพถ่ายใน
เหตุการณ์ เพราะภาพถ่ายไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกความทรงจำ แต่ยังคงกักเก็บบริบททางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมด้วย ดังนั้นภาพถ่ายในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สิ่งที่น่าสนใจคือตัวภาพถ่ายเหตุการณ์เพราะไม่ว่า
เวลาผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งที่อยู่ในภาพก็ยังคงหยุดอากัปกิริยาของบุคคลในภาพไว้เหมือนเดิม ภาพถ่ายจึงถูก
นำมาสร้างเป็นภาพความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลาให้กับคนในสังคม เพื่อช่วงชิงให้เหตุการณ์นี้มีพื้นที่อยู่ใน
สังคม ซึ่งกระทำผ่านการนำภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไปแทรกซึมอยู ่ในพื้นที่ความทรงจำต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับ
เหตุการณ ์

กล่าวคือภาพถ่าย ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำการกักเก็บและส่งผ่านความทรงจำในสังคม อีกทั้ง

ภาพถ่ายเองถูกจัดว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถสื่อทั้งความหมายและอารมณ ์เพ่ือตอบสนองความตั้งใจ

ที ่ผู ้ถ่ายทอดพยายามจะสื่อออกมาและยังส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงต่อผู ้เห็นภาพอีกด้วย (ดลลดา ชื่น

จันทร์,2558:1-3) นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์ในทางสังคม เช่น การนำเสนอความทรงจำเพ่ือการธำรง 

สถาบันทางสังคมหรือส่งผ่านอุดมการณ์รัฐ (นัทธนัย ประสานนาม,2558:301) เสมือนกับภาพถ่ายในเหตุการณ์ 

6 ตุลาคม 2519 ในช่วงแรกที่ได้รับการคัดกรองและมีการกำหนดรูปแบบที่จะนำเสนอออกมาสู ่สายตา

ประชาชนจากรัฐบาล รวมทั้งมีการจำกัดพ้ืนที่ในการนำเสนอ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายตามสื่อต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่อการสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ตัวของภาพถ่ายเองยังสามารถบอกเล่าเรื ่องราว อีกทั้งยังสามารถเป็นความรู้ ชุดข้อมูล หรือภาพจำที่

สามารถส่งผ่าน และผูกโยงสมาชิกในสังคมได้ โดยในการถ่ายทอดนี้สามารถกระทำผ่านสื่อ (เพ่ิงอ้าง,2558) ทำ

ให้ผู้ชมภาพเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อเรื่องราวในภาพถ่าย ทั้งนี้การเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ส่วน
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หนึ่งเกิดจากภาพถ่ายในสื่อที่ถูกเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดจากการที่รัฐ

พยายามใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการปลุกระดมความเป็นชาตินิยมจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง แต่ใน

ปัจจุบันยุคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นภาพถ่ายเหตุการณ์ในวันนั้นกลับถูกยกขึ้นมาพูดถึง

แง่มุมที่ต่างออกไป สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความทรงจำในภาพถ่าย คือภาพถ่ายก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมไม่ว่า

เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ แต่บริบทในการอธิบายและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวภาพถ่ายนั้นจะเปลี่ยนไปตาม

บริบททางสังคมและเวลา รายงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี ้จึงสนใจศึกษาช่วงชิงพื้นที่ทางความทรงจำของ

ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาความทรงจำในภาพถ่าย ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในนิตยสารสุดสัปดาห์ (สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ์,มติชนสุดสัปดาห์ และเนชั่นสุดสัปดาห์) และสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน

จำนวน 5 ภาพ 

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาพถ่าย ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ปรากฏในและนิตยสารสุด

สัปดาห์ (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์,มติชนสุดสัปดาห์ และเนชั่นสุดสัปดาห์) สื ่อออนไลน์ตั ้งแต่ช่วงหลังเกิด

เหตุการณ์จนถึงปัจจุบันจำนวน 5 ภาพ 

 

คำถามของการศึกษา 

1. ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที ่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ตั ้งแต่ช่วงหลังเกิด

เหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน มีวิธีช่วงชิงความทรงจำในพื้นที่ความทรงจำในสังคมไทยอย่างไร 

2. ภาพถ่ายของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ปรากฏตามสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงหลังเกิด

เหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน มีการให้ความหมายที่เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
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สมมติฐานของการศึกษา  

หลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ภาพถ่ายในเหตุการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คนสังคมรับรู้ถึง

ภาพจำในเหตุการณ์และอยู่ในพ้ืนที่เพียงแต่บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ต่อมากลายเป็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ไปซึ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ความทรงจำของคนในสังคมมากขึ้น สาเหตุเป็นเพราะการที่เริ่มต้นรำลึกถึงเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 และเริ่มมีการเขียนหนังสือ บทความ วารสาร ฯลฯ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุจากฝ่าย

นักศึกษาออกมามากขึ้น รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมทำให้ความเข้าใจต่อ

ตัวเหตุการณ์มีลักษณะที่เปลี่ยนไป 

 

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ พื้นที่ความทรงจำ (sites of memory) โดยผู้ศึกษาได้นำแนวคิด

พื้นที่ความทรงจำ ของปิแอร์ นอร่า มาใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีช่วงชิงความทรงจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาในพื้นที่

สาธารณะ โดยจะทำให้เห็นถึงกระบวนการช่วงชิงความหมายในเหตุการณ์  6 ตุลาจนนำมาสู่การอธิบาย

ความหมายในพ้ืนที่ความทรงจำที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพื่อให้

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และ

สรุปผลการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่

ภาคสนามประกอบกับการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ หนังสือพิมพ์ งานวิจัยและสื่อออนไลน์ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลมากท่ีสุด 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยเรื่อง “การช่วงชิงความหมายของความรุนแรงจากภาพถ่าย กรณีศึกษา:ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 

ตุลา 2519” ทำการศึกษาผ่านภาพนิ่งที่นำเสนอความรุนแรงจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม  2519 ที่ปรากฏผ่าน

นิตยสารสุดสัปดาห์ จาก 3 สำนักพิมพ์ ได้แก่ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์,มติชนสุดสัปดาห์ และเนชั่นสุดสัปดาห์

สาเหตุที่เลือกการเก็บข้อมูลจากนิตยสารสุดสัปดาห์ก็เพราะเป็นการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสัปดาห์ ซึ่ง

เลือกเก็บเพียงเดือนตุลาซึ่งเป็นเดือนเกิดเหตุการณ์เท่านั้น นอกจากนั้นยังเก็บจากสื่อออนไลน์ โดยเลือก

วิเคราะห์จำนวน 5 ภาพ โดยภาพที่ 1 เป็นภาพของพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐมที่ฆาตกรรมและนำศพ

มาแขวนไว้ โดยพวกเขาถูกทำร้ายขณะออกเดินติดประกาศต่อต้านการกลับเข้ามาของจอมพลถนอม กิตติขจร 

พนักงานทั้งสองมีชื่อว่านายชุมพร ทุมไมยและนายวิชัย เกษศรีพงษ์ษา ซึ่งภาพถูกรายงานลงหนังสือพิมพ์เมื่อ

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2519 ภาพที่ 2 เป็นภาพของการแสดงละครของนักศึกษาที่นำเสนอถึงการฆาตกรรม

ของ 2 พนักงานการไฟฟ้า โดยหนังสือพิมพ์ดาวสยามสยาม ฉบับที่ 638 ปีที่ 5 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

รายงานภาพนี้พร้อมกับรายงานพาดหัวข่าวว่า “แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดินเดือด! ศูนย์ฯ เหยียบ

หัวใจไทยทั้งชาติ” ภาพที่ 3 4 5 เป็นภาพที่เกิดในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งภาพที่ 3 เป็นภาพของนาย

จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาถูกฆาตกรรมโดยการยิงที่หน้ าตึกองค์กร

นักศึกษา โดยภายหลังร่างของเขาถูกลากไปตามพ้ืนโดยใช้ผ้าขาวม้าผูกที่คอ ภาพที่ 4 มีชื่อภาพว่า “The chair 

man” ภาพนี้ถูกถ่ายโดย เนล อูเลวิช ช่างภาพสำนักข่าว AP โดยภาพนี้ได้รับรางวัลพูลิตเตอร์เมื่อพ.ศ. 2520 

ภายในภาพมีชายถือเก้าอ้ีฟาดร่างของเหยื่อ ซึ่งเชื่อกันว่าเหยื่อมีชื่อว่านายวิชิตชัย อมรกุล โดยเข้าเป็นนิสิตปีที่ 

2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งภายในภาพยังจะพบได้ว่าบุคคลที่ยืมล้อมรอบท่ามกลาง

เหตุการณ์ว่ามีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและยืนมองราวกับเป็นเรื่องปกติ และภาพสุดท้ายคือ ภาพที่ตำรวจ-ทหาร สั่งให้

นักศึกษาชายและหญิงถอดเสื้อออกและนอนราบไปกับพื้นกลางสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย

ภาพนี้ถูกถ่ายโดย เนล อูเลวิช เช่นกัน ซึ่งจะศึกษาการนำเสนอภาพเหล่านี้ตั ้งแต่พ.ศ. 2520 -2562 และ

ทำการศึกษาผ่านข้อความที่กำกับอยู่ภายในภาพ อีกเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพทั้ง 

5 ภาพนี้ผ่านเพจ facebook “บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6” จำนวน 5 คน นอกจากนี้ยังทำ

การสัมภาษณ์ภัทรภร ภู่ทอง หนึ่งในผู้ริเริ่มการก่อตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6 

เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่พวกเขากระทำให้เหตุการณ์ 6 ตุลายังคงอยู่ในความทรงจำของสังคมไทยและให้

เห็นถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเหตุการณ์ 
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 สำหรับสาเหตุของการเลือกใช้เพียง 5 ภาพนี้เพราะ เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคมทั้ง 5 ภาพนี้มัก

ถูกผลิตซ้ำผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง รวมทั้ง 5 นี้สามารถบ่งบอกถึงลำดับการเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคมได้เป็นอย่างนี้ 

แต่ ทั้งนี้แม้ผู้ศึกษาจะยกเพียงแค่ 5 นี้มาใช้ในการวิเคราะห์ แต่ก็จะไม่ละทิ้งภาพอื่น  ๆ เพียงแต่จะไม่ได้นำมา

เป็นหลักในการวิเคราะห์ สาเหตุมาจากเพราะภาพอื่น ๆ ไม่ได้รับการพูดถึงหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ 

ตัวอย่างเช่น ภาพของชันสูตรเหยื่อ เป็นต้น 

 

วิธีการเก็บข้อมูล  

วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาได้เป็นดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

จากงานเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พ้ืนที่ความทรงจำ (sites of memory) 

และประเด็นที่ใกล้เคียง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 

2. แหล่งข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondray Data) โดยเป็นการทำงานภาคสนามงานมานุษยวิทยาทำการเก็บ

ข้อมูลผ่านผู้ที่ใช้ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และพิจารณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อที่ปรากฏอยู่ในโลก

ออนไลน์ โดยสื่อนั้นจะต้องนำเสนอภาพเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยจะแบ่งช่วงเวลาการนำ

ภาพเหตุการณ์ ในระยะเวลาหลังเกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน 

3. นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเรียบเรียง เพ่ือนำไปพิจารณา วิเคราะห์และตีความอย่างเป็นระบบ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การช่วงชิงพื้นที่ความทรงจำของเหตุการณ์อ่ืน ๆ  

2. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การนำเสนอความรุนแรงในภาพถ่ายประวัติศาสตร์ความรุนแรง

เหตุการณ์อ่ืน ๆ 
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

การศึกษาเรื่อง “พื้นที่แห่งความทรงจำของภาพถ่ายความรุนแรง :กรณีศึกษาภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 

ตุลา 2519” ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี ่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีแผนการ

ดำเนินงานดังนี้ 

สิงหาคม 2562 – ตุลาคม 2562 ศึกษาและรวบรวมข้อม ูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - 
กำหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินงาน/ 
สถานท ี ่ /ระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัย/ว ัตถ ุประสงค์/ 
ตั้งสมมติฐานการศึกษา/กำหนดแนวคิดทฤษฎีและ
ประโยชน์ของงานวิจัย 

ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เก็บข้อมูลอย่างไม่เป็น ทางการและทางการ 

มกราคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ 

กุมภาพันธ์ 2563 – เมษายน 2563  วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยเรื่อง “การช่วงชิงพ้ืนที่ความทรงจำ กรณีศึกษา:ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519” ผู้วิจัยได้

เลือกใช้แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ความทรงจำ” (sites of memory) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วงชิงความ

ทรงจำในภาพถ่าย 6 ตุลาคม 2519 และการเปลี่ยนแปลงความหมายในภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

เนื้อหาในส่วนนี้ยังประกอบไปด้วยวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยดังนี้ 

 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพถ่ายเหตุการณ์ความรุนแรง 

งานวิจัยและบทความที่แสดงให้เห็นถึงภาพถ่ายกับอำนาจ ซึ ่งมีผลต่อการรับรู ้และความเข้าใจต่อ

สถานการณ์ของผู้ชมภาพที่แม้ไม่ได้ร่วมอยู่กับเหตุการณ์จริง ๆ ในภาพถ่ายแต่ก็สามารถเข้าใจและมีอารมณ์

ร่วมไปกับภาพได้ โดยงานวิจัยที่ค้นพบเกี่ยวกับการทำความเข้าใจภาพถ่ายมีดังนี้  

บทความของรอมฎอน ปันจอร์ เรื่อง “อ่านภาพ: ภาพถ่ายและอำนาจในภาพถ่าย” (พ.ศ. 2554) โดย

บทความชิ้นนี้ศึกษาการอ่านความหมาย (signifiance) ของภาพถ่ายและมองภาพถ่ายในฐานะตัวบท (text) 

ทั้งนี้เมื ่อพิจารณาภาพถ่ายในฐานะตัวบททำให้เราสามารถอ่านความหมายภายในภาพได้หลายแบบแ ละ

บทความนี้ให้ความสำคัญกับผู้ชมภาพระหว่างตัวบท ที่อาจจะสร้างความหมายชุดใหม่ให้แก่ภาพโดยไม่ได้สนใจ

ผู้ถ่ายว่าคิดที่จะสื่ออะไรในภาพถ่ายตั้งแต่แรก โดยบทความชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดที่มีอำนาจในการ

ผูกขาดการอธิบายภาพถ่ายหรือความเป็นจริงทางสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะจะมีเพียงภาพที่ปัจเจก 

หรือกลุ่มพยายามเขียนขึ้นจากมุมมองของตนเองและนำมาเสนอเป็น “ภาพใหญ่” โดยหวังว่าภาพนี้จะกลายมา

เป็นภาพที่สังคมส่วนใหญ่เห็นร่วมกัน  

ถัดมาเป็นหนังสือแสง สิ่งของและการมองเห็น ภาพถ่าย สิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคน

อ่ืน ภายในมีบทความของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ เรื่อง “การมองเห็นทางมานุษยวิทยา, ภาพถ่ายและปัญหาใน

การทำความเข้าใจคนอื่น” (พ.ศ. 2561) บทความชิ้นนี้มองภาพถ่ายในฐานะอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

และเป็นตัวสร้างอำนาจ (authority) ให้กับนักมานุษวิทยาเพราะทำให้พวกเขาสามารถสร้างกลิ่นอาย (aura) 

ในความหมายของความเป็นต้นฉบับดั้งเดิมหรือลักษณะจำเพาะ แต่ถึงกระนั้นภาพถ่ายเองก็ยากที่จะตีความ

อย่างตรงไปตรงมา ซึ ่งในบทความกล่าวว่าอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจทางวัฒนธรรมและบริบททาง
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ประวัติศาสตร์ เข้ามามีส่วนช่วยในการตีความสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพ ในทางกลับกับผู้ชมภาพก็สามารถนำมา

ขึ้นมาพิจารณาโดยใช้ตาร่วม (collective eyes) ทั้งนี้ตาร่วมหมายถึงการมองเห็นหรือการรับรู้ผ่านความจริง

ของโลกผ่านดวงตา จึงมีลักษณะของการปล่อยให้อุดมการณ์ ความเชื่อ ตลอดจนกฎระเบียบและอำนาจ

ประเภทต่าง ๆ เข้ามาสู่ทัศนคติของปัจเจกผ่านการมองเห็น  

นอกจากนั้นยังมีบทความชื่อ “Violent and the Rhetoric of the Images” (2003) ของ Gregory 

Starrett บทความนี้กล่าวถึงความรุนแรงและวาทศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภาพถ่าย  ในบทความอธิบายถึงภาพถ่าย

สารคดีที่มาในรูปแบบหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจและการเมืองและ

ภาพถา่ยสารคดีนั้นยังสามารถทำให้เราเข้าใจถึงความจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเน้นในการเสนอความจริง ถึงแม้

เราจะไม่ได้เห็นต้นกำเนิดของภาพก็ตาม ต่างจากการการจ้องมองภาพถ่ายธรรมดาที่สามารถทำเราละเลยการ

เห็นความหมายที่แท้จริงที่กำกับภาพถ่ายเอาไว้ และถึงแม้ว่าภาพถ่ายจะแสดงให้ เห็นถึงความเป็นจริงแต่มันก็

อาจจะไม่ได้เป็นไปตามความจริงที่ปรากฏ เพราะภาพถ่ายสามารถถูกบิดเบือนและจัดองค์ประกอบได้โดย

ช่างภาพ ทั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าภาพถ่ายสารคดีนั้นมีกระบวนการในการสร้างความจริงอย่างไร  ทำให้ผู้

ศึกษาได้ทบทวนหนังสือที่มีชื ่อว่า “The Cruel Radiance: Photography and Political Violence” ของ 

Susie Linfield (2010) ภายในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงภาพถ่ายเชิงสารคดี ซึ่งปรากฏในลักษณะของภาพสงคราม 

ภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ Susie กล่าวว่าภาพถ่ายเหล่านี้มักก่อให้เกิดการตั้งคำถามถึงความทุกข์ของ

มนุษย ์เพราะทำให้เรามองไปถึงเบื้องหลังของภาพที่นำเสนอถึงทัศนวิสัย การตกเป็นเหยื่อ ความหวังและความ

ผิดหวัง โดยSusieแนะนำว่า “เราไม่ควรจะมีความรู้สึกว่าภาพถ่ายนั้นถูกนำเสนออย่างไร แต่ควรจะเป็นจากตัว

ช่างภาพที่ต้องมีจรรยาบรรณในการนำเสนอและเป็นตัวเราเองที่ควรมีจริยธรรมในการพิจารณาภาพถ่าย” (we 

are responsible for the ethics of seeing)  

ทั้งนี้การมองเห็นความรุนแรงในภาพถ่ายนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังของภาพถ่าย ที่ผู้ชมภาพจะต้อง
อาศัยการตีความและทำความเข้าใจ โดยหนังสือชื ่อ “Visual Global Politics” ของ Roland Bleiker 
กล่าวถึงภาพถ่ายในประเด็นต่างที่จะช่วยให้เราเข้าใจสังคมมากขึ้น เช่นภาพถ่ายเกี่ยวกับ สงคราม งานศิลปะ 
ภาพยนตร์ วิดีโอเกม เสื้อผ้า เป็นต้นโดยภาพแบบนี้จะทำให้เราเห็นถึงชุดความคิดในแต่ละเรื่องราว สิ่งที่เขา
เสนอคือภาพนั้นเชื่อมโยงกับเราใน 3 ระดับ คือ 1. เชื่อมเรากับเหตุการณ์ เช่น เราเห็นภาพอนุสาวรีย์สงคราม
เวียดนาม ทั้งๆ ที่เราไม่เคยไปร่วมหรือมีชีวิตในช่วงนั้น แต่เราก็รับรู้ว่ามีเหตุการณ์นั้นอยู่ 2. เชื่อมเรากับโลก ซึ่ง
เรามักนำเอาประสบการณ์ส่วนตัวไปเชื่อมโยงกับบริบทอ่ืน ๆ ที่รายรอบอยู่ 3. ภาพเป็นผู้กระทำการ มีพลังทาง
การเมือง ที่ทำให้เรากลายมาเป็นเป็นผู้กระทำการได้ด้วย เขามองว่าปัจเจกไม่ได้แค่มองเห็นภาพเท่านั้น แต่มัน
ยังนำเราสู่ปฏิบัติการทางการเมืองด้วย เพราะภาพมักถูกใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐและมีนัยยะ

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNShyzmAeBWsKJapbb2NAV04b5qCSw:1571290504890&q=Violent+and+the+Rhetoric+of+the+Images+Gregory+Starrett&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwir0oejyaLlAhWOSH0KHX_9B58QkeECCC4oAA


11 
 

ทางการเมือง รวมถึงเขามองว่า “ภาพไม่ได้มีความเป็นกลาง” แต่ถูกใช้เพื่อยกย่อง และใช้เพื่อปฏิบัติการ
บางอย่าง  

นอกจากนั้นภาพยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและอารมณ์ได้ ซึ่งก่อนการเปิดดูบางครั้งจะมีการเตือนว่ามี
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้ไม่สบายใจ ที่มีหน้าที่ทำให้ผู้ชมภาพเตรียมใจก่อนการดูภาพ ซึ่งต่างกับการ
ถ่ายทอดผ่านหนังสือ หรือตัวอักษร ที่ไม่เคยมีการแจ้งเตือนก่อน เพราะภาพมีผลที่ทำให้เราสะเทือนอารมณ์ได้
มากกว่าตัวอักษร นอกจากภาพจะสร้างการยอมรับแล้ว ภาพยังเป็นเครื่องมือในการต่อต้านด้วย เช่นภาพ
สัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางสังคม การรวมตัวแสดงพลัง ซึ่งภาพเหล่านี้นำไปสู่เรื่องที่มองไม่เห็น อย่าง
เรื่องของประชาธิปไตย สันติภาพอีกด้วย 

สุดท้ายบทความที่กล่าวถึงกระบวนการที่ภาพถ่ายกระทำการต่อความรู้สึก คือบทความเรื่อง “การสื่อสาร

ด้วยภาพและกระบวนการถ่ายภาพ” ของเยาวนารถ พันธุ์เพง โดยภายในบทความกล่าวถึงความหมายที่เกิด

จากระบบสัญญะ โดยสามารถจำแนกที่มาของความหมายได้ 3 ลักษณะดังนี้ 1. ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของ

รูปทรงวัตถุในภาพรูปทรงที่ประกอบขึ้นเป็นสัตว์พืช สิ่งของ หรือบุคคล นอกจากจะมีความสามารถในการ

สื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นความหมายโดยตรงแล้วภาพวัตถุต่าง ๆ อาจมีความหมายใน

ระดับสัญลักษณ์ร่วมอยู่ด้วยโดยการตีความหมายสัญลักษณ์ของภาพนั้นเป็นกระบวนการที่อิงกับประสบการณ์

หรือการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ที่มีมา อย่างไรก็ตามความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภาพนั้นยังขึ้นต่อบริบทของ

การนำเสนอภาพนั้น ๆ ด้วยทั้งนี้เพราะภาพถ่ายยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบสัญญะอื่น ๆ 2. ความหมายแฝง

ของภาษาทางเทคนิคการถ่ายภาพ เป็นผลมาจากหลักจิตวิทยาการเห็นของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้ มุม

กลอ้ง ช่วงความชัด ความยาวโฟกสัของเลนส์ลักษณะการจดัแสง เป็นต้น แตไ่ม่ว่าจะเป็นงานภาพข่าว ภาพถ่าย

เชิงสารคดีแม้จะมีหลักในการนำเสนอภาพที่เน้นคุณค่าเกี่ยวกับความถูกต้องเป็นจริงของเหตุการณ์ แต่งาน

ภาพถา่ยเหล่านี้ก็ไม่สามารถสื่อ ความหมายได้อย่างเป็นวัตถุนิสัย เพราะภาพถ่ายทุกภาพล้วนมีความหมายแฝง

จากภาษาเทคนิคการถ่ายภาพเสมอ โดยความหมายแฝงจากภาษาทางเทคนิคการถ่ายภาพเหล่านี้ต้องพิจารณา

ร่วมกับบริบทแวดล้อมทางการถ่ายภาพตลอดทั้งคำบรรยายภาพด้วย ในบางกรณีระดับมุมกล้องจากมุมสูงก็

ไม่ได้ หมายความว่าสิ่งที่ถูกถ่ายภาพดูต่ำต้อย 3. ความหมายแฝงทางจิตวิทยาขององค์ประกอบด้านทัศนธาตุ 

(visual element) ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารด้วยภาพ อย่างไรก็ตามทัศนธาตุที่สำคัญ ใน

การสื่อสารภาพถ่ายได้แก่องคป์ระกอบเรื่องสีและเส้น  

ดังนั้นกล่าวได้ว่าหลักในการอ่านภาพถ่ายนั้นมีได้หลาย หลากรูปแบบ ทั้งการอ่านในแบบที่มีลักษณะ

ตัวบทแต่ปัญหาในการอ่านท่ีเป็นลักษณะตัวบทแบบนี้ก็คือสามารถอ่านได้เพียงบริบท ณ ปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้น
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อาจจะต้องอาศัยความเข้าใจทางวัฒนธรรมและบริบททางประวัติศาสตร์ เข้ามามีส่วนช่วยในการตีความสิ่งที่

ซ่อนอยู่ในภาพ อีกท้ังความรู้สึกขณะพิจารณาภาพถ่ายอยู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมักก่อให้เกิดการตั้งคำถามถึง

สิ่งที่อยู่ในภาพ โดยเฉพาะภาพที่ถ่ายทอดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการนำเสนอถึงความโหดร้าย ความ

รุนแรง และการตกเป็นเหยื่อ ด้วยเหตุนี้เองการจ้องมองภาพถ่ายจึงทำให้ปัจเจกสามารถการรับรู้เหตุการณ์ต่าง 

ๆ ของโลกผ่านดวงตา ทำให้เกิดลักษณะของการปล่อยให้อุดมการณ์ ความเชื่อ ตลอดจนกฎระเบียบและ

อำนาจประเภทต่าง ๆ เข้ามาสู่ทัศนคติของปัจเจกผ่านการมอง  ส่วนด้านการมองถึงความรุนแรงที่สะท้อน

ออกมาจากภาพถ่ายนั้นผู้ชมภาพเองก็ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวไปเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในภาพ เพราะ

ภาพถ่ายมีพลังทางการเมืองที่ทำให้ปัจเจกสะเทือนอารมณ์ภาพมากกว่าตัวอักษร ทั้งนี้ความหมายที่เกิดจาก

ระบบสัญญะมีส่วนทำให้มุมมองของผู้ชมภาพเปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะมีการใช้หลักจิตวิทยาการเห็นของ

มนุษย์มาเข้ามามีส่วน แต่ถึงอย่างไรความรู้เกี่ยวกับบริบทของการบันทึกภาพเหตุการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ในช่วง

เวลาของการบันทึกภาพจะทำใหผู้้รบัสารสามารถตีความหมายได้ชัดเจนมากข้ึน 

                                      

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของเหตุการณ์เริ่มข้ึนจากการจัดการรำลึกครั้งแรก รวมถึงมีการสร้าง

ประติมากรรม 6 ตุลา ณ หน้าหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2539 โดยในบทความชื่อ 

วาทกรรม 6 ตุลาที่เปลี่ยนไประหว่าง พ.ศ. 2520-2539 จากหนังสือ “6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง” ของ ธงชัย 

วินิจจะกูล อธิบายความหมายของ 6 ตุลา ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอีกต่อไป โดยธงชัยกล่าวถึง

แนวโน้มที่มีผลต่อความทรงจำที่ทำให้ความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลาเปลี่ยนแปลงไป ประการแรกการล่ม

สลายของพรรคคอมมิวนิสต์ มีส่วนให้ความเข้าใจต่อคอมมิวนิสต์นั ้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะบทบาทของ

นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มีส่วนทำให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ในไทยล่มสลาย ประกอบกับการ

ล่มสลายของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างโซเวียต เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความน่ากลัวไปเป็นขบวนการที่ล้าหลัง ไร้

ประสิทธิภาพ ประการที ่สอง คือฝ่ายซ้ายทั ้งหลายกลับสู ่เมืองมากขึ ้น รวมทั ้งการเปลี ่ยนแปลงของ

ประชาธิปไตยในประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่งสะท้อนลักษณะทั่วไปของ

ประชาธิปไตยที่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงจัดการกับการ

ชุมนุมประท้วง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งภายใน 

วิทยานิพนธ์เรื ่อง “ขบวนการนักศึกษาไทย:วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยช่วงใน

ระหว่าง 6 ตุลาคม 2519-2531” ได้อธิบายการขบวนการของนักศึกษาในเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2526-2531 ไว้ว่า
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เกิดการเคลื่อนไหวเชิงประเด็นมากขึ้นในหมู่นักศึกษา ขบวนการภาคประชาธิปไตยเติบโตในยุคทศวรรษที่ 

2530 เช่นกรณี เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (2535) ก็ยังเป็นการเข้าร่วมในขบวนการประชาธิปไตยของกลุ่ม

นักศึกษาและสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างสูงในกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองไทย เหตุมาจากในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้ผ่อนปรนให้นักศึกษา

ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์สามารถออกมาจากป่าได้อย่างไม่มีความผิด ทำให้สถานการณท์างการเมืองผ่อน

คลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเมื่อนักศึกษาทยอยออกจากป่าทำให้เกิดการขบวนการที่จะเคลื่อนไหวกิจกรรมใน

รูปแบบใหม่ ๆ เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้ความรุนแรงในเหตุการณ์กลับพูดถึงในลักษณะที่

ต่างออกไป  

นอกจากนั้นยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่มีการเสนอข่าวที่มีมุมหลากหลาย หนังสือชื่อรวม

บทความทางวิชาการ 25 ปี 6 ตุลา ในบริบทของสังคมไทย บทความทางวิชาการชื่อ “25 ปี หลัง 6 ตุลา ใน

ด้านสื่อมวลชน” โดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ซึ่งนำเสนอว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 สื่อมวลชน

กลายเป็นผู้มีส่วนในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและทำให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารตามมา และเมื่อ

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา หนังสือพิมพ์ที่มีความก้าวหน้าไม่มีการปรากฏในสังคมอีก สาเหตุก็เพราะการปราบปราม

ใน 6 ตุลา กลายเป็นการสร้างความกลัวที่ฝังลึก สร้างความไม่กล้าพูดในสังคม แตพ่อมาถึงช่วงพ.ศ. 2549 เกิด

การครอบงำของโลกทุนนิยมเกิดสถานการณ์เปลี ่ยนแปลงไปของวงการสื่อ คือการที่วงการหนังสือพิมพ์

กลายเป็นธุรกิจใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาทเพ่ือที่จะนำมาขยายกิจการ ในส่วนของวิทยุ โทรทัศน์ก็

ยังเป็นของรัฐอยู่และไม่ได้กลายเป็นที่คาดหวังของประชาชนในฐานะผู้บริโภค จากบทความนี้ทำให้เห็นมุมมอง

ของสื่อในการนำเสนอข่าวทางการเมือง เพราะสื่อสามารถเป็นกลไกของรัฐในการควบคุมทางความคิดของ

ประชาชนได้และทำให้ทราบถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ที ่มีต่อข่าวการเมืองในเชิงที ่ผลักดันที ่ให้มีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะในเหตุการณ์ดังกล่าวความเห็นของประชาชนถูกแบ่งเป็น 2 ขั้วคือระบอบ

ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและระบอบที่ทำการรัฐประหาร สื่อจึงกลายเป็นเครื่องมือใน

การตอ่สู้กันของ 2 ระบอบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ในข้างต้นจึงทำให้เกิดความเงียบและการไม่อยากรื้อฟื ้นถึง

เหตุการณ์ของฝ่ายขวา ซึ่งเป็นผลพวงของการที่ความรุนแรงในเหตุการณ์ถูกอธิบายต่างออกไป สาเหตุของการ

อยากท่ีจะลืมเหตุการณ์ในวันนั้นของฝ่ายขวา ภายในบทความเรื่อง “ความทรงจำ ภาพสะท้อนและความเงียบ

ในหมู่ฝ่ายขวาหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา” (พ.ศ. 2550) โดย ธงชัย วินิจจะกูล นำเสนอว่าภายหลังเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 ฝ่ายขวาผู้มีส่วนกระทำการโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อกำจัดปราบปรามขบวนการนักศึกษาฝ่าย
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ซ้ายในขณะนั้น พากันเฉลิมฉลองชัยชนะที่สามารถยุติภัย คุกคามจากคอมมิวนิสต์ในเมืองและสามารถปกป้อง

ประเทศชาติไว้ได้ หลังจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ส่งผลให้ฝ่ายขวาไม่สามารถอวดอ้างวีรกรรมของ

ตนต่อสาธารณะชนได้อีก ทำให้ 6 ตุลากลับกลายเป็นที่รับรู้ของสาธรณชนว่าเป็นความรุนแรงโหดเหี้ยมทาง

การเมืองที่จะติดเป็นรอยด่างใน ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งในประเทศและระดับสากล

และกระแสประชาธิปไตยเสรีนิยมใน ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เสียงของฝ่ายขวากลับเลือนหายไป พวกเขามี

คำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมจึงไม่คิดว่าตนทำอะไรผิด มีทั้งที่บอกว่าการยืนหยัดในอุดมการณ์นั้นไม่ใช่

ความผิด ซ่ึงคำอธิบายมีทั้งแบบที่ใช้กันทั่วไปในหมู่ฝ่ายขวาและคำอธิบายเฉพาะบุคคลความทรงจำของพวกเขา

ชวนให้ตั้งข้อสงสัยได้มากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ความจำ และความจริงที่หล่อหลอมความ

เป็นปัจเจกบคุคลขึ้นมาในขณะหนึ่ง ๆ ทำให้ปัจเจกใส่ใจกับการต่อสู้ระหว่างความทรงจำแบบต่าง ๆ เรื่องแบบ

ต่าง ๆ ของเหตุการณ์เกี่ยวกัน 

 ไม่เพียงแต่ความเงียบของฝ่ายข่าวเท่านั้นยังมีกลุ่มนักศึกษาที่ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เหยื่อ” ก็ยังเก็บงำ

ความเงียบไว้เช่นกัน ภายในบทความเรื่อง “ความรู้สึกผิด ความหวัง และบาดแผลในความเงียบของเหยื่อ 6 

ตุลา” (พ.ศ. 2541) โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ บทความชิ้นนี้นำเสนอความเงียบของเหยื่อในเหตุการณ์ 6 ตุลา 

ซึ่งนำเสนอเรื่องราวว่าทำไมเหยื่อในเหตุการณ์ถึงเงียบ ไม่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ทั้งนี้อาจเป็น เพราะความ

เจ็บปวดทางความทรงจำที่ได้รับ และเป็นเพราะเหยื่อมองว่ากลุ่มอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลา ยังคง

มีอำนาจต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และยังไม่ได้รับผิดทางกฎหมาย หรือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้ว่า

เป็นใคร ซึ่งยกตัวอย่างจากรูปถ่ายชันสูตรเหยื่อชายไทย 3 คนที่อยู่ในเอกสารชันสูตรพลิกศพแต่ไม่ทราบชื่อ ไม่

รู้ว่าพวกเขาคือใคร ครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหน รับรู้หรือไม่ว่าลูกหลานของตนเสียชีวิตแล้ว หรือยังเฝ้ารอการ

กลับมาของพวกเขาอยู่อย่างเงียบงัน แต่สุดท้ายความเงียบของเหยื่อในกรณี 6 ตุลาไม่ได้เกิดจากความกลัว

เสมอไป ความกลัวอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เหยื่อต้องเงียบ แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลง ผ่ อน

คลายมากขึ้น ความกลัวก็ลดไป เหล่าเหยื่อนั้นจึงเลือกท่ีจะไม่ออกมาพูดและให้ความทรงจำนั้นหายไปกับตน 

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเกิดการตั้งคำถามว่าสังคมไทยพัฒนาขึ้นแล้วหรือยัง โดยคำตอบนั้นอยู่ใน หนังสือ

ชื่อ พัฒนาการสังคมไทยจากวิกฤต 6 ตุลาคม 2519 จนถึง 19 กันยายน 2549 :สังคมไทยก้าวหน้าหรือถอย

หลัง? หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การเมืองไทยพัฒนาถอยหลังลงคลอง โดย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ กล่าวว่า

สังคมไทยหลังจากการผ่านการปฏิวัติจาก 6 ตุลา ก็ยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้โดยแบ่งเป็น 6 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัย

ที่ 1 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กองทัพเข้ามายึดอำนาจ เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากองทัพนั้นมีอำนาจมาก

เพียงใด ตลอดเวลาสามสิบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549) มีนายกมาแล้ว 10 คน มียศที่เป็นนายพลห้าคน คือ พลเอก
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เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, พลเอกชาติชาย ชุณหวัฒน์, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก

สุรยุทธ์ จุลานนท์ ส่วนคนที่ไม่มียศทางทหารคือ ธานินทร์ กรัยวิเชียร, อานันท์ ปัณยารชุน, ชวน หลีกภัย, 

บรรหา ศิลปะอาชา, ทักษิณ ชินวัตร อีกทั้งยังเกิดการรัฐประหารอีกสามครั้ง 26 มีนาคม 2520, 1 เมษายน 

2524, 9 กันยายน 2528 ปัจจัยที่ 2 ระบบราชการถึงแม้จะมีพรรคการเมืองเข้ามาช่ วยในการบริหาร แต่ส่วน

ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายก็ยังเป็นเรื่องของระบบราชการอยู่ดี พอเข้ามาก็เพียงแค่ทำตามนโยบาย แต่ใน

ยุคทักษิณก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเหมือนรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐบาล ทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นกลุ่มที่บริหาร

ตัวเองได้ เช่นการตั้งกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยที่ 3 พรรคการเมืองก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มธุรกิจ ไม่

ค่อยเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนเท่าไหร่นัก การเมืองไทยพัฒนาจริงแต่ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย 

ปัจจัยที่ 4 ภาคประชาชนที่ผ่านมายังเข้มแข็งไม่พอ ยังไม่มีพรรคการเมืองที่ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ 

5 บทบาทเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่

โดยตลอด ปัจจัยสุดท้ายเป็นเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ เนื่องจากประชาชนยังถูกครอบงำ

ด้วยความคิดทางวัฒนธรรม ที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมไพร่ฟ้า คนไทยจำนวนมากยังคงคุ้น เคยที่เกี่ยวกับความ

เป็นไพร่ อีกทั้งการปฏิรูปในปัจจุบันถึงแม้จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าเมื่อก่อน แต่ก็ยังพบปัญหา ใน

บทความที่มีชื่อว่า จากโศกนาฏกรรมถึงลิเกการเมืองการปฏิรูปการเมืองการปกครองไทยในเงาของ 6 ตุลาผ่าน

มา 25 ปี (2545) ของใจ อึ๊งภากรณ์ อธิบายถึงเหตุการณ์ 6 ตุลากระแสสังคมนิยมหมดลง รวมทั้งการกระจาย

อำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนมากขึ้น เพราะเป็นการสร้าง

โครงสร้างทางการเมืองท้องถิ่นแต่ก็ยังเป็นโอกาสให้กลุ่มอำนาจทางการเมืองระดับชาติเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น

ในการบริหารท้องถิ่นเท่านั้น รวมทั้งการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายชนชั้นนำเสรี

นิยมที่ระดมงบประมาณของรัฐส่วนกลางลงสู่พลเมืองในท้องถิ่นต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นกลไกที่ลดข้อ

เรียกร้องของชาวบ้านที่อาจมีต่อรัฐส่วนกลางอีกด้วย จึงกลายเป็นว่าการกระจายในรูปแบบนี้มีผลเสียมากกว่า

ในแง่ของการกระจายความเจริญและความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ 

กล่าวโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงบริบทในเหตุการณ์นั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ระบอบคอมมิวนิสต์ทั่วโลก

เสื่อมอำนาจลง ทำให้ภาพคอมมิวนิสต์นั้นกลายเป็นระบอบที่ล้าหลังและไร้ประสิทธิภาพ ประกอบกับในรัฐบาล

ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้ผ่อนปรนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์สามารถออกมาจากป่าได้

อย่างไม่มีความผิด ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและเมื่อนักศึกษาทยอยออกจากป่าทำ

ให้เกิดการขบวนการที่จะเคลื่อนไหวกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อที่เกิดการ

ครอบงำของโลกทุนนิยมเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปของวงการสื่อ คือการที่วงการหนังสือพิมพ์กลายเป็น

ธุรกิจใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาทเพื่อที่จะนำมาขยายกิจการ จึงไม่ได้ถูกควบคุมจากรัฐเหมือนแต่
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ก่อน จะเห็นได้ว่าเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้ความรุนแรงในเหตุการณ์กลับพูดถึงในลักษณะที่

ต่างออกไปจากช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้ ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เสียงของฝ่ายขวากลับเลือนหายไปและทำให้

ฝ่ายขวาไม่สามารถอวดอ้างวีรกรรมของตนต่อสาธารณะชนได้อีก แต่ถึงกระนั้นในแง่ของการพัฒนาทางด้าน

การเมืองสังคมไทยนับว่ายังไม่ได้พัฒนามากนัก 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการช่วงชิงพื้นที่ความทรงจำในสังคมไทย  

 การช่วงชิงความทรงจำในสังคมไทยมักเป็นการสร้างนิยามอัตลักษณ์ผ่านความทรงจำของกลุ่มคนใน

สังคม แต่เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการเกี่ยวกับการช่วงชิงความทรงจำอันดับแรก ต้องเข้าใจก่อนว่าความทรงจำ

นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อปัจเจก โดยในบทความ “ความทรงจำต่ออดีต ในงานมรดกศึกษา (Heritage 

Studies): บทสำรวจเบื้องต้น” (พ.ศ. 2553) เขียนโดยเบญจวรรณ  นาราสัจจ์ เสนอว่าความทรงจำร่วมที่ถูก

ประกอบสร้างทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความต้องการของปัจจุบันเป็นสำคัญ ความทรงจำนั้นมักเลื่อนไหล ถูก

นำเสนอหลายสำนวนที่เนื้อหาแตกต่าง เป็นเรื่องเล่าที่มาจากเสียงที่หลากหลายและไมกลมกลืนกัน  ประเด็น

หลักของการศึกษา คือ การผลิตซ้ำ ตอรอง และช่วงชิง ความทรงจำว่าด้วยมรดกของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ซึ่ง

ทำให้เกิดพลวัตในการดำรงอยู่ของความทรงจำต่ออดีตที่ถูกนำเสนอ ผ่านมรดก ผลการศึกษาส่วนใหญ่สะท้อน

ถึงความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนเหล่านั้น ภายใต้บริบทระดับต่าง ๆ 

เช่น ทองถิ่น ภูมิภาค ชาติ และ ระหว่างประเทศ  สำหรับประเด็นศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกัน ไดแก ความสัมพันธ์

ระหว่างความทรงจำส่วนบุคคลกับความทรงจำร่วม ภาพตัวแทน (representation) ที่ถูกสร้างให้เป็นความ

ทรงจำร่วม ความทรงจำกับอัตลักษณ์ (identity) ของชาติ ดังนั้นจึงทำเห็นความสำคัญของการนำความทรงจำ

มาใช้ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นชาติ 

ซึ่งบทความเรื่อง “การต่อสู้บนพื้นที่ความทรงจำของคนหลากหลายชาติพันธุ์ในประเทศไทย” (พ.ศ. 

2554) โดย สายชล สัตยานุรักษ์ กล่าวว่าได้อธิบายถึงความทรงจำร่วมกันของคนในสังคม ว่ามีความสำคัญ

อย่างยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของจินตนาการที่เชื่อมต่ออดีตเข้ากับสภาวะที่ ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และเป็นความ

คาดหวังต่ออนาคตไปพร้อมกัน นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของชนชั้นนำ

ไทยและรัฐไทยที่จะสร้างความทรงจำเกี่ยวกับ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” รวมทั้งทำให้ความทรงจำนี้มี

อิทธิพลต่อคนทุกชั้น ทุกท้องถิ่น และทุกชาติพันธุ์ แม้ว่าชนชั้นนำไทยและรัฐไทยจะประสบความสำเร็จในการ

ทำให้ความทรงจำนี้กลายเป็นความทรงจำกระแสหลักที่หล่อหลอม อัตลักษณ์ไทยรวมทั้งวัฒนธรรมแห่งชาติ
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ของไทย แต่ก็ไม่สามารถครอบงำคนทุกกลุ่มในสังคมไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังปรากฏว่าคนหลายกลุ่ม

ได้สร้างความทรงจำที่อยู่นอกกรอบของ “ความทรงจำกระแสหลัก” ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งมี

ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นมาก เนื่องจากโครงสร้างสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรว ดเร็ว 

เพราะมีการขยายตัวของระบบทุนนิยมและแตกตัวทางชนชั้นแม้แต่ในเขตชนบทที่ห่างไกล ทำให้การแย่งชิง

ทรัพยากรภายในกลุ ่มและระหว่างกลุ ่มทวีความรุนแรงขึ ้น ในขณะที ่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจมีความ

สลับซับซ้อนขึ้นมาก ส่งผลให้พื้นที่ความทรงจำกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกใช้สำหรับการต่อสู้ทางการเมืองของ

กลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เพ่ือจะได้มีสิทธิและอำนาจต่อรอง

เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่ตกอยู่ในฐานะคนชายขอบของรัฐไทยและสังคมไทยมาเนิ่นนา 

ดังที่ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การช่วงชิงความทรงจำทางสังคมในชุมชนม้งดอยยาว-ดอยผาหม่น” (พ.ศ. 

2558) ของอุไร ยังชีพสุจริต ศึกษาเกี่ยวกับการช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มม้ง สามกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรกเป็น

กลุ่มอาวุโสในพื้นที่ ซึ่งเป็นอดีตอาสาสมัครม้งช่วยทหารไทยในการรบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ คนกลุ่มนี้พยายาม

สร้างอัตลักษณ์และให้ความหมายต่อพื้นที่ ให้เป็นไปตามความทรงจำของตนในอดีต เช่น การพยายามสร้าง

อนุสรณ์สถานเกี่ยวกับการรบ หรือการใส่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดงออกถึงกลุ่ม กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มเยาวชน

ที่ได้รับการศึกษาและทำวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตัวตน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลและชุดความรู้

หนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่มอาวุโส กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการจัดการตามระเบียบข้อ

กฎหมายและคนจากต่างอำเภอต่างพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ทำให้ทั้งสองกลุ่มนี้จึงพยายามช่วงชิง ต่อรองผ่านชุดความรู้

ที่ตนมีต่อดอยยาว-ผาหม่น ที่แตกต่างกันจนกลายเป็นประเด็นต่อการสร้างความหมายบนพื้นที่ดอยยาว -ผา

หม่น ใช้แนวคดิความทรงจำทางสังคม โดยความหมายแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พ้ืนที่และบุคคลที่เกิดขึ้นทั้ง

ในระดับชุมชนและชาติ Halbwachs (1952) เรียกสิ่งเหล่านี้ “ความทรงจำร่วม” (collective memory) หรือ

คลังความรู้ร่วม ซึ่งเป็นฐานในการรู้จักตัวตนหรืออัตลักษณ์ ส่วน Berliner (2005) มองว่า ความทรงจำเป็นสิ่ง

ที่ประกอบสร้างขึ้น แต่ก็เสนอว่าจำเป็นต้องรื้อถอนและตั้งคำถามต่อสิ่งที่ถูกทำให้จดจำและสิ่งที่ถูกทำให้ถูกลืม 

 ผลการศึกษาสรุปว่าการช่วงชิงความทรงจำพื้นที่ดังกล่าวนั้น ในงานได้เสนอว่าเป็นการต่อสู้รูปแบบ

ใหม่ เพื่อกำหนดสร้างพื้นที่ให้เป็นไปตามความรู้ ความเข้าใจของตน ฉะนั้นในการต่อสู้เพื่อนิยามพ้ืนที่ได้นำ

เครื่องมือสำคัญในการต่อรอง คือ ความทรงจำ ประสบการณ์และความรู้ ดังที่ในงานได้เสนอว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้

เข้ามีส่วนช่วงชิงพื้นที่ด้วยการนิยามว่ารัฐไทยเป็น “ผู้เสียสละ” เป็นผู้สร้างความสันติสุขให้กับพื้นที่หลังจาก

สามารถกำชัยชนะต่อพรรคคอมมิวนิสต์ได้ และให้ภาพต่อชาวม้งในพื้นที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงและเป็นภัย  ซึ่ง

เป็นการลดคุณค่าและกีดกั้นชาวม้งหรือลดความสำคัญของคนม้งในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันชาวม้งที่เคยร่วม
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ช่วยเหลือทหารไทยในการรบกับคอมมิวนิสต์ ได้แสวงหาหาจุดร่วมในกลุ่มม้ง เช่น รวมญาติพี่น้องที่เป็นทั้ง

สหายที่เข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์และม้งฝ่ายช่วยไทย กลับมาสร้างความทรงจำต่อพ้ืนที่ “ในฐานะผู้อยู่ก่อน” 

และความทรงจำในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เคยมีผู้นำมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์มาเป็นจุดร่วม

ของตน ทั้งนี้ยังมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่พยายามนำเสนอความเป็นม้งให้เข้ากับยุคทันสมัยหรือบริบทสังคมปัจจุบัน 

ปฏิบัติการณ์ช่วงชิงดอยยาว-ผาหม่น ได้ถูกแสดงออกมาผ่าน กิจกรรมและอนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ เพื่อระลึก

เรื่องราวในอดีตและเป็นสถานที่ไว้อาลัยวีรกรรมของชาวม้งและของรัฐ แต่สำหรับชาวม้งนั้นได้ผลิตสร้างความ

เป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ชาวม้งขึ้นมา เพื่อเป็นพลังในการต่อรองให้ได้สิทธิต่าง ๆ รวมถึงสิทธิ์การใช้ทรัพยากร

ในพ้ืนที่ แต่ถึงแม้ว่าการปฏิบัติการทางความทรงจำดังกล่าวจะถูกรัฐและคนนอกเพ็งเล็ง แสดงคติ นินทา และดู

ถูกชาวม้งอยู่ แต่การต่อรอง ช่วงชิงของชาวม้งยังอาศัยช่องทางอ่ืน ๆ เช่น การท่องเที่ยว ที่มีกิจกรรมการแสดง 

ดนตรีม้ง ขายสินค้าเสื้อผ้าในวัฒนธรรมม้ง หรือแม้แต่งานวิชาการ สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้

ชาวม้งสามารถนำเสนอตัวตนและประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาบนพื้นที่สาธารณะและให้กับนักท่องเที่ยว

หรือคนภายนอกได้รับรู้ ดังนั้นภายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงทำให้เห็นกระบวนการช่วงชาติระหว่างกลุ่มคน 3 

กลุ่มนี ้และทำให้ทราบถึงกระบวนการที่รัฐไทยมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติให้กับกลุ่มคน

ย่อย ๆ  การสร้างความหมายหรือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติขึ้นมานั้น หนังสือเรื่อง “ชาติไทย เมืองไทย 

แบบเรียนและอนุสาวรีย์” (พ.ศ. 2547) ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิปรายถึงประเด็นดังกล่าว การศึกษาที่ได้

สร้างจิตนาการแห่ง ความเป็นชาติไทยในฐานะที่เป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้นในจิตสำนึกของคนโดยทั่วไปที่ผ่าน 

ระบบการศึกษาของไทย ในขณะที่ในเรื่องอนุสาวรีย์นั้นนิธิได้ชี้ให้เห็นถึงการแย่งชิงสร้างอดีตหรือประวัติศาสตร์

โดยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับรัฐชาติไทยโดยผ่านอนุสาวรีย์ ตรงนี้หมายความว่ารัฐสองแบบได้นิยามอดีตที่

แตกต่างกัน ทัง้นี้เพ่ือให้อดีตนั้นเข้ามาจัดความสัมพันธ์หรือเข้ามาจัดระเบียบทางการเมืองในปัจจุบัน โดยกลุ่ม

ของผู้ที่สร้างหรือให้ความหมายเกี่ยวกบัอดีตนั้นเป็นผู้มีอำนาจในสังคม  

 ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมกลุ่มนี้จึงทำให้เห็นถึงความสำคัญของ ความทรงจำหรือประวัติศาสตร์ที่

สังคมหนึ่ง ๆ พยายามสร้างขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมของตนและความทรงจำอดีตนี้ก็มีส่วนมากำหนดระเบยีบ 

และอำนาจทางการเมืองของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการสร้างความทรงจำในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นหาได้มีหนึ่ง

เดียวไม่แต่ปรากฏอย่างหลากหลาย และมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางสังคมในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง และ

ความทรงจำของกลุ่มคนในสังคมไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวแน่นอน ดังนั้นจึงเกิดการช่วงชิงความทรงจำขึ้นในสังคม

เพ่ือให้ความทรงจำของกลุ่มของตนมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ   
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4. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ความทรงจำ (Site of memory) 

 ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เกิดกระแสนิยมศึกษาความทรงจำของผู้คนในสังคมเพิ ่มขึ ้นในวงวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จนมีผู้ขนานนามว่าเป็น “อุตสาหกรรมความทรงจำ” ในแงหนึ่งนับเป็นความ

สืบเนื่องจากการเพ่ิมจำนวนและความถี่ในการจัดงานเฉลิมฉลองในเมืองต่าง ๆ เพ่ือระลึกถึงเหตุการณเกี่ยวกับ

สงครามโลกครั้งที่สองในอีกด้านเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการที่ท้าทายประวัติศาสตร์กระแสหลัก และเปิดพื้นที่

ให้กับกลุ่มคนที่เคยด้อยโอกาสทางสังคม เช่น กลุ่มชาติพันธุ ชนกลุ่มน้อยทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมักไม่ค่อย

ไดรับโอกาสให้ปรากฏตัวตนในหนาประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากนักวิชาการและ

ชุมชนยิวเกี่ยวกับความทรงจำร่วมว่าด้วย การฆ่าล้างเผาพันธุ์ (holocaust) (เบญจวรรณ  นาราสัจจ์,2553 

:28-30)  

 จุดแรกของการพัฒนาแนวคิดความทรงจำ (collective memory) นั้นเป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาขึ้นครั้ง

แรกโดย “Maurice Halbwachs” นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่ได้ปรับแนวคิดจิตวิทยาระดับบุคคลไปสู่ระดับการ

ร่วมกันของสังคม โดย Halbwachs กล่าวว่าความทรงจำนั ้นมี 2 ระดับ คือความทรงจำส่วนของปัจเจก 

(individual memory) และความทรงจำร่วม (collective memory) ความหมายโดยรวมของความทรงจำ

ร่วมนั้น Halbwachs ได้อธิบายว่า  

ความทรงจำร่วมนั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมา แต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบ

สร้างข้ึนทางสังคมโดยเป็นสิ่งเป็นความทรงจำร่วมนี้ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจ แต่

ความทรงจำร่วมนี้มีลักษณะที่คงทน สามารถดึงเอาสิ่งที่มีลักษณะพ้ืนฐานเพ่ือใช้เชื่อมโยง

ปัจเจกแต่ละคนที่เป็นสมาชิกสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดนปัจเจกที่เป็นสมาชิกเหล่านี้จะทำ

หน้าที่จดจำเรื่องราวของสังคมร่วมกัน ทั้งนี้ลักษณะของกลุ่มที่มีความทรงจำร่วมนั้นมี

มากมาย ทั้งระดับครอบครัว ชนชั้น กองทัพ องค์การ กลุ่มการค้า ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความ

ทรงจำร่วมเป็นของตนเอง โดยความทรงจำร่วมเหล่านี้ถูกประกอบสร้างในช่วงเวลาหนึ่ง 

ๆ แยกออกจากความทรงจำ (ปัจเจก) ซึ่งการสร้างความทรงจำนี้อาจเป็นอดีตที่เกิดขึ้น

ใหม่ ซึ ่งไม่ใช่อดีต (ที่เกิดขึ้นจริง) ก็ได้แต่ที่สำคัญคือ ความทรงจำร่ วมที่เกิดขึ้นนี ้จะ

กลายเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมจดจำได้ โดยปราศจากเรื่องของเวลาและสถานที่ (Maurice 

Halbwachs,1992 อ้างใน อังกูร หงส์คณานุเคราะห์,2554:26)  
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 สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในการนิยามความทรงจำของ Halbwachs นั่นคือความเห็นที่ว่าความทรงจำและ

อดีตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะความทรงจำนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการต่อรองกับสังคมปัจจุบันตลอดเวลา 

เรื่องราวของความทรงจำร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสิ่งแวดล้อมในแต่ละสังคมและยุคสมัย 

เพราะความทรงจำนั้นเป็นการตีความอดีตจากกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจที่จะเลือกจดจำจำเพาะบุคคลที่พวกเขา

เลือกให้ความสำคัญ ผู้ที่มีอำนาจนั้นอาจเป็นเพียงกลุ่มคนทางการเมืองหรืออาจหมายถึงสังคมทั้งหมดก็ได้ โดย

สังคมมีบทบาทในการกำหนดข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ว่าจะมีการเรียกคืนเหตุการณ์ใดบ้าง

และไม่ต้องการให้เอ่ยถึงสิ่งใดบ้าง อีกท้ังสังคมยังสามารถกำหนดวิธีการเรียกคืนข้อมูลจากอดีต รวมทั้งกำหนด

ความรุนแรงทางอารมณ์ที่จะเสนอเมื่อกล่าวถึงความทรงจำนั้น ๆ (รินนา ทากุดเรือ ,2557 :34) ทั้งนี้ยังมีความ

แตกต่างกันระหว่างความทรงจำท้องถิ่น (ความทรงจำรอง) กับความทรงจำที่นำเสนออย่างเป็นทางการ (ความ

ทรงจำกระแสหลัก) โดยแบบแรกมีไว้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วไปเท่านั้น เช่น เรื่องเล่า

ระดับท้องถิ่นที่อาจบรรยายถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่คนในชุมชน เท่านั้นที่ได้ประสบและมีความเกี่ยว

โยงในระดับกลุ่มย่อย ส่วนความทรงจำแบบทางการมีเพ่ือรักษาเสถียรภาพของสภาพสังคมที่เป็นอยู่ เป็นความ

ทรงจำที่มีความน่าเชื่อถือและไม่จำเป็นต้องตรงกับข้อมูลหลักฐานที่เขี ยนในตำราประวัติศาสตร์ โดยในตำรา

ทางประวัติศาสตร์ก็พยายามที่จะสร้างความทรงจำระดับชาติและทำให้คนในสังคมเชื่อไปได้ว่าสิ่งที่ รับรู้ว่าเป็น

ข้อเท็จจริง ทั้งนี้เองความทรงจำนั้นยังเกี่ยวพันกับอัตลักษณ์ของกลุ่มทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถาบันหรือ

ผู้ที่อยู่รวมกันในระดับประเทศ จึงทำให้หลายครั้งความทรงจำและอัตลักษณ์ถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นชาติ 

ซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยเรื่องราวและประเพณีที่ถูกผลิตขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทางสังคมหรือหมู่คนใน

ชาติรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้คนในกลุ่มนั้นมีความต้องการจดจำ รักษาเอกลักษณ์และภาพลักษณ์หรือ

ประเพณี โดยต่อเนื่องจากการเลือกจดจำ หลายครั้งการเลือกกำหนดความทรงจำร่วมนั้นเป็นไปเพื่อการ

สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน (ดลลดา ชื่นจันทร์ ,2558 :184-186) 

 ยิ่งไปกว่านั้น ความทรงจำร่วมนั้นกรอบรูปร่างของอดีตที่กลุ่มคนทางสังคมบอกเล่าต่อแก่คนอื่น เพ่ือ

เชื่อมต่ออดีตของพวกเขา รวมทั้งปัจจุบันและอนาคตในรูปแบบเรื่องเล่าโดยย่อ เช่น กลุ่มคนทางการเมืองที่ใช้ 

(สร้าง) ความทรงจำของชาติเพื่อเป้าหมายของตน อย่างการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สร้างความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองบางอย่าง ด้วยเพราะความทรงจำและอัตลักษณ์บางอย่างนั้นถูก

เลือกจำหรือเลือกใช้งาน ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลสำหรับการเสริมการจดจำในเหตุการณ์พิเศษของกลุ่มคนและ

รับใช้การกระทำของสังคม เช่น การสร้างวาระสรรเสริญวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ ผู้คนจะสามารถจดจำบุคคลที่

เป็นวีรบุรุษคนนี้ได้หากแต่อาจจะทำให้หลงลืมคนอ่ืน เนื่องจากไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุการณ์พิเศษ เหตุ

นี้ทำให้เกิดคำว่า “การหลงลืมร่วม” (collective amnesia) (เพ่ิงอ้าง ,2558 :184-186)  



21 
 

ความทรงจำร่วมและความทรงจำส่วนบุคคล 

 ความทรงจำร่วมและความทรงจำส่วนบุคคลนั้นไม่อาจแยกขาดจากกันได้  โดยความทรงจำร่วมนั้นถือ

เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำส่วนบุคคล ที่คนแต่ละคนอาจได้มีประสบการณ์ร่วมกันและจดจำเรื่องราว

บางอย่างร่วมกันหรือบางครั้งผู้คนก็สร้างความทรงจำของตนเองจากข้อมูลของคนอ่ืนหรือข้อมูลที่มาจากความ

ทรงจำที่ร่วมกันอยู่ของคนอ่ืน ๆ ในสังคม ในขณะเดียวกันความทรงจำส่วนบุคคล ที่บุคคลนั้นมีประสบการณ์ก็

สามารถกลายเป็นความทรงจำร่วมได้ผ่านการเผยแพร่ โดย Halbwachs เคยกล่าวไว้ว่า “ความทรงจำของ

บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทของกลุ่มสังคมที่อยู่นั้นมีเพียงแต่ความฝันเท่านั้น” ความทรงจำส่วนบุคคล

และความทรงจำทางสังคมเป็นสิ ่งที ่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้” ทั ้งนี ้ความทรงจำส่วนบุคคลนั้น

กลายเป็นความทรงจำทางสังคมโดยการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกของคนในสังคมผ่านเครื่องมือทาง

วัฒนธรรม อันหมายถึงการส่งต่อ “เนื้อหา” (texts) ในหลากลายรูปแบบทั้งการเขียน การพูด ร่างกาย พื้นที่ 

อาคาร หรืออนุสรณ์ ทั้งหมดนี้ถือเป็นเนื้อหาทางความทรงจำ (memory texts) (นัทธนัย ประสานนาม

,2557:304-305) ในขณะที่เนื้อหาถูกส่งผ่านด้วยกิจกรรมจะมีทั้ง พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง พิธีรำลึก โดยผ่าน

ทางสื่อต่าง ๆ ตามแต่ความต้องการของสังคม  

เนื้อหาทางความทรงจำเป็นจุดร่วมระหว่างบุคคลและอดีต การจดจำนั้นคือการทำงานร่วมกันระหว่าง

เนื้อหาและผู้คน ความทรงจำมีการกระจายระหว่างเนื้อหาและผู้คนต่าง ๆ ซึ่งตัวเนื้อหาทางความทรงจำนี้ไม่ได้

สื่อสารด้วยตัวเองแต่ผ่านการสื่อสารผ่านตัวแทนหรือคนอ่ืน ๆ โดยบุคคลแต่ละคนก็มีส่วนความทรงจำที่ต่างกัน

เมื่อนำมาแบ่งปันกันก็เกิดเป็นการทำงานร่วมกันในเครือข่ายความทรงจำ (เพิ่งอ้าง,2557:304-305) ซึ่ง 

Halbwachs ก็ให้ความเห็นว่า ความทรงจำส่วนบุคคลของคนทุกคนถูกประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างทางสังคม

และธรรมเนียมปฏิบัติ โดยความทรงจำส่วนบุคคลสามารถเข้าใจได้ผ่านบริบทของกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นร่วมอยู่

ด้วย เช่น ครอบครัว องค์กร และชาติ อีกทั้งความทรงจำร่วมนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งพัฒนาขึ้น

มาจากพ้ืนที่และเวลา กลุ่มนั้นผูกสร้างความทรงจำส่วนบุคคลมีหน้าที่จดจำความทรงจำที่ถูกสร้างนั้น เป็นส่วน

หนึ่งหรือแง่มุมหนึ่งของความทรงจำกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นความประทับใจ ข้อเท็จจริง หรือแม้กระทั่งในเรื่องที่

สำคัญและชัดเจนว่ารู้อยู่เพียงคนเดียว ก็ไม่พ้นไปจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งเชื่อมต่อและเป็น

ตัวก่อกำเนิดความคิดของปัจเจก (กฤษณะ โชติสุทธิ์,2560:54-57) สำหรับผู้ศึกษานั้นความทรงจำทางสังคม

ของบุคคลนั้นจะหายไปหากไม่ได้รับการกระตุ้นจดจำและหล่อเลี้ยงโดยการติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อพูดคุย

แลกเปลี่ยนถึงเรื่องในอดีตและแบ่งปันรวมทั้งรื้อฟ้ืนความทรงจำนั้นกลับคืนมา แสดงให้เห็นถึงความทรงจำส่วน

บุคคลของแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวพันกับความทรงจำของคนอ่ืน ๆ  
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นอกจากนี้ การย้ำเตือนความทรงจำ และการจดจำในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้งานศึกษาความทรงจำส่วน

หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับสิ่งที่ Pierre Nora (1996) เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจำ” (site of memory) 

อันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบ ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่

เคยมีอยู่ในสังคมกลับกลายเป็นอดีตที่ไมสามารถนำกลับคืนมาได ความสมดุลระหว่างอดีตและปัจจุบันที่เคย

เป็นในสังคมประเพณีถูกทำลายลงไปจนเกิดความรู้สึกว่าทุกอย่างไดจบสิ้นลงแลว ความทรงจำที่มีอดีตไม

หลงเหลืออีกต่อไป แต่ด้วยการจดจำอดีตผ่านประวัติศาสตร์ซึ่งมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับอดีตไวตามแบบของ

สังคมสมัยใหม่ โดยผ่านการกลั่นกรองและจัดหมวดหมูใหม่ทั้งยังไมใช่เรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใน

ชีวิตประจำวันทำให้เกิดการสร้างแหล่งความทรงจำขึ้นมา เพื่อเป็นที่รวบรวมของความรูสึกเกี่ยวกับความ

ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้แหล่งความทรงจำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพยายามของสังคมสมัยใหม่ในการ

รื้อถอนความทรงจำตามธรรมชาติ (spontaneous memory) อันเป็นความทรงจำในสังคม (เพ่ิงอ้าง ,2560 

:54-57) 

 เนื่องจากความทรงจำที่เกิดขึ้นนั้นมักมีความกำกวม ไมชัดเจน ขึ้นกับความประทับใจมักเป็นปรากฏ

การณทีเ่กี่ยวขอ้งกับอารมณ์ และสิ่งที่ไมอาจอธิบายเป็นภาษาไดแต่อยู่บนฐานของการจดจำในบริบทของความ

ศักดิ์สิทธิ์ มีหลากหลาย และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มข้ึนแตเ่ป็นสิ่งที่มีความเฉพาะของแต่ละกลุ่ม อีกท้ังความทรง

จำ มักปรากฏอยู่เป็นรูปเป็นร่างในพื้นที่ ภาพลักษณ์ หรือวัตถุ แต่ไมไดดำรงอยู่อย่างมั่นคงกลับมีความ

เปราะบางและเปลี่ยนแปลงไดง่ายจุดที่น่าสนใจคือ Nora (1989)  เสนอว่าความทรงจำเกี่ยวกับชาติถูกสร้าง 

บรรจุ และช่วงชิงกันในแหล่งความทรงจำซ่ึงปล่อยให้อดีตถูกระลึกถึงอย่างมีอารมณ์ ความรูสึก อย่างเป็นไป

เอง และห่างไกลจากการเขียนทางประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกับที่มันกำลังสร้างอดีตให้เกิดขึ้น แนวคิดนี้

สามารถนำมาใช้ศึกษา แหล่งมรดกที่บรรจุความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของชาติ หรือกลุ่มคนไวซึ่งในการบรรจุ 

ความทรงจำอย่างหนึ่งก็อาจกดทับหรือเบียดขับความทรงจำอื่น ๆ ที่สามารถมีขึ้นให้จางลงหรือหายไป (อรรถ

จักร์ สัตยานุรักษ์ ,ออนไลน์ :2558) 

 โดย Pierre Nora ได้กล่าวถึงแนวโน้มของสังคมสมัยใหม่ว่าเป็น สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบทำ

ให้สิ่งต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ในสังคมกลับกลายเป็นอดีตที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ ส่งผลต่อความสมดุลระหว่าง

อดีตและปัจจุบันที่เคยเป็นมาในสังคมแบบประเพณีถูกทำลายลงไป เกิดความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้จบสิ้นลง 

ความทรงจำที่มีต่ออดีตไม่ได้หลงเหลืออีกต่อไป ทำให้เกิดการก่อตัวตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในสิ่งที่  Nora

เรียกว่า “พื้นที่ความทรงจำ” (Site of memory) อันเป็นที่อยู่ของความรู้สึกถึงความต่อเนื่องจากอดีตถึง

ปัจจุบันพื้นที่ความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน (ธนศักดิ์ สาย
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จำปา,2551:18-20) แต่เป็นการจำผ่านประวัติศาสตร์ที่ซึ่งสังคมสมัยใหม่ได้เข้าไปจัดระเบียบต่ออดีต เพ่ือสร้าง

ความทรงจำร่วมกันของสังคม การกระทำเหตุการณ์ร่วมกับคนในสังคมจะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพื้นที่ความทรงจำ

จะจดจำเกี่ยวกับการหลอมรวมภาพลักษณ์และอุดมคติจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างปัจเจกชนกับ

กลุ่มสังคม ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมและทำให้สังคม “มีเรื่องเล่า” ซึ่งหล่อหลอมอัตลักษณ์ทาง

สังคมขึ้น (อุทิศ สังขรัตน์,ออนไลน์ :2553) และอัตลักษณ์เหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเป็นชุมชน 

ความเป็นชาติ อันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ทั้งนี้ ปิแอร์ นอร่า ได้เสนอว่าในความเป็นจริงแล้วสังคมไม่ได้

เป็นเอกภาพตามอุดมคติแต่ “ความทรงจำ” ได้ก่อรูปขึ้นในปริมณฑลของการต่อสู้แย่งชิง และการแบ่งแยก 

ทั้งนี้จากการศึกษา “พื้นที่ความทรงจำ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติจะนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ความเป็น

ชาติ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของการสร้างความทรงจำผ่านสัญลักษณ์บนพื้นที่เพื่อทดแทนอัตลักษณ์ทาง

สังคม และวัฒนธรรมพ้ืนที่ดังกล่าวจึงเป็น “พ้ืนที่ที่เป็นสัญลักษณ์” หรือเป็น “บริบทอันศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชาติต่าง 

ๆ ไดส้มมตวิ่าตนเองได้เข้าไปอยู่ (Pierre Nora : 1984, อ้างใน เยาวนุช เวศร์ภาดา,2545:33) 

 เมื่อพูดถึงแหล่งพื้นที่แห่งความทรงจำนั้น กล่าวคือคือผลงานของช่วงเวลาที่กลายเป็นองค์ประกอบ

ของสัญลักษณ์ของมรดกทางความทรงจำในพ้ืนที่หนึ่ง หรืออาจกล่าวอีกอย่างว่า พ้ืนที่ความทรงจำ คือที่ที่ความ

ทรงจำ (อาจเป็นในลักษณะของทางวัฒนธรรม) สะท้อนภาพและเปิดเผยเรื่องราวความลับของตัวเอง ซึ่งพื้นที่

ความทรงจำนี้หากกล่าวเป็นรูปนามธรรมจะหมายถึง 

• พ้ืนที่ เช่น หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ พระราชวัง สุสาน จุดท่องเที่ยวและอนุสรณ์สถาน 

• แนวคิดหรือหลักการปฎิบัติ เช่น วันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญหรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ  

• วัตถุ เช่น ภาพถ่าย อนุสาวรีย์รำลึก คู่มือต่าง ๆ วัตถุหรือสิ่งแทน ตำราพื้นฐานหรือแบบเรียน  

 นอกจากนี้ความทรงจำยังมีกระบวนการที่สื่อสารสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึกหรือนามธรรมของความ

ทรงจำรวมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ สิ่งก่อสร้างหรือพิธีกรรมเพ่ือที่จะทำให้ผู้คนในสังคมหรือผู้

ทีไ่ด้รับเรื่องราว เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ผ่านความทรงจำร่วม อย่างไร

ก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการต่อสู้ใน “พื้นที่ความทรงจำ” จะช่วยให้มองเห็นความตึงเครียดและความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ซับซ้อนและกว้างขวางในสังคมไทย และช่วยให้เข้าใจมิติทางการเมืองวัฒนธรรม 

(cultural politics) ของปัญหาความตึงเครียดและความขัดแย้งในสังคมไทยชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การแสวงหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยไม่ละเลยมิติทางวัฒนธรรม (สายชล สัตยานุรักษ์, 2555:77-79) 
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บทที่ 3 

ลำดับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

ในช่วงปีพุทธศักราช 2500 สังคมไทยกำลังมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างมหาศาลในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจนับตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้นมา ประจวบกับตอนนั้นประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพ

ของรัฐบาลสหรัฐในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และการทำสงครามในอินโดจีน ในทางตรงกันข้ าม สภาพ

การเมืองกลับชะงักเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ องค์กรทหารยังคงคุม

อำนาจทางการเมืองอยู่ในระหว่างพ.ศ. 2501-2516 (ยกเว้นช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างพ.ศ. 2511-2514) ทหารปก

รองโดยไม่มีรัฐธรรมนูญ ไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีการเลือกตั้ง และไม่มีสหพันธ์กรรมกรที่จะเป็นตัวแทนในการ

ต่อรอง เพ่ือค่าจ้างและผลประโยชน์ (การที่เศรษฐกิจไทยเติบโตในช่วงนั้นเพราะค่าจ้างแรงงานกรรมกรไทยต่ำ

และถูกกดไว้เป็นเวลานาน) ดังนั้นความขัดแย้งในทางโครงสร้างของเศรษฐกิจ-สังคม กับการเมืองก็เป็นเรื่องที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้อันเป็นผลให้เกิดการลุกฮือของนักศึกษา (ชาญวิทย์ เกษตรสิริ,2538:100-103) 

ดังนั้นการตื่นตัวทางการเมืองและสังคมอย่างกว้างขวางในหมู่ปัญญาชน นักศึกษา สื่อมวลชนและ

ประชาชน นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นกระแสวัฒนธรรมทางการเมืองฝ่ายการเปลี่ยนแปลงหรือฝ่ายซ้าย ทั้งนี้

เนื่องจากเป็นแนวคิดความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่เผยแพร่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างและต่อต้านสภาพสังคม

ดั้งเดิมของไทย มุ่งเสนอแนวทางเลือกใหม่ให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางสังคมนิยม ซึ่งจะเห็นได้

จากการเผยแพร่เอกสาร-สิ่งพิมพ์ ทั้งในรูปแบบบันเทิงคดี บทความ ตำราทฤษฎีทางการเมือง ด้วยเหตุดังกล่าว

นี้ การเผยแพร่ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น บางส่วนยังมุ่งหมายไปถึงการเปลี่ยนแปลง 

ดังที่ปรากฏความพยายามจากบางกลุ่มที่จะแปรสภาพสำนึกทางสังคม วัฒนธรรมของพลังกระแสเปลี่ยนแปลง

ให้เป็นพลังทางการเมือง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น โดยการจัดทั้ง องค์กรแนวร่วม ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยอาศัย

หลักเรียกร้องให้เห็นถึงสันติภาพ การขจัดความทุกข์ยากของประชาชน การแสวงหาสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น เพ่ือ

เป็นประเด็นในการต่อสู้ ต่อต้านและโค่นอำนาจรัฐในระบอบเดิม ทำให้กระแสฝ่ายที่พยายามเปลี่ยนแปลงนั้นมี

บทบาทในฐานะเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์สังคมเท่านั้น โดยผลพวงของการเคลื่อนไหวทางความคิดการเมืองในช่วง

ต้นพ.ศ. 2490 ยาวไกลไปจนถึงพ.ศ. 2510 ดังที่มีข้อสังเกตว่าองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่กันอย่างมากภายหลัง

จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะเป็นบทกวี หนังสือแปล บทความที่เกี่ยวข้องกับปรัชญามาร์กซิสม์ 

ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตทางความคิดของปัญญาชนในยุคต้นพ.ศ. 2490 ทั้งนั้น 

(อภิญญา รัตนมงคลมาศและวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์,2547:47-50) การเคลื่อนไหวทางสังคมของนิสิตนักศึกษา

ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นั้น ในข้อเขียนหลายชิ้นมักสืบสาวตำนานย้อนไปถึง พ.ศ. 2508 เมื่อมีการ
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ออกนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับนิสิตนักศึกษา โดยทางบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์ (ส. ศิวรักษ์) 

ได้ชักชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมจัดทำหนังสือ ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันของ ผู้จัดทำ

หนังสือเป็นกลุ่มปริทัศน์เสวนา จนกระทั่งพบปะพูดคุยปัญหาสังคมและเรื่องราวที่น่าสนใจในวงกว้างออกไป 

จนกระทั่งจัดทำเป็นนิตยสารปริทัศน์ฉบับนิสิตนักศึกษา วิพากษ์วิจารณ์สังคมใกล้ตัว คือบทบาทของนักศึกษา

และอุดมคติ ทำให้บรรดานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เมื่อ

ออกมาได้ไม่ก่ีฉบับผู้จัดทำก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนจนในที่สุดก็ต้องยุติไป (เพ่ิงอ้าง,2547) 

ประกอบกับจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ทำการรัฐประหารตัวเองในวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2514 

นักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของตนเองจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำให้ถึงจุดที่

สังคมไทยไม่อาจจะยอมรับได้อีกต่อไป และยังถูกกดดันด้วยความไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร ราชการ ความ

ตกต่ำทางเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง ข้าวสารขึ ้นราคา การใช้อภิสิทธิและการเล่นพรรคเล่นพวกใน

บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งทำให้นิสิตนักศึกษาเป็นความหวังเดียวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ

ผลักดันสถานการณ์ทางการเมืองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (ณัชชาภัทร อมรกุล,ม.ป.ป:3-5) 

 นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมสัมผัสกับปัญหาความทุกข์ยากของคนยากคน

จน จากการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งแม้ว่าจะมีหลักคิดในเรื่องของสังคมสงเคราะห์แต่ก็เป็นช่องทางที่

ช ่วยเปิดโลกทัศน์ของนิสิตนักศึกษา นำไปสู ่การวิพากษ์ว ิจารณ์สังคม การครอบงำทางเศรษฐกิจโดย

ต่างประเทศ ต่อต้านความหรูหราฟุ่มเฟือย มีการจับกลุ่มศึกษาศิลปะและวรรณกรรมเพื่อชีวิต ดังปรากฏใน

หนังสือ “เล่มละบาท” ที่จัดทำโดยนิสิตนักศึกษา จากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พ.ศ. 2512 นิสิตนักศึกษากลุ่ม

หนึ่งได้รับแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดความคิดและความพยายามที่จะจัดตั้งศูนย์รวมของนิสิตนักศึกษาทุก   

มหาลัยขึ้นและเป็นผลให้มีการเลือกตั้ง “ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ขึ้น (เสน่ห์ จามริก

,2556:27-28) และเกิดการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาที่ไม่พอใจการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล

โดยสังเกตเห็นว่า ประเทศไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษายังพบว่านักธุรกิจญี่ปุ่นยังหลีกเลี่ยง

ภาษีให้เห็นความหละหลวม การไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการไทย โดยนักศึกษาได้ใช้ประเด็นชาตินิยม

มารณรงค์เรียกร้องควบคู่ไปกับการร่วมกันงดใช้สินค้าญี่ปุ่นและต่างชาติ เพ่ือลดปัญหาการขาดดุลการค้า (เพ่ิง

อ้าง,ม.ป.ป)  

ดังนั้นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน แต่มาจากการสั่งสมของ

ความกดดันทางการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการอำนาจนิยมมาเป็นระยะเวลานานอยู่ภายใต้ 

ของการยึดอำนาจ รัฐประหาร การร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจนมาถึงการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง โดยใน 
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สมัยนั้นเป็นสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นการสืบต่ออำนาจจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็น 

ช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารเข้าปกครองประเทศติดต่อกันนานถึง 15 ปี นอกจากนี้การคอร์รัปชั่นโดยเปิดเผยของ 

จอมพลประภาส การสมรสกันในสองตระกูลระหว่างตระกูลของถนอมกับตระกูลของประภาส ทำให้ชนชั้น

กลาง รู้สึกบาดหมางใจอย่างหนัก การครอบครองอำนาจอย่างเผด็จการของทหารก็กินระยะเวลานานจนทำให้ 

ประชาชนถูกกดข่ีและทำลายสิทธิเสรีภาพ และรู้สึกต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและต้องการ เห็นอำนาจ

การเมืองการปกครองที่อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริง (เพ่ิงอ้าง,ม.ป.ป) 

จนกระทั่งตัวเหตุการณ์จุดชนวนปรากฏขึ้น คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวร ได้มีนายทหาร 

นายตำรวจและเหล่านักร้อง ดาราใช้เฮลิคอปเตอร์และอาวุธปืนของรัฐแล้วอ้างว่าไปราชการ แต่กลับลักลอบ

เข้าไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวร ต่อมาคณะข้าราชการนี้ได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยเฮลิคอปเตอร์ของ

กองทัพบก จำนวน 2 ลำแต่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่ง หมายเลข ทบ.6102 เกิดอุบัติเหตุตกระหว่างทาง ที่อำเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้เสียชีวิต 6 คน ต่อมานักศึกษาได้จัดพิมพ์หนังสือบันทึกลับจากทุ่งใหญ่เปิดโปง

เบื้องหลัง แต่เหตุการณ์ได้ผันแปรไปเมื่อมหาลัยวิทยาลัยรามคำแหงสั่งลบชื่อและขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหง 9 คนออกเนื ่องจากได้ว ิพากษ์ว ิจารณ์เหตุการณ์ดังกล่าวโดยตีพิมพ์ข ้อความในหนังสือ 

“มหาวิทยาลัย:ที่ยังไม่มีคำตอบ” (เสน่ห์ จามริก,2556:29) การใช้ยุทโธปกรณ์ล่าสัตว์ที่ทุ ่งใหญ่นเรศวรนี้ 

กลายเป็นจุดเดือดขึ้นมาหลังจากการกลบเกลื่อนของผู้มีอำนาจ เพื่อประท้วงคำสั่งของดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ 

อธิการบดีโดยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ ไทยเข้าร่วมสนับสนุนด้วย การประท้วงจึงมีนิสิตนักศึกษา

จากทุกสถาบันนับหมื่นคนเข้าร่วมเดินขบวนประท้วง จากทบวงมหาวิทยาลัยไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2516 ซึ่งผลการประท้วงทำให้นักศึกษาทั้ง 9 คนได้กลับเข้าเรียนตามปกต ิ 

ในเวลาต่อมาได้เกิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประท้วงเรียกร้องให้คืนชื่อ

นักศึกษา 9 คนสู่มหาวิทยาลัย โดยในระยะแรก การเรียกร้องของนักศึกษาต้องการเพียงให้มหาวิทยาลัย

รามคำแหงรับนักศึกษา ทั้ง 9 คนกลับเข้าเรียนดังเดิม และเรียกร้องให้อธิการบดีลาออกเท่านั้น แต่ต่อมาก็มี

การเรียกร้องเพ่ิมเติมให้ รฐับาลคืนอำนาจการปกครองแก่ประชาชน และเม่ือกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญได้เดิน

ถือป้ายโปสเตอร์เรียกร้องรัฐธรรมนูญเดินทางออกจากสนามหลวง เมื่อถึงประตูน้ำก็ถูกตำรวจนครบาลและ

สันติบาลจับกุมไป 11 คน โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า มั่วสุมชักชวนให้ มีการชุมนุมทางการเมือง ผิดข้อประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 4 (เพ่ิงอ้าง,ม.ป.ป) ในขณะเดียวกันพันเอกณรงค์ กิตติขจรได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์

ว่า  
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มีอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการเมืองบางกลุ่มกำลังดำเนินการให้นักศึกษา

เดินขบวนเร็ว ๆ นี้และหากมีการให้นักศึกษาเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีก ผมก็จะนำ

ทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกัน  (วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับ

พิเศษ 14 ตุลาคม วันมหาปิติ,2516:20) 

ท่าทีแข็งกร้าวผู้นำรัฐบาลขณะนั้นเป็นตัวจุดชนวนให้การณรงค์ต่อต้านรัฐบาลขยายตัวไปอย่าง

กว้างขวางรวดเร็ว จนในที่สุดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก็ได้เกิดข้ึนทำให้ปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้เกิดขึ้น

ได้จากข้อเรียกร้องของปัจเจกบุคคลจำนวนหนึ่ง ได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วทั้งนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องไม่ได้

ยุติลงเพียงแค่ผู้นำเผด็จการจากอำนาจเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่เรื่องของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทางสังคม

ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และจำนวนของประชาชนที่เข้ามาเรียกร้องมีจำนวนเรือนแสนคนในการ

โค่นล่มระบอบของจอมพลถนอม กิตติขจรและพรรคพวก ทำให้เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จึงไม่ใช่เหตุการณ์

รัฐประหารแย่งอำนาจกันภายในอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะมีคนจำนวนมากที่อยู่ นอกระบบราชการได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการล้มอำนาจเผด็จการ (อภิญญา รัตนมงคลมาศและวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์,2547:47-50) 

การนองเลือดเริ่มต้นในช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เมื่อตำรวจคอมมานโดบุกเข้าโจม ตี 

กลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะแยกย้ายกลับบ้าน ในขณะนั้นผู้ร่วมชุมนุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะ 

กลับสลายตัวกลับ และไม่มีอาวุธทำลายล้างสูงนอกจากระเบิดขวด ท่อนไม้ และก้อนหิน แต่ต้องปะทะกับ 

ทหารตำรวจที่มียุทโธปกรณ์ครบมือ เหตุการณ์ได้บานปลายรุนแรงหนักขึ้น สถานการณ์ลุกลามไปหน้ากรม 

ประชาสัมพันธ์ วัดชนะสงคราม สะพานผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอก รัฐบาลส่งทหาร 

และตำรวจออกปราบปราม และมีคำสั่งประชาชนห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-05.30 น. สำนักงาน

กอง ฉลากกินแบ่งและตึก ก.ต.ป. ถูกไฟเผา เหตุการณ์สิ้นสุดลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต่อเหตุการณ์

ครั้งนี้ทรงขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์มนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนต่อมา จอมพลถนอม กิตติ ขจร,  จอมพล

ประภาส จารุเสถียร และ พันเอก ณรงค์ กิตติขจรเดินทางออกนอนกประเทศ หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้งสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ มีการร่างรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและจัดให้มี

การเลือกตั้งครั้งใหม่ในเวลาต่อมา (ณัชชาภัทร อมรกุล,ม.ป.ป:8) 

แม้ว่าเหตุการณ์ที่ดูคล้ายว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่เพียงไม่กี่ปีถัดมาหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 

เหตุการณ์ลักษณะที่คล้ายกันนี้กลับเกิดขึ้นอีก ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กลุ่มคนที่เสียประโยขน์
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จากการสูญเสียอำนาจเผด็จการในยุคจอมพลถนอม กิตติขจร จากการรณรงค์เรียกร้องให้มีการ ปราบปราม

นักศึกษาเกิดขึ้นเป็นระลอก ๆ อยู่เสมอ เช่นมีการประกาศว่า “ถ้ามีการฆ่านักศึกษาประชาชนได้สัก หมื่นสอง

หมื่น สังคมจะสงบราบคาบ” (ป๋วย อึ้งภากรณ์,2556:109) และในการเลือกตั้งเมษายน พ.ศ. 2519 มีการปิด

ประกาศและโฆษณาจาก พรรคการเมืองบางพรรคว่า “สังคมนิยมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์” ในขณะที่พระกิตติ

วุฒิโฒนวพลภิกขุได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า การฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป ความรุนแรงของเหตุการณ์นี้ไม่ได้

เกิดข้ึนอย่างฉบับพลันทันที และไม่ได้เป็นอุบัติเหตุทางการเมืองที่ เกิดข้ึนอย่างไร้ที่มาแต่เป็นจุดสุงสุดของความ

ขัดแย้งในประเทศ ที่แสดงผ่านขบวนการรณรงค์ข่มขู่ คุกคาม ต่อผู้มีความเห็นต่างในที่สาธารณะ ตั้งแต่ช่วง

ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 4 เมษายน 2519 แล้ว ที่มีการจัดตั้งขบวนการ เพื่อต่อต้านกิจกรรมทางการเมือง และ

บทบาททางการเมืองของนักศึกษาและกลุ่มผู้ต่อต้านเผด็จการ  โดยมีทั้ง การลอบสังหารนักกิจกรรมทาง

การเมืองและเกิดเหตุรุนแรงต่าง ๆ ในที่สาธารณะ (เกษียร เตชะพีระ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ ชาญวิทย์ 

เกษตรสิริ,2556:171-185) รวมทั้งยังมีปัจจัยหลายอย่างท่ีทำให้เกิดเหตุการณ์ดังนี้ 

 

การเกิด การก่อตัว และความผิดหวังของชนชั้นใหม่  

ประเทศไทยได้เปลี ่ยนแปลงจนสร้างชนชั้นนายทุนใหม่ขึ ้นมา โดยเริ ่มตั ้งแต่ในยุคสมั ยของจอม 

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 2502 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่ส่งผลต่อรากฐานการพัฒนาของ 

สังคมเศรษฐกิจไทย จากการไหลเข้าของเงินทุนจากการที่สหรัฐอเมริกาได้ว างประเทศไทยให้เป็นพันธมิตร 

อันดับหนึ่งของภูมิภาคในช่วงที่สงครามเย็นกำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงนั้น ได้ทำให้เกิดการขยายตัวในทาง 

เศรษฐกิจของไทยอย่างรวดเร็ว ทั้งในตัวกรุงเทพฯ เองและหัวเมือง โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด การ

ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วได้แก่ 1. การขยายตัวของสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจ 2. อเมริกาได้

วางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค และ 3. การ

ปฏิวตัิทางเทคโนโลยีทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่ง (เพ่ิงอ้าง,2556) 

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มีหลายนโยบาย เช่น ห้ามการ

นัดหยุดงานและยุบสหภาพแรงงาน บริษัทต่างชาติสามารถแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทย  โดยสามารถ

ยกเว้นภาษี ซื้อที่ดิน และสามารถนำช่างเทคนิคจากประเทศได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องผ่านกฎหมายตรวจคนเข้า

เมืองเมื่อจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตลงในพ.ศ. 2506 ประเทศไทยก็ถูกปกครองต่อด้วยเผด็จการทหาร โดยจอมพล

ถนอม กิตติขจร ในพ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นปีที่จอมพลถนอมปกครองประเทศนั้น เศรษฐกิจไทยอยู่ในจุดที่ ได้รับ
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ผลประโยชน์จากอเมริกาและสงครามเวียดนามมากที่สุด มีทหารอเมริกันอยู่ในประเทศไทยถึงราว 50,000 คน 

และเกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในกลุ่มโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไนต์คลับ และอาบอบ

นวด เพื่อสนองความต้องการของนักธุรกิจทหารและนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการขยายตัวของการศึกษา ใน

ระดับมหาวิทยาลัย และอุดมศึกษา ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองต่างจังหวัด การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

กลายเป็นค่านิยมของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่ต้องการให้ลูกหลานตนเองสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เ พ่ือ

ยกระดับชนชั้น (เพ่ิงอ้าง,2556) 

แต่หลังจากพ.ศ. 2514 เป็นต้นมาอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว โดย

มีการถอนกำลังทหารออกจากอินโดจีน ทำให้ความหวาดกลัวที่ว่าภัยคอมมิวนิสต์เริ่มคุกคามประชิด ชายแดน

ไทยเริ่มก่อเค้าราง ประจวบเหมาะกับความร่ำรวยของชนชั้นกลางเริ่มลดลงเนื่องจาก การหดตัวทางเศรษฐกิจ

และการลดลงของการจ้างงานอย่างกระทันหัน มีการว่างงานขยายตัวเป็นวงกว้าง ทำให้ใบปริญญาบัตรถูกมอง

ว่าอาจไม่ใช่ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จได้สำหรับทุกคน ปัญหาเศรษฐกิจเริ่มรุมเร้าผนวกกับวิกฤติการณ์น้ำมันโลก

ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2516 ทำให้การชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาหลังจากเดือนตุลาคมพ.ศ. 2516 เป็น 

ต้นมากลายเป็นจำเลยของเหตุการณ์นี้ผนวกกับการที่รัฐบาลในสมัยหลังจากนั้นไม่สามารถจัดการกับข้อ 

เรียกร้องของกรรมกร และนักศึกษาได้ภาวะการว่างงานได้ขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง แม้กระทั ่งบัณฑิต

มหาวิทยาลัย ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของนักศึกษาว่าเป็นพวกตกงาน ขี้เกียจสันหลังยาว (เกษียร เตชะพีระ ธเนศ 

อาภรณ์สุวรรณ และ ชาญวิทย์ เกษตรสิริ,2556:187-201) 

 

ความปั่นป่วนทางด้านอุดมการณ์  

ความหวังของชนชั้นใหม่ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวอย่างไม่มั่นคงในช่วงพ.ศ. 2502-2511 เป็นต้นมา จึง

หายไปจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลังพ.ศ. 2514 เป็นต้นมา ชนชั้นกระฎุมพีที่เกิดมาใหม่นี้กังวล ว่าเศรษฐกิจที่

กำลังขยายตัวกำลังจะจบลงและยุคทองของจอมพลสฤษดิ์ ไม่มีวันจะหวนคืนมาอีกแล้ว ชนชั้นเกิดใหม่เหล่านี้

จึงมองว่า สาเหตุของความตกต่ำทางเศรษฐกิจมาจากคอมมิวนิสต์และชาวต่างชาติประกอบกับ โฆษณาชวน

เชื่อที่ต่อต้านนักศึกษา และความขัดแย้งระหว่างวัย ได้ปั่นทำให้อุดมการณ์เสรีนิยมที่เพิ่งเกิดมาใหม่กลายเป็น

จำเลยของสังคม ซึ่งได้ทำให้ชนชั้นใหม่ที่เคยสนับสนุนการชุมนุมเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2516 และผิดหวังกับ

เศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรงหลังจากการหันหลังกลับของสหรัฐอเมริกา มุ่งเป้าไปที่การกำจัดอุดมการณ์เสรี

นิยม เกิดการหวาดกลัว และเปลี่ยนไปสนับสนุนเผด็จการ (เพ่ิงอ้าง,2556) 
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จากการเกิดของชนชั้นใหม่ที่ผิดหวังกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงภายหลังการถอยตัว 

ของสหรัฐอเมริกา และความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ ทำให้เกิดความปั่นป่วนทางอุดมการณ์ ในที่สุดได้ทำให้ 

เกิดเป็นกระแสการใช้ความรุนแรง ที่ได้ปะทุให้เห็นโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีของยุคประชาธิปไตยเบ่ง บาน 

(2516-2519) (เพ่ิงอ้าง,2556) โดยในขณะที่คนหนุ่มสาวตั้งข้อสงสัยต่ออุดมการณ์และจารีตประเพณีเดิม ๆ ทำ

ให้เกิด กระแสตีกลับต่อนักศึกษาเหล่านี้ โดยการเชิดชูอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่า งหนัก

หน่วงอย่าง ที่ไม่เคยมีมาก่อนอุดมการณ์นี้จึงกลายเป็นอุดมการณ์ที่แยกกลุ่มขบวนการฝ่ายขวา ที่เป็นชนชั้น

กระฎุมพีหรือชนชั้นกลางใหม่ ๆ ที่ทำการเผยแพร่อุดมการณ์ ปลุกระดม และสร้างความบ้าคลั่งให้กับสังคม 

(ณัชชาภัทร อมรกุล,ม.ป.ป:3) 

ความเคลื ่อนไหวทางความคิดของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้บริบทการเมืองทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในการรับ ตีความ ผลิตซ้ำและเผยแพร่ความคิดด้วย

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกประเทศและจากอดีตในสังคมไทย แหล่งความคิดและข้อมูลจากสหรัฐฯที่ได้

รับมานั้นม ีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากราชการไทย รวมทัง้การได้แง่มุมความคิดใหม่ ๆ ในการเสริมสร้าง 

การวิเคราะห์สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในยุคอเมริกันในไทยแนวคิดที่ได้มาจากสหรัฐฯ ไม่แต่เพียงมี 

อิทธิพลต่อนโยบายการเมือง และการทหาร การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเท่านั้น แต่ยั งสร้างความตื่นตัวทาง

ปัญญาให้กับพลังนอกระบบราชการอย่างนักศึกษาและปัญญาชนอีกด้วย (ประจักษ์ ก้องกีรต,2556:64-67) 

 

การใช้ความรุนแรงของสังคม  

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นั้น ได้มีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดย 

วิธีการปลุกระดมมวลชน อาทิเช่น การสร้างกลุ่มกระทิงแดง ซึ่งเป็นหน่วยที่ฝ่ายทหาร กอ. รมน. จัดตั้งขึ้นจาก 

นักเรียนอาชีวะเพ่ือหักล้างพลังนักศึกษา  นอกจากจะจัดตั้งแล้วยังฝึกอาวุธให้และนำอาวุธมาให้ใช้ และจ่ายค่า 

เลี้ยงดูให้ด้วย กอ. รมน. เป็นองค์กรที่มาจากการจัดตั้งของจอมพลประภาส จารุเสถียร และมีบทบาทสำคัญใน

การ ปลุกระดมและสร้างกองกำลังกระทิงแดงมานี้ เดิมเป็นหน่วยบัญชาการปราบคอมมิวนิสต์ (บก. ปค.) 

ต่อมาเปลี ่ยนชื ่อเป็น กองอำนวยการปราบคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) (ป๋วย อึ ้งภากรณ์,2556:117) แล้วจึง

เปลี่ยนเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ    

นวพลเป็นอีกกลุ่มที่จัดตั้งขึ ้นโดย กอ.รมน. แต่ต่างกับกระทิงแดงตรงที่นวพลเป็นหน่วยงาน ทาง

จิตวิทยาไม่ต้องใช้อาวุธเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยการทำงานร่วมกับกลุ่มกระทิงแดง กลุ่มนี้ทำงานโดยการ 
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รวบรวมคหบดี นายทุน พระ และผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ร่วมมือต่อต้านพลังนิสิต 

นักศึกษาและกรรมกร โดยข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวว่า นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ และทรัพย์สินของพวกเขา 

จะสูญหายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเสรีประชาธิปไตย ความร่วมมือกันของนวพล กระทิงแด ง และ กอ.

รมน. ได้ส่งผลให้เกิดการฆาตกรรมทางการเมือง ตั้งแต่พ.ศ. 2517 โดยผู้แทนชาวไร่ ชาวนา และกรรมกร ถูก

ลอบทำร้ายทีละคนสองคน และในที่สุดก็กลายเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งจนทำให้เกิดความรุนแรงในวันที่ 6 

ตุลาคม 2519  

 

ลำดับเหตุการณ์กรณี 6 ตุลาคม 2519 

มิถุนายน 2519 สุธรรม แสงประทุม ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ศนท.) ในช่วงนั้นได้มีการประเมินสถานการณ์ว่ากำลังก้าวเดินไปสู่ความเลวร้ายทุกขณะ โดยมีการทำลายล้าง
ทั้งการโฆษณาและวิธีการรุนแรง แต่กลับทำให้ขบวนการนักศึกษาเติบใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ดูจากผล
การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปี 2519 นักศึกษาฝ่ายก้าวหน้าได้รับชัยชนะเกือบ
ทุกสถาบัน 

27 มิถ ุนายน 2519 ก ิตต ิว ุฑโฒภิกขุ ให ้ส ัมภาษณ์ น.ส.พ.จ ัต ุร ัส ว ่า “การฆ่าคนเพื ่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ถือเป็นบุญกุศลเหมือนฆ่าปลาแกงใส่บาตรพระ” 

2 กรกฎาคม 2519 กรรมการ ศนท. นัดพบประชาชนที่สนามหลวง การชุมนุมครั้งนี้มีคนถูกปาด้วยเหล็ก
แหลมและก้อนหินจนบาดเจ็บหลายคน สุธรรมกล่าวในการชุมนุมว่ากรรมการ ศนท.ชุดนี้อาจจะเป็นชุดสุดท้าย 
แต่ก็พร้อมยืนตายคาเวทีต่อสู้ ซึ่งในช่วงนั้น ที่ทำการ ศนท. ในตึก ก.ต.ป. ถูกล้อมและขว้างปาหลายครั้ง และ
ยังเคยมีคนมาติดต่อกับกรรมการ ศนท.เสนอให้เดินทางออกนอกประเทศ พร้อมกับจะสนับสนุนเงินทองและที่
อยู่ให้ โดยบอกว่าจะมีรัฐประหารแน่นอน แต่ไม่อยากให้นักศึกษาลุกข้ึนต่อต้าน แต่กรรมการ ศนท.ตอบปฏิเสธ 

6 สิงหาคม 2519 คณะรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาคำขอของจอมพลถนอม กิตติขจร ที่จะเดิน
ทางเข้าประเทศ ปรากฏว่าความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรอนุมัติเพราะจะเป็นเงื่อนไขให้
เกิดการชุมนุมขับไล่ อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรอนุมัติเพราะจอมพลถนอมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

10 สิงหาคม 2519 มีข่าวลือว่าจอมพลถนอม กิตติขจรเดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่วันรุ่งขึ้นก็มีข่าวว่า
จอมพลถนอมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดไทยในสิงคโปร์ 
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16 สิงหาคม 2519 มีข่าวแจ้งว่าจอมพลประภาส จารุเสถียร หนึ่งในสามทรราชที่ถูกนักศึกษาประชาชนขับไล่ 
และหลบหนีออกนอกประเทศไปเมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เดินทางกลับเข้าประเทศแล้ว 

19 สิงหาคม 2519 นักศึกษาจำนวนหนึ่งจัดขบวนแห่รูปวีรชน 14 ตุลา ไปที่สน.ชนะสงคราม แจ้งข้อหาให้
ตำรวจดำเนินคดีกับจอมพลประภาส 

15.00 น. นักศึกษาชุมนุมที่ลานโพธิ์ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งห้ามแล้ว 

17.00 น. ศนท.จัดชุมนุมท่ีสนามหลวง 

22.00 น. นักศึกษาประชาชนประมาณหมื ่นคน เคลื ่อนขบวนจากสนามหลวงเข้ามายังสนามฟุตบอล
ธรรมศาสตร์ และมีการชุมนุมกันตลอดคืน 

21 สิงหาคม 2519 กลุ่มกระทิงแดงเริ่มปิดล้อมมหาวิทยาลัย 
14.00 น. นักศึกษารามคำแหง 3,000 คน เดินขบวนเข้ามาทางประตูมหาวิทยาลัยด้านพิพิธภัณฑ์ กระทิงแดง
และปาระเบิดและยิงปืนเข้าใส่ท้ายขบวน มีผู้เสียชีวิต 1 คน แต่การชุมนุมยังดำเนินต่อไป 
20.30 น. ฝนตกหนัก กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนหยัดอยู่ในสนามฟุตบอล จนฝนหยุด จึงเคลื่อนเข้าไปในหอประชุม
ใหญ่ และอยู่ข้างในตลอดคืน 

22 สิงหาคม 2519 จอมพลประภาสเดินทางออกนอกประเทศ นักศึกษาประชาชนสลายตัว 

28 สิงหาคม 2519 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เดินทางเข้าประเทศไทย โดยแถลงว่าเข้ามาเพื่อปรนนิบัติบิดา
ของจอมพลถนอม และมารดาของท่านผู้หญิง รวมทั้งเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานเพ่ือนของบุตรชายด้วย 

29 สิงหาคม 2519 บุตรสาวจอมพลถนอม 3 คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักซอยเอกมัย เพื่อเจรจาขอให้
จอมพลถนอมเข้ามาบวชและรักษาบิดา นายกฯ ขอนำเรื่องเข้าปรึกษา ครม. 

31 สิงหาคม 2519 ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรอนุมัติให้จอมพลถนอม กิตติขจร เดินทางกลับเข้ามา 
และ รมช.ต่างประเทศสั่งสถานทูตไทยในสิงคโปร์แจ้งผลการประชุม ครม.ให้จอมพลถนอมทราบ 

1 กันยายน 2519 นายกรัฐมนตรีเรียกอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษเข้าพบ เพ่ือ
เตรียมการป้องกันการเดินทางเข้าประเทศของจอมพลถนอม และให้นำเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยและ
กลาโหมเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดจอมพลถนอมในกรณี 14 ตุลาคม 2516 มาตรวจสอบ 
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5 กันยายน 2519 ในการประชุมตัวแทนของศูนย์นิสิตฯ และของกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา และกรรมกร 
รวม 67 กลุ่ม ที่ตึกจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมงาน 14 ตุลา ได้ออกแถลงการณ์ร่วม สรุปว่า
จะต่อต้านคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอม กิตติขจร จนถึงที่สุด 

19 กันยายน 2519 จอมพลถนอม กิตติขจร บวชเณรจากสิงคโปร์ แล้วเดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 
10.00 น. แล้วเดินทางไปวัดบวรนิเวศฯ มีผู้ไปรอต้อนรับเณรถนอมที่ดอนเมือง เช่น พล.อ.ยศ เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา พล.อ.ต.สุรยุทธ นิวาสบุตร เจ้ากรมการบินพลเรือน พล.อ.ต.นิยม กาญจนวัฒน์ ผู้บังคับการกองตรวจ
คนเข้าเมือง 

11.15 น. จอมพลถนอมอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แล้วเดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของบิดา 

12.00 น. ข่าวการกลับมาของจอมพลถนอมแพร่ออกไปโดยประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งระบุว่าจอมพลถนอมบวชเณรเข้าไทยและบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วที่วัดบวรนิเวศฯ ทางด้านสถานี
วิทยุยานเกราะออกอากาศคำปราศรัยของจอมพลถนอม ซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ว่ามิได้มีความมุ่งหมายทาง
การเมือง พร้อมกันนั้นยานเกราะยังเรียกร้องให้ระงับการต่อต้านพระถนอมไว้ชั่วคราวจนกว่าพระถนอมจะสึก 
เพ่ือมิให้สะเทือนต่อพระศาสนา 

สุธรรม แสงประทุม เลขาศูนย์นิสิตฯ แถลงว่าที่ประชุมกลุ่มพลัง 165 กลุ่ม มีมติคดัค้านการกลับมาของจอมพล
ถนอมและมีท่าทีต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ จะคัดค้านการกลับมาของพระถนอมทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด รวมทั้งโฆษณาเปิดโปงความผิดของพระถนอม สืบทอดเจตนารมณ์วีรชน 14 ตุลา และตั้งตัวแทน
เข้าพบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเสนอ 

ต่อกรณีการเคลื่อนไหว ทาง ศนท.เห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จำเป็นต้องมีความสุขุม เพราะมีความละเอียด
ซับซ้อน ประกอบกับมีการนำเอาศาสนาประจำชาติขึ้นมาบังหน้า ฉะนั้น ศนท.จึงจะรอดูท่าทีของรัฐบาลและให้
โอกาสรัฐบาลตัดสินใจและดำเนินการก่อน อย่างไรก็ดี ในที่ประชุมมีการตั้งข้อสังเกตกันมากว่า การเข้ามาครั้ง
นี้เป็นแผนการของกลุ่มบุคคลที่ต้องการทำรัฐประหารก่อนเข้ามามีการเตรียมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง มีบุคคล
บางคนในรัฐบาลไปรับถึงสนามบินและให้ทำการบวชได้ที่วัดบวรนิเวศฯ การเข้ามาของเณรถนอม อาศัยศาสนา
มาเป็นเครื่องบังหน้า ทำให้ศาสนาต้องมัวหมอง ขณะที่ทาง ศนท.กำลังรอดูท่าทีของฝ่ายรัฐบาล ได้เกิดกระแส
โจมตีการเคลื่อนไหวของ ศนท.อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานีวิทยุยานเกราะ ถึงกับมีการเรียกร้องให้รัฐบาลฆ่า
ประชาชนสัก 30,000 คนเพ่ือคนจำนวนสี่สิบสามล้านคน ในวันเดียวกันนี้ ตำรวจได้จับนักศึกษารามคำแหง ชื่อ 
นายวิชาญ เพชรจำนง ซึ่งเข้าไปในวัดบวร ฯ พร้อมแผนที่กุฏิในวัด น.ส.พ.ดาวสยามพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งใน
ตอนเย็นว่า “จับ นศ.วางแผนฆ่าถนอม” แต่หลังจากนั้นตำรวจได้ปล่อยตัวนายวิชาญไปเพราะนายวิชาญเป็น
สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มกระทิงแดง 
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20 กันยายน 2519 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ได้เชิญ
หัวหน้าพรรคชาติไทย ธรรมสังคม สังคมชาตินิยม และนายเสวต เปี่ยมพงศ์สานต์ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ 
และมีข้อสรุปว่า 1.จอมพลถนอมเข้ามาบวชตามที่ขอรัฐบาลไว้แล้ว 2.ในฐานะที่จอมพลถนอมเป็นทั้งจอมพล
และภิกษุจึงน่าจะพิจารณาตัวเองได้หากมีความไม่สงบเกิดขึ้น ทั้งนีป้ฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่าย
ตลอดวันนี้ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เสนอให้ออกกฎหมายพิเศษขับพระถนอมออกนอกประเทศ นายดำรง 
ลัทธพิพัฒน์ เสนอให้พระถนอมออกไปจำวัดที่ต่างแดน ทหารออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าไปยุ่งและจะไม่ปฏิวัติ 
พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร กล่าวว่าถ้าพระถนอมเข้ามาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จะผิดได้อย่างไร ก็นักศึกษาสู้
เพื่อรัฐธรรมนูญไม่ใช่หรือ พระกิตติวุฒโฑ กล่าวว่านักศึกษาต้องการขับไล่พระ มีแต่คอมมิวนิสต์เท่านั้นที่ไล่
พระ สถานีวิทยุยานเกราะและ น.ส.พ.ดาวสยาม ออกข่าวโจมตี ศนท. ไม่ให้ประชาชนไปร่วมชุมนุม ฯลฯ ศนท.
ใช้วิธีเคาะประตูบ้านแทนการชุมนุม โดยให้นิสิตนักศึกษาออกไปตามบ้านประชาชนในเขต กทม. เพ่ือสอบถาม
ความรู้สึกถึงเรื่องพระถนอม ปรากฏว่าสามารถสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวได้อย่างดียิ่ง 

21 กันยายน 2519 เกิดเหตุปาระเบิดบริษัททัวร์ ที เอส ที ซึ่งบริษัทนี้ถูกสถานีวิทยุยานเกราะออกข่าวว่าเป็น
ของ ศนท. แต่ปฏิบัติการดังกล่าวพลาดไปถูกร้านตัดเสื้อข้างเคียง มีผู้บาดเจ็บ 5 คน 

22 กันยายน 2519 แนวร่วมยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์พุทธศาสนิกแห่งประเทศไทย มีหนังสือมาถึง
มหาเถรสมาคมให้พิจารณาการบวชของพระถนอมว่าผิดวินัยหรือไม่ และพล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ จัดกำลัง
ตำรวจเข้าอารักขาวัดบวรนิเวศฯ เนื่องจากทางวัดเกรงว่ากลุ่มต่อต้านพระถนอมจะเผาวัด 

23 กันยายน 2519 ส.ส. 4 ราย คือ นายชุมพล มณีเนตร นายแคล้ว นรปติ นายมานะ พิทยาภรณ์ และนาย
ไพฑูรย์ วงศ์วานิช ยื่นกระทู้ด่วนเรื่องการกลับมาของจอมพลถนอม ผลการอภิปรายทำให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
ประกาศลาออกกลางสภาผู้แทน เนื่องจากไม่อาจเสนอพระราชบัญญัติจำกัดถิ่นที่อยู่ของบุคคลบางประเภท ซึ่ง
ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ ลูกพรรคก็ขัดแย้งโต้เถียงใน
สภาฯ แบ่งเป็นซ้ายเป็นขวา ส.ส.บางคนก็อภิปรายในลักษณะไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
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ภาพที่ 1 นายชุมพร ทุมไมย และ นายวิชัย เกษศรีพงษ์ษา 

ที่มา: http://freedom-thing.blogspot.com/2011/09/6-2519.html 

24 กันยายน 2519 นายวิชัย เกษศรีพงษา และนายชุมพร ทุมไมย พนักงานการไฟฟ้านครปฐม และเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ถูกซ้อมตายระหว่างออกติดโปสเตอร์ประท้วงต่อต้านพระถนอม และ
ถูกนำศพไปแขวนคอที่ประตูทางเข้าที่จัดสรรบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม พบ
มีรอยมัดมือและรอยถูกรัดคอด้วยเชือกไนล่อน ตำรวจสืบสวนบิดเบือนสาเหตุว่ามาจากการผิดใจกับคนในที่
ทำงานและติดสินบนนักข่าวท้องถิ่นให้เงียบ แต่มีผู้รักความเป็นธรรมนำรูปประมาณ 20 กว่ารูปพร้อมเอกสาร
การฆาตกรรมมาให้ ศนท. ในวันที่ 25 กันยายนตอนเช้า (ในวันที่ 6 ตุลาคม มีตำรวจ 5 คนถูกจับในข้อหา
สมคบฆ่าแขวนคอสองพนักงานการไฟฟ้า ได้แก่ ส.ต.อ. ชลิต ใจอารีย์ ส.ต.ท.ยุทธ ตุ้มพระเนียร ส.ต.ท.ธเนศ ลัด
ดากล ส.ต.ท.แสงหมึก แสงประเสริฐ พลฯ สมศักดิ์ แสงขำ แต่ทั้งหมดถูกปล่อยตัวอย่างเงียบ ๆ หลังจากนั้น) 
ทั้งนี้ภาพถ่ายของการฆาตกรรม 2 พนักงานการไฟฟ้านี้เป็นอีกหนึ่งชนวนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 

25 กันยายน 2519 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง  
ศนท.โดยสุธรรม แสงประทุม และชัชวาลย์ ปทุมวิทย์ ผู้ประสานงานแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ชี้แจง
กับสื่อมวลชนกรณีฆ่าแขวนคอที่นครปฐม และตั้งข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้จัดการให้พระถนอมออกจาก
ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดและให้เร่งจับกุมฆาตกรฆ่าแขวนคอที่นครปฐม 

29 กันยายน 2519 ศนท. และกลุ่มพลังต่างๆ นัดชุมนุมประท้วงพระถนอมที่สนามหลวง มีประชาชนมาร่วม
ชุมนุมประมาณสองหมื่นคน ระหว่างการชุมนุม มีผู้อ้างตัวว่ารักชาติมาตั้งเครื่องขยายเสียงกล่าวโจมตี ศนท.
อย่างหยาบคาย จนตำรวจต้องไปขอร้องให้เลิกและกลับไปเสีย กลุ่มรักชาติพวกนี้จึงยอมกลับไป นอกจากนั้น
ยังมีการปล่อยงูพิษกลางที่ชุมนุมที่หาดใหญ่และมีการยิงปืนใส่ที่ชุมนุมก่อนสลายตัว (การชุมนุมจัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลาฯ นายจเร ดิษฐแก้ว ถูกยิงที ่กกหู บาดเจ็บ นายสมชัย เกตุอำพรชัย นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ถูกตีศีรษะและถูกยิงท่ีมือซ้าย) 
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1 ตุลาคม 2519 มีการชุมนุมท่ีสนามหลวง แต่เป็นการชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อ เพียงสามทุ่มกว่าๆ ก็เลิกและประกาศ
ให้ประชาชนมาฟังคำตอบรัฐบาลในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15.30 น. ตัวแทนญาติวีรชน 14 ตุลา จำนวน 5 คน 
อดอาหารประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จนกว่ารัฐบาลจะให้คำตอบแน่ชัดว่าจะให้พระถนอมออกจากประเทศ
ไทย 

2 ตุลาคม 2519 สมาชิกกลุ่มนวพลทั่วประเทศเดินทางเข้ามาที่วัดพระแก้ว และปฏิญาณตนต่อหน้าพระแก้ว
มรกตเพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แล้วไปชุมนุมกันที่บริเวณสนามไชย นายวัฒนา เขียววิมล ได้นำกลุ่ม
นวพลไปวัดบวรฯ อวยพรวันเกิดสมเด็จพระญาณสังวร แล้วกลับไปชุมนุมที่สนามไชยอีกครั้ง เนื้อหาการ
อภิปรายมุ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์ จากนั้นก็เลิกราเดินทางกลับภูมิลำเนา กลางดึกคืนวันนี้มีคนร้ายยิงปืน เอ็ม 79 
เข้าไปยังสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยไทยรัฐฉบับวันที่ 3 ตุลาคม หน้า 4 คอลัมน์ “ไต้ฝุ่น” เขียนว่า “หาก
เมืองไทยจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่อีก ทำนายทายทักกันได้ว่าจะไม่ใช่คนในสกุลปราโมชอีกแล้ว อาจจะเป็นหนึ่ง
ในสามของคนวัย 52 เล็งกันไว้จากสภาปฏิรูป ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ เกษม จาติกวณิช หรือประภาศน์ อวยชัย 
ทางด ้านธรรมศาสตร ์  น ักศ ึกษาคณะร ัฐศาสตร ์ เป ็นคณะแรกที ่หย ุดสอบประท้วง ส ่วนน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลแก้ไขกรณีพระถนอมโดยด่วน ศนท.พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่ม
พลังอื่นๆ จำนวน 10 คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอคำตอบตามที่ยื่นข้อเรียกร้องไว้  

 

ภาพที่ 2 การแสดงละครที่ลานโพ 

ที่มา: https://www.facebook.com/RedThaiUSA/photos/รำลึก-เหตุการณ-์6-ตุลา-19-ความเก่า

เล่าใหม่-อ่านคำสัมภาษณ์อภินันท์-ชายผู้ถูกกล่าว/873242509456583/ 

4 ตุลาคม 2519 ม.ร.ว.เสนีย์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ยอมรับว่ามีตำรวจกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ลงมือฆ่าโหดที่นครปฐม 
ขณะที่พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะฟ้องสามทรราช กรณี 14 ตุลา
ตอนเที่ยงมีการชุมนุมที่ลานโพธิ์ นักศึกษาธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เข้าสอบ ดร.ป๋วยให้นักศึกษาเลิกชุมนุมและ
เข้าห้องสอบแตน่ักศึกษาไม่ยอม มีการอภิปรายและการแสดงละครเก่ียวกับกรณีฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้า
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นครปฐม จัดโดยชุมนุมนาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยภาพการแสดงละครกรณีฆ่า
แขวนคอพนักงานการไฟฟ้านครปฐม ถูกนำไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์หลายสำนัก 

15.30 น. ศนท. และแนวร่วมต่อต้านเผด็จการฯ ชุมนุมประชาชนอีกครั้งที่สนามหลวง 

17.30 น. มีการก่อกวนจากกลุ่มกระทิงแดง นักเรียนอาชีวะ และกลุ่มประชาชนรักชาติประมาณ 50 คน ติด
เครื่องขยายเสียงพูดโจมตี ศนท.โดยนายสมศักดิ์ มาลาดี จนกระทั่งถูกตำรวจจับ (หลัง 6 ตุลา นายสมศักดิ์ได้
ไปออกรายการที่สถานีวิทยุยานเกราะ) กระทิงแดงสลายตัวเมื่อเวลาประมาณ 20.15 น. 

18.30 น. ฝนตกหนัก แต่ท้องสนามหลวงยังมีคนชุมนุมอยู่นับหมื่น 

19.30 น. เพื่อความปลอดภัยจึงย้ายการชุมนุมเข้าธรรมศาสตร์อย่างสงบ พร้อมกับประกาศว่าจะไม่สลายตัว
จนกว่าพระถนอมจะออกจากประเทศไทย 

21.00 น. ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของนายกสภา
มหาว ิทยาล ัยฯ (ดร.ประกอบ ห ุตะส ิงห ์ ) ออกแถลงการณ์ส ั ่ งป ิดมหาว ิทยาล ัย  รวมทั ้ งน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 700 คน เดินขบวนต่อต้านพระถนอม แล้วไปชุมนุมที่สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด ส่วนที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีนักศึกษาเปิดอภิปรายต่อต้านพระถนอม ที่จังหวัด
ขอนแก่น นักศึกษาเปิดอภิปรายต่อต้านพระถนอมและมีการเผาหุ่นพระถนอม 

5 ตุลาคม 2519 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
เป็นนายก ฯ และหนังสือพิมพ์หลายสำนักลงรูปกรณีเล่นละครของนักศึกษาที่ลานโพธิ์ มีรูปนายอภินันท์ บัวห
ภักดี นักศึกษา ปี 2 คณะรัฐศาสตร์กับนายวิโรจน์ ตั้งวานิชย์ นักศึกษา ปี 4 คณะศิลปะศาสตร์ แสดงละครถูก
แขวนคอ ซึ่งเป็นการเสียดสีกรณีช่างไฟฟ้า 2 คน ถูกฆ่าแขวนคอที่นครปฐม โดยภาพข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้า
หนังสือพิมพ์กลายเป็นตัวปลุกระดมสร้างความเกลียดชังให้กับนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นตัวผลิตวาทกรรมเรื่องที่
นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ จนทำให้เกิดเหตุการณ์บุกทำร้ายนักศึกษาในวันถัดมา การเริ่มออกมาเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทำให้มีการเคลื่อนขบวนมุ่งสู่ธรรมศาสตร์ มีการประกาศงด
สอบทุกสถาบัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่ที่ทำพร้อมกันทั่วประเทศตกเย็นจำนวนผู้ร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นนับ
หมื่นคน จึงย้ายการชุมนุมจากบริเวณลานโพธิ์มายังสนามฟุตบอล และมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศงดการ
สอบไล่โดยไม่มกีำหนด 

ราว 10.00 น. นางนงเยาว์ สุวรรณสมบูรณ์ เข้าแจ้งความต่อนายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ให้
จับกุมผู้แสดงละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์สยามมกุฎราชกุมาร โดยอ้างภาพจากหนังสือพิมพ์บางกอก
โพส ต่อมา สถานีวิทยุยานเกราะเปิดรายการพิเศษ เสียงของ พ.ท.อุทาร สนิทวงศ์  กล่าวเน้นเป็นระยะว่า 
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“เดี๋ยวนี้การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องต่อต้านพระถนอมแล้ว หากแต่เป็นเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ” 

 

ภาพที่ 3 หนังสือพิมพ์ดาวสยามลงภาพข่าวการแสดงละคร 

ที่มา: https://prachatai.com/journal/2019/10/84633 

13.30 น. นักศึกษารามคำแหงเตรียมออกเดินทางไปสมทบที่ธรรมศาสตร์ 25 คันรถหนังสือพิมพ์ดาวสยาม 
ออกฉบับบ่าย มีเพียง 4 หน้า นำรูปละครแขวนคอมาเป็นเครื่องมือ และเสนอข่าวโหมปลุกระดมว่า นักศึกษา
หมิ่นประบรมเดชานุภาพองค์สยามมกุฎราชกุมาร 

20.35 น. ชมรมวิทยุเสรี ออกแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่า “ขณะนี้มีกลุ่มคนก่อความไม่สงบ ได้ดำเนินการไปในทาง
ที่จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีการนำธงชาติคลุมตัวละครแสดงเป็นคน
ตายที่ข้างถนนหน้ารัฐสภา มีการใช้สื่อมวลชนที่มีแนวโน้มเอียงเช่นเดียวกับผู้ก่อความไม่สงบ ลงบทความ หรือ
เขียนข่าวไปในทำนองที่จะทำให้เกิดช่องว่างในบวรพุทธศาสนา มีนักศึกษาผู้หนึ่งทำเป็นผู้ถูกแขวนคอ โดยผู้ก่อ
ความไม่สงบที่มีใบหน้าคล้ายกับพระราชวงศ์ชั้นสูงองค์หนึ่ง พยายามแต่งใบหน้าเพิ่มเติมให้เหมือน” ทั้งนี้
พยายามจะแสดงให้เห็นว่า กรณีพระถนอมและผู้ที่ถูกแขวนคอเป็นเพียงข้ออ้างในการชุมนุมก่ อความไม่สงบ
เท่านั้น แต่ความจริงต้องการทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นับเป็นครั้งแรกท่ีสถานีวิทยุยานเกราะ และ
ชมรมวิทยุเสรี เรียกกลุ่มนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์ว่า “ผู้ก่อความไม่สงบ” ซึ่งแถลงการณ์ได้กล่าวต่อไป
อีกว่า “ชมรมวิทยุเสรีคัดค้านการกระทำดังกล่าวในทุกๆ กรณี ขอให้รัฐบาลจัดการกับผู้ทรยศเหล่านี้โดยเร็ว
ที่สุด เพื่อป้องกันการนองเลือดอันอาจจะเกิดขึ้น หากให้ประชาชนชุมนุมกันแล้วอาจมีการนองเลือดขึ้นก็ได้” 
นับเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่สถานีวิทยุยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีกล่าวคำว่า “อาจมีการนองเลือดขึ้น” 

21.00 น. พล.ต.ต.เจริญฤทธิ์ สั่งให้ประธานลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) แจ้งแก่บรรดา ลส.ชบ.ที่ชุมนุมกันอยู่ ณ 
บริเวณพระบรมรูปทรงม้าว่า ให้ฟังสถานีวิทยุยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีก่อนการเคลื่อนไหว 
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21.30 น. นายประยูร อัครบวร รองเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ ศนท.ได้แถลงที่ อมธ. พร้อมกับนำ นาย
อภินันท์ บัวหภักดี นักศึกษาปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ และนายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นักศึกษาปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ 
สมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ และกล่าวว่าการ
แสดงดังกล่าวก็เพื่อแสดงให้เห็นความทารุณโหดร้ายอันเนื่ องมาจากการฆ่าแขวนคอที่นครปฐม โดยมีการ
แต่งหน้าให้เหมือนสภาพศพ และการที่เลือกเอาบุคคลทั้งสองก็เพราะเป็นนักแสดงในมหาวิทยาลัย อีกทั้งตัว
เล็กมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้กิ่งไม้หักง่าย การแสดงแขวนคอใช้วิธีผูกผ้าขาวม้ารัดรอบอกและผูกเชือกด้านหลัง
ห้อยกับกิ่งไม้ จึงต้องใส่เสื้อทหารซึ่งมีตัวใหญ่เพื่อบังร่องรอยผ้าขาวม้าให้ดูสมจริง นายประยูรกล่ าวว่า “ทาง
นักศึกษาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสถานีวิทยุยานเกราะและหนังสือพิมพ์ดาวสยามจึงให้ร้ายป้ายสีบิดเบือนให้
เป็นอย่างอ่ืนโดยดึงเอาสถาบันที่เคารพมาเก่ียวข้อง…” 

21.40 น. ร ัฐบาลออกแถลงการณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 แจ้งว ่า “ตามที ่ ได ้ม ีการแสดงละครที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ศกนี้ มีลักษณะเป็นการหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อ
องค์รัชทายาท รัฐบาลได้สั่งให้กรมตำรวจดำเนินการสอบสวนกรณีนี้โดยด่วนแล้ว” สถานีวิทยุยานเกราะและ
ชมรมวิทยุเสรีออกอากาศตลอดคืนเรียกร้องให้ประชาชนและลูกเสือชาวบ้านไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจับกุมผู้กระทำการหมิ่นองค์สยามมกุฎราชกุมารมาลงโทษ 

24.00 น. กรมตำรวจประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ประกอบด้วย พล.ต.อ.ศรีสุข มหินทรเทพ พล.ต.ท.ชุม
พล โลหะชาละ พล.ต.ท.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลาย
นาย 

6 ตุลาคม 2519 

01.40 น. กลุ่มคนประมาณ 100 คนได้บุกเข้าไปเผาแผ่นโปสเตอร์หน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้าน
สนามหลวง กลุ่มคนที่อออยู่หน้าประตูพยายามจะบุกปีนรั้วเข้าไป มีเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นและมีการยิงตอบโต้
ประปรายแต่ไม่มีใครบาดเจ็บ 

02.00 น. กลุ่มนวพลในนาม “ศูนย์ประสานงานเยาวชน” มีแถลงการณ์ความว่า “ขอให้รัฐบาลจับกุมกรรมการ 
ศนท. ภายใน 72 ชั่วโมง หากรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติได้ นวพลจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด” 

03.00 น. สถานีวิทยุยานเกราะยังคงออกรายการ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ตลอดทั้งคืน ส่วนภายใน
ธรรมศาสตร์ยังมีการอภิปรายและแสดงดนตรีต่อไป 
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ราว 04.00 น. ตำรวจตระเวนชายแดน จากค่ายนเรศวร หัวหิน เดินทางมาถึง และยกกำลังเข้าล ้อม
มหาวิทยาลัยจากทางด้านสนามหลวง และนำกำลังติดอาวุธไปตั้งในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

05.30 น. ระเบิดเอ็ม. 79 ลูกแรก ถูกยิงมาจากฝ่ายตำรวจนอกมหาวิทยาลัย ตกกลางผู้ชุมนุมที่สนามฟุตบอล มี
ผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง สถานีวิทยุยานเกราะออกอากาศว่า พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร 
รองนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นคำขาดต่อ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อ ศนท. ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างเด็ดขาด หากมีรัฐมนตรีหรือนักการเมืองคนใดเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว ก็ให้จับกุมและลงโทษตามกฎหมายทันทีและสุธรรม แสงประทุม กับกรรมการ ศนท. กับตัวแทน
ชุมนุมนาฏศิลป์ ฯ เดินทางไปขอพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ราว 07.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงเข้ามาในมหาวิทยาลัยอย่างหนัก จากด้านหน้าหอประชุมใหญ่ และ
พิพิธภัณฑ์สถาน ผู้ชุมนุมนับพันคน ต้องหนีเข้าไปหลบในอาคารรอบสนามฟุตบอล มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน 

07.00 น. ฝูงชนที่อออยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยพยายามบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยใช้รถบัสสองคันขับพุ่งเข้า
ชนประตู 

07.50 น. ตำรวจหน่วยคอมมานโด หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) และตำรวจท้องที ่ ล้อมอยู ่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยมี พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ พล.ต.ต.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ และพล.ต.ต.ยุทธนา วรรณโกวิท 
มาถึงที่เกิดเหตุและเข้าร่วมบัญชาการ 

08.10 น. พล.ต.ต.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ บัญชาการให้ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อาวุธครบมือเตรียมบุกเข้าไป
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียงปืนดังรุนแรงตลอดเวลา ตำรวจประกาศให้นักศึกษายอมจำนน นักศึกษา
หลายคนพยายามวิ่งออกมาข้างนอก จึงถูกประชาชนที่อยู่ภายนอกรุมประชาทัณฑ์ 

 

ภาพที่ 4 “The chair man”  

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ์_6_ตุลา 



41 
 

 

 ภาพที่ 5 จารุพงษ์ ทองสินธุ์  

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_35505 

08.18 น. ตชด.เข้าประจำการแทนตำรวจท้องที่ และมีกำลังใหม่เข้ามาเสริมอีก 2 คันรถ 

08.25 น. ตชด.บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ และได้พยายามเข้าจับกุมฝ่ายผู้ชุมนุมที่หลบตามอาคารรอบ
สนามฟุตบอล 

 

ภาพที่ 6 การปราบปรามนักศึกษา 

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1651741 

10.30 น. หลังจากตำรวจบุกยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้ว นักศึกษาประชาชนถูกสั่งให้นอนคว่ำ แล้ว
ควบคุมตัวไว้ทยอยลำเลียงขึ้นรถเมล์และรถสองแถวส่งไปขังตามสถานีตำรวจต่างๆ (มี 3 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ 
นครปฐม ชลบุรี และร.ร.ตำรวจนครบาลบางเขน) มากกว่า 3,000 คน ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้น นักศึกษา
ชายและหญิงถูกบังคับให้ถอดเสื้อ นักศึกษาหญิงเหลือแต่เสื้อชั้นใน ถูกสั่งให้เอามือกุมหัว นอนคว่ำคลานไป
ตามพื้น (ภาพที่ 6) ระหว่างที่คลานไปตามพื้นก็ถูกเตะถีบจากตำรวจ ระหว่างขึ้นรถก็ถูกด่าทออย่างหยาบคาย
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และถูกขว้างปาเตะถีบจากตำรวจและอันธพาลกระทิงแดง ลูกเสือชาวบ้าน ระหว่างลงจากรถไปยังที่คุมขังก็ถูก
ตำรวจปล ้นช ิงทร ัพย ์ส ินและของม ีค ่าไป ทำให ้ม ีการส ั ่ งป ิดโรงเร ียนในกร ุงเทพโดยไม ่ม ีกำหนด 
กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2519 กระทรวงยุติธรรมสั่งหยุดศาลต่างๆ 1 
วัน 

11.50 น. สำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ตั้งกองบัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อยข้ึน
ที่ทำเนียบรัฐบาล 

12.00 น. รัฐบาลออกแถลงการณ์สรุปได้ว่า 

“เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสยามมกุฎราชกุมารได้แล้ว 6 
คน จะดำเนินการส่งฟ้องศาลโดยเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์การปะทะกัน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วรัฐบาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามผู้กระทำผิด
กฎหมายโดยเด็ดขาด” (6 ตุลาคม 2519,ออนไลน์:2562) 

12.30 น. กลุ่มลูกเสือชาวบ้านและประชาชนจำนวนหลายหมื่นคนชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า มีการพูด
กลางที่ชุมนุม โดยนายอุทิศ นาคสวัสดิ์ ให้ปลดรัฐมนตรี 4 คน คือนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 
นายชวน หลีกภัย และนายวีระ มุสิกพงศ์ โดยแต่งตั้งให้นายสมัคร สุนทรเวช  และนายสมบุญ ศิริธร อยู่ใน
ตำแหน่งเดิมต่อไป ในที่ชุมนุมมีการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการกับผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์สยาม
มกุฎราชกุมาร ซึ่งชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเฉียบขาด นิสิตจุฬาฯ ประมาณ 3,000 คน ชุมนุมกัน
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชี้แจงถึงเหตุการณ์จราจลที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 1.เรียกร้องให้นิสิตจุฬา ฯ ออกชี้แจงกับประชาชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2.
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 3.ยืนยันว่าหากเกิดรัฐประหาร พวกตนจะต่อสู้ถึงที่สุด 4.
ยืนหยัดในการขับพระถนอมออกนอกประเทศบ่ายวันนั้นมีการประชุม ครม.นัดพิเศษ พล.ต.อ.ศรีสุข มหินทร
เทพ และพล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ รองอธิบดีกรมตำรวจเข้าชี้แจงเหตุการณ์ต่อที่ประชุม ครม. 

14.20 น. ประชาชนและลูกเสือชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าส่วนหนึ่งประมาณ 4,000 คน 
เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลและส่งตัวแทน 5 คนเข้าพบนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปรับปรุง ครม. และ
ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการแสดงละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะพิจารณา
ดำเนินการ 

17.00 น. ประชาชนและลูกเสือชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่สลายตัว 
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18.00 น. พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ประกาศยึดอำนาจ ความว่า “ขณะนี้ 
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 
เป็นต้นไป และสถานการณ์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิ น ” โดยมี
เหตุผลในการยึดอำนาจการปกครอง คือ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประจักษ์แจ้งถึงภัยที่ได้เกิดขึ้นอยู่
ในขณะนี้ กล่าวคือ ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาบางกลุ่ม ได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ โดยมีเจตจำนงทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนของคอมมิวนิสต์ที่จะเข้า
ยึดครองประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเข้าจับกุมก็ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธร้ายแรงที่ใช้ในราชการสงคราม โดย
ร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ชาวเวียดนามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก” 
(จุลสาร “พิสุทธ์” เนื่องในงานรำลึกวีรชนเดือนตุลา จัดพิมพ์โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ) 

สรุปความรุนแรงจากเหตุการณ์ 6 ตุลา กลุ่มทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวบ้าน กระทิง
แดง และกลุ่มอันธพาลที่อยู่หน้าประตู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พังประตูเข้ามา ใช้อาวุธหนักเช่น ปืนกล 
ระดมยิงนักศึกษา มีการเสริมกำลังโดย ตำรวจตระเวณชายแดน บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อม
ยิงกระสุนวิถีโค้งใส่นักศึกษา ประชาชนที่วิ ่งหนีออกไปหน้าประตูมหาวิทยาลัยกว่า 20 คนถูกรุมตี รุม
ประชาทัณฑ์ และลากไปแขวนคอ ถูกผู้คนแสดงท่าทางเยาะเย้ยศพ บางคนนำศพนักศึกษาออกมาเผากลาง
ถนนราชดำเนิน ตามตัวเลขทางการระบุว่ามีผู ้เสียชีวิต 39 คน บาดเจ็บ 145 คน (ในจำนวนนี้เป็นตำรวจ
เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 23 คน) นักศึกษาประชาชนถูกจับกุม 3,094 คน เป็นชาย 2,432 คน หญิง 662 คน 
ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ประมาณว่ามีนักศึกษาประชาชนเสียชีวิต 530 คน เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการ
กวาดล้างใหญ่และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นทั่วประเทศทำให้นักศึกษา
ปัญญาชนจำนวนมากต้องเดินทางหนีออกเข้าไปในป่า ไปเป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
ส่วนทรัพย์สิน (จากการสำรวจของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มีครุภัณฑ์และวัสดุของคณะ
ต่างๆ เสียหายเป็นมูลค่า 50 กว่าล้านบาท ร้านสหกรณ์มีสินค้าและทรัพย์สินเสียหาย 1 ล้าน 3 แสนบาท 
สิ่งของมีค่าหายสาบสูญ อาทิ โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง เครื่องเย็บกระดาษ เสื้อผ้า 
เงินสด รายงานแจ้งว่า “หน้าต่างถูกทุบและโดนลูกกระสุนเสียหาย โต๊ะเก้าอี้พัง ห้องพักอาจารย์ถูกรื ้อค้น
กระจัดกระจาย”  
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ภาพที่ 7 ภาพประกอบบทความ 6 ตุลาคม 2560:กาลครั้งหนึ่งช่างการไฟฟ้าสองคนถูกแขวนคอที่
นครปฐม 

ที่มา: https://waymagazine.org/two_brothers_and_6_october/ 

    

ภาพที ่8 9 โปสเตอร์การรำลึก 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 

ที่มา: http://www.lokwannee.com/web2013/?p=24047 

 

ภาพที่ 10 ภาพประกอบบทความ ‘ตามหาลูก’ จดจำและหวังด้วยความเงียบ 

ที่มา: https://www.matichonweekly.com/culture/article_5176 
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ทั้งนี้ภาพถ่ายของเหตุการณ์ในวันที่ 6 ตุลา ถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างมากมาย โดยภาพข้างต้ นถูก
กลายเป็นภาพแทนของเหตุการณ์ 6 ตุลา อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนความทรงจำผ่านถ่ายอีกด้วย โดยผ่านการ
นำภาพที่ถูกถ่ายในเหตุการณ์มานำเสนอผ่านสื่อ อีกท้ังยังมีการให้ความหมายอย่างภาพของจารุพงษ์ ทองสิทธิ์ 
(ภาพท่ี 5) ซึ่งเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถูกยิงเสียชีวิตหน้าตึกองค์กรนักศึกษา ขณะเร่งให้
นักศึกษาที่มาชุมนุมออกจากพ้ืนที่ หลังจากท่ีจารุพงษ์เสียชีวิตแล้วร่างของเขาถูกฝ่ายขวาลากไปตามพ้ืนโดยใช้
ผ้าขาวม้าผูกคอ ภายหลังภาพถ่ายของจารุพงษ์กลายเป็นตัวแทนของความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์ 6 ตุลา 
ต่อมาเป็นภาพ The Chair man (ภาพที่ 4) ถูกถ่ายโดยช่างภาพสำนักข่าว AP ชื่อว่า เนล อูเลวิช ภาพนี้ได้รับ
รางวัลพูลิตเตอร์ในพ.ศ. 2520 ภาพนี้เป็นภาพที่ใช้บอกเล่าถึงความรุนแรงในเหตุการณ์ได้ดีที่สุด เพราะภายใน
ภาพจะเห็นได้ว่ามีชายถือเก้าอี้ฟาดร่างของเหยื่อ ซึ่งคือนายวิชัย อมรกุล เป็นนิ สิตปี 2 คณะรัฐศาสตร์ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชัยถือเป็น 1 ใน 5 ของเหยื่อยที่ถูกแขวนคอ อีกทั้งบุคคลที่ยืนรายรอบร่างของ
วิชัยมีสีหน้าราวกับเป็นเรื่องแกติ มีสีหน้ายิ้มแย้ม หรือมองเหตุการณ์ตรงหน้าราวกับเป็นเรื่องปกติ โดยภาพทั้ง
สองนี้ถูกนำไปใช้เป็นภาพแทนของเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยทั้งภาพ The Chair man และภาพของจารุพงษ์ ทอง
สิทธิ์ ถูกนำลงไปใส่ในโปสเตอร์เพื่อรำลึกครบรอบ 40 ปีของเหตุการณ์ รวมถึงภาพของการจับกุมนักศึกษา
กลางสนามบอล (ภาพท่ี 6) เป็นภาพที่สื่อถึงการริดรอนสิทธ์จากรัฐที่กระทำต่อประชาชน 

 นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลาและความขัดแยงนั้น

มักเกิดขึ้นควบคู่กับการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงและสนับสนุนกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์

เดียวกับตน ซึ่งเหตุที่อัตลักษณ์ยังคงสำคัญต่อการกระทำความรุนแรงเพราะเมื่อความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ถูกตีความ

หรือถูกรับรู้จากคนในสังคมว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว อัตลักษณ์เหล่านี้จะเริ่มทำงานและมีอิทธิพลกำหนด

รูปแบบความรุนแรง และมีผลนิยามว่าใครคือมิตร ศัตรู หรือใครควรเป็นเป้าหมายของความรุนแรง เป็นต้น 

(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,2553:62-63) เช่นเดียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งฝักแบ่ง

ใฝ่กันอย่างชัดเจนว่าและใช้กำลังทำร้ายกันอย่างเต็มที่ โดยจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 แตกต่างกับ

เหตุการณ์ความรุนแรงอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างมาก เพราะเหตุการณ์อ่ืน ๆ ยังมีพ้ืนที่ให้จดจำมากกว่า

ในสังคม ทั้งการมีพื้นที่เข้าไปอยู่ในสื่อกระแสหลัก มีการรำลึก และมีอนุสรณ์สถาน รวมทั้งเริ่มมีการเข้าไป

ปรากฏในแบบเรียนบ้างแล้ว ซึ่งแตกต่างกับเหตุการณ์ 6 ตุลา เพราะไม่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับเหตุการณ์นี้

เท่าใดนัก แบบเรียนก็ไม่ปรากฏ รวมทั้งตำราวิชาการก็ยังมีการพูดถึงอยู่ น้อย เพราะส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ 6 

ตุลา สังคมไทยยังคงอิหลักอิเหลื่อกันว่าจะจำเหตุการณ์อย่างไร เพราะด้านหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลที่ใช้กำลัง

ไปปราบปรามประชาชนเหมือนเหตุการณ์อื่น ๆ แต่ยังมีประชาชนด้วยกันเองที่เข้ารวมกับขบวนการ และใช้

ความรุนแรงทำร้ายกัน ภาพที่ยังคงทำให้รำลึกถึงเหตุการณ์นี้ก็คือภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ ซึ่งถูกบันทึก เนล 

อูเลวิช ช่างภาพรางวัลพูลิตเซอร์ ที่ถ่ายภาพภาพเด็กน้อยยืนหัวเราะท่ามกลางกลุ่มคนที่มีรอยยิ้มเต็มใบหน้า 
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ขณะเฝ้ามองประชาชนคนหนึ่งถูกแขวนคอฆ่าและใช้เก้าอ้ีทุบตีอย่างทารุณ ท้ายสุดสำหรับผู้ศึกษาเหตุการณ์ 6 

ตุลาเราอาจจะไม่มีทางรับรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขนาดไหน เพราะเมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่พยายามจะลืม

เหตุการณ์นี้ หรือพยายามจะเบียดขับเหตุการณ์นี้ให้หายไปจากสังคมไทย ดังนั้นอาจกล่าวได้ภาพถ่ายจึงเป็นอีก

หนึ่งหลักฐานที่อาจจะสามารถบอกเล่าการมีอยู่ของเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ได้ 

 

 

 

  



47 
 

บทที่ 4 

แหล่งความทรงจำของ 6 ตุลาคม 2519 

 ภายในบทนี้ผู้ศึกษาได้นำเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเป็น 4 หัวข้อดังนี้ โดยข้อมูลแรก

เป็นข่าวจากนิตยสาร 3 สำนักพิมพ์คือ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, เนชั่นสุดสัปดาห์และมติชนสุดสัปดาห์ เพราะมี

การนำภาพเหตุการณ์ 6 ตุลามาใช้บ่อยมากที่สุด ตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2520-2553 ซึ่งนำมาประกอบในการเขียน

คอลัมน์หรือบทความต่าง ๆ ในนิตยสาร หัวข้อที่ 2 เป็นข้อมูลของ 6 ตุลาคมที่ปรากฏในออนไลน์ ซึ่งปรากฏ

ช่วงแรกประมาณพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และในหัวข้อที่ 3 เป็นข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 5 คน 

โดยผู้ศึกษาได้เลือกจากการสุ่มตัวอย่างจากผู้กดติดตามเพจและกดถูกใจใต้ภาพทั้ง 5 ภาพของเพจ facebook 

“โครงการบันทึก 6 ตุลา” โดยแบ่งประเด็นในการเก็บข้อมูลเป็น 4 ประเด็นดังนี้ 1. การรับรู้เหตุการณ์

โดยทั่วไป 2. ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 3. ภาพจำที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และ

ประเด็นที่ 4. สาเหตุของการติดตามเพจบันทึก 6 ตุลา หัวข้อสุดท้ายเป็นบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง

โครงการบันทึก 6 ตุลา คือ ภัทรภร ภู่ทอง เป็นหนึ่งในคณะทำงานจัดตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา หน้าที่ของเธอ

คือการตามหาความจริงในเหตุการณ์และถ่ายทอดออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ โดยเสนอถึงประวัติการรับรู้

เหตุการณ์ 6 ตุลาสำหรับตัวเธอตัวแต่เด็กจนถึงได้เข้ามามีส่วนในการจัดตั้งโครงการนี้ รวมทั้งมีรายละเอียดการ

การริเริ่มงานนิทรรศการ ‘ประจักษ์ พยาน’ และประติมานสุรณ์ 6 ตุลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่กักเก็บความทรงจำ

ที่สำคัญ  

 

พื้นที่ความทรงจำในข่าวนิตยสารรายสัปดาห์ 

 จากการเก็บข้อมูลพบว่านิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์และนิตยสารมติ

ชนสุดสัปดาห์ ได้มีการนำภาพเหตุการณ์ 6 ตุลามาใช้บ่อยมากที่สุด ซึ่งนำมาประกอบในการเขียนคอลัมน์หรือ

บทความต่าง ๆ ในนิตยสาร โดยก่อนที่จะไปเสนอถึงประวัติพ้ืนฐานของนิตยสารแต่ละสำนักพิมพ์เสียก่อน โดย

สำนักพิมพ์แรกที่ผู้ศึกษาจะกล่าวคือนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ถือกำเนิดจากสำนักพิมพ์มติชนซึ่งเป็นสื่อแบบ

อิสระโดยไม่ผูกติดกับรัฐบาล ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2521 โดยคณะผู้จัดทำได้แก่ สุจิตต์ วงษ์เทศ ,ขรรค์ชัย 

บุนปาน และพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร โดยทั้ง 3 คนนี้เคยจัดทำนิตยสารประชาชาติรายสัปดาห์มาแล้วช่วงก่อเกิด

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ทำแทนหนังสือพิมพ์ที่จะวางแผงในทุกวัน

อาทิตย์ ซึ่งฉบับแรกวางแผงเมื่อวันอาทิตย์ ที่  24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ภาพหน้าปกเป็นภาพวาดลายเส้น
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พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นพร้อมบทวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง 

โดยภายในมีเนื้อหาสาระที่หลายหลากทั้งมีการสรุปเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ วรรณกรรม คอลัมน์ และบท

วิเคราะห์ทางการเมือง (ตำนานของนิตยสาร “มติชนสุดสัปดาห์”:ออนไลน์,2560) โดยเอกลักษณ์ของนิตยสาร

มตชินสุดสัปดาห์คือการผสมผสานบทวิเคราะห์ทางการเมืองกับเนื้อหาทางสังคม วัฒนธรรมและบันเทิงคดี โดย

จะนำผู้ที่ไม่ใช่สังกัดในสำนักมติชนมาเขียนไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักวิชาการหรือผู้ที่รู้จำเพาะเจาะจงทาง

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มาเขียนเนื้อหาข่าว  

นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ประเภทข่าวสารบ้านเมืองในเครือเนชั่น มีต้นกำเนิด

มาจาก การเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวัน ฉบับประจำวันเสาร์ ซึ่งเริ่มนำเสนอ

เนื้อหาในลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากฉบับ

ปกติ โดยเดิมใช้ชื่อว่า "กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์" มีบรรณาธิการคนแรก คือ ประจักษ์ มะวงษา โดยขายฉบับ

สุดท้ายวันที่ 2 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2560 ส่วนทางด้านนิตยสารสยามรัฐ ถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดแหล่ง

หนึ่งของไทย โดยช่วงแรกมีเพียงแต่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันเสนอข่าวทั่วไป ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ราคา 50 สตางค์ โดยมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และนายสละ ลิขิต

กุล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และมีคำขวัญประจำหนังสือพิมพ์ว่า "นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ" เป็นพุทธ

ศาสนสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ง อ่านว่า "นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง" แปลว่า 

"ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม"  

จากเก็บข้อมูลผ่านทางวารสารและหนังสือพิมพ์ในบางส่วนพบว่า ช่วงปีแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ คือ

พ.ศ. 2520 ซึ่งในวารสาร “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ฉบับของวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ปีที่ 24 ฉบับ

ที่ 15 ซึ่งเป็นบทความพิเศษ เรื ่อง “6 ตุลาคม 2519 ฝันดีหรือฝันร้าย” นำเสนอถึงเรื ่องราวหลังจากเกิด

เหตุการณ์ 6 ตุลา ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครบางคนเพราะมีการปฏิรูปบ้านเมืองใหม่ ของนายธานินทร์ 

กรัยวิเชียร แต่เมื่อเป็นเรื่องดีสำหรับใครบางคนแล้วก็ต้องเป็นฝันร้ายสำหรับใครบางคนด้วยเช่นกัน ภายใต้การ

นำเสนอบทความพิเศษนี้มีการพูดถึงหัวข้อเล็ก ๆ ว่า “สิทธิมนุษยชนของใคร” เพราะในที่เกิดเหตุมีการฆ่าและ

จับกุมผู้คนมากกว่า 3,000 คน ถูกส่งฟ้องศาลเพียง 18 คน ด้วยข้อหาหลายข้อโดยเฉพาะข้อหาคอมมิวนิสต์ 

ทำให้เหนุการณ์นี้กลายเป็นที่จับตามองอยู่ ณ ขณะนั้น เพราะในขณะนั้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนกำลังเป็นเรื่อง

ที่โลกเสรีต่างให้ความสนใจ ภายในวาสารสารฉบับนี้อ้างถึงข้อสัมภาษณ์ของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ให้กับ

นักข่าวต่างประเทศว่า “เราทำทุกอย่างไปตามกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีปัญหา” 

(ธานินทร์ กรัยวิเชียร,2520) ทำให้ผู้เขียนบทความพิเศษนี้ตั้งคำถามว่าสิทธิมนุษยชนที่นายธานินทร์หมายถึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2493
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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นั้นเป็นสิทธิมนุษย์ชนของผู้ใด นอกจากนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่มีข่าวลือเป็นจำนวนมาก แม้แต่พลเอก ยศ เทพ

หัสดินทร์ รองผู้บัญชาการทหารบก ขณะนั้นให้สัมภาษณ์กับทางสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ว่า “ผมเองก็ได้รับข่าว

ลือ เราไม่ชอบเพราะทำให้ทุกอย่างปั่นป่วน ทั้งเศรษฐกิจและสังคม” (ยศ เทพหัสดินทร์,2519) แต่ถึงกระนั้น

ข่าวลือก็ยังคงมีมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีหัวข้อเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า “ใครขอปราบนักศึกษา” พร้อมกับเป็นบท

สัมภาษณ์สั้น ๆ ของนายชวน หลีกภัยว่า “ผมบอกคุณได้แต่คุณเขียนได้หรือเปล่า” (ชวน หลีกภัย,2520) เขา

ย้อนกลับถามนักข่าวเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่ใครอนุมัติในการบุกเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งในบทความพิเศษฉบับนี้

ย ังมีภาพประกอบของวันเกิดเหตุการณ์ โดยในภาพเป็นภาพของทหารถืออาวุธเพื ่อที ่จะบุกเข้า ไปใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ภาพที ่11 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอังคารที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ปีที ่24 ฉบับที่ 15 

นอกจากนั้นในปีถัดมา “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ได้นำเสนอประวัติของจำเลยทั้ง 18 คนที่ถูกจำกุม 

โดยลงในฉบับของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เป็นการเปิดเผยรายชื่อของทั้ง 18 

คนได้แก่ นายสุธรรม แสงประทุม, นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ, นายอภินันท์ บัวหภักดี, นายสุรชาติ บำรุงสุข, 

นายประพันธ์ วังศิริพิทักษ์, นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, นายมหินทร์ ต้นบุญเพิ่ม, นายอารมณ์ พงศ์พงัน, นาย

ประยูร อัครบวร, นางสาวสุชิรา ต้นชัยนันท์, นายอรรถการ อุปถัมภากุม, นายสุชาติ พัชรสรวุฒิ, นายธงชัย 

วินิจจะกุล, นายคงศักดิ์ อาษาภักด์, นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, นายโอริสสา ไอราวัณวัฒน์, นายเสงี่ยม แจ่มด

วง และนายเสรี สิรินุพงศ์ โดยเป็นการนำเสนอถึงประวัติการศึกษาตั้งช่วงมัธยมปลาย ภูมิลำเนาเกิด หน้าที่ของ

พวกเขาขณะชุมนุมอยู่และข้อหาที่พวกเขานั้นได้รับ  
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ภาพที ่12 13  

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 ปีที ่25 ฉบับที่ 4 

ในปีเดียวกัน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ฉบับของวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ปีที่ 25 ฉบับที่ 13 ยัง

ได้นำเสนอถึงการนิรโทษกรรมของผู้ที่ถูกจับทั้ง 18 คนและมีการลงภาพในวันเกิดเหตุรวมถึงมีการสัมภาษณ์

นางเล็ก วิทยาภรณ์ ผู้เป็นแม่ของนายมนู วิทยาภรณ์ นักศึกษารามคำแหงซึ่งถูกยิงตัดขั้วหัวใจเมื่อวันเกิดเหตุ 

โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่า 

  พวกเขาทำให้ดิฉันคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ พวกเขามีเจตนาบริสุทธิ ์ ที ่ต้องการ

ช่วยเหลือคนยากจน ชาวไร่ชาวนาช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น ฉันเสียใจมากเพราะคิดดูว่า

นี่ชีวิตลูกเราแต่ละคนกว่าจะเลี้ยงมาได้จนโต มีค่าเพียงแต่กระสุนนัดเดียว ลูกของฉันเป็น

คนที่หนังสือรายสัปดาห์เขาลงนั่นละ ที่เป็นปกเห็นกำลังประคองกันมา ฉันดีใจกับพ่อแม่

ของเด็ก ๆ ที่ได้ออกจากคุก แต่ก็สะเทือนใจเหลือเกิน เพราะถึงจะชะแง้หาลูกอย่างไร ก็ไม่

มีวันเห็นหน้าของลูกอีกแล้ว (เล็ก วิทยาภรณ์,2521)  

ภาพประกอบทั้ง 4 ภาพ เป็นภาพที่ค่อนข้างสะท้อนใจสำหรับผู้ศึกษา เพราะคือภาพการเผาทำลายศพ

ของนักศึกษา ซึ่งเป็นภาษาของผู้ชุมนุมสองคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและนำร่างมาเผาทำลาย ภาพที่สองและ

สามนั้นคือภาพที่ผู้ต้องหาในคดี 6 ตุลาได้กลับคืนสู่สังคมเพราะการนิรโทษกรรมในยุคพลเอกเปรม  ติณสูลา

นนท์ โดยมีกลุ่มบรรดาครอบครัว ญาติ เพ่ือนของผู้ต้องหามารับพวกเขากลับคืนสู่บ้าน และมีการผูกข้อมือด้วย

สายสิญจน์เพื่อรับขวัญอีกด้วย ภาพสุดท้ายที่นำเสนอเป็นภาพของนายมนู วิทยาภรณ์ เป็นนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกกระสุนยิงตัดขั้วหัวใจในสภาพที่มือทั้งสองข้างถูกมัด (มนู วิทยา



51 
 

ภรณ์ :ออนไลน์ ,ม.ป.ป) เขาอย ู ่ ในภาพท ี ่ตำรวจก ับประชาชนกำล ั งแบกร ่างของเขาออกมาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ภาพที ่14 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ปีที่ 25 ฉบับที่ 13 

ทั้งนี้ในฉบับเดียวกันยังมีโปสเตอร์เชิญชวนรำลึกเหตุการณ์ “จาก 14-6 ตุลา” เมื่อพ.ศ. 2520 ที่Unitarian 

church อยู่ในเมือง Dallas รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการจัดงานระลึกเหตุการณ์ภายนอกประเทศ 

ภายในงานจะมีการฉายภาพยนตร์ชื่อ “จักจำไว้ จนวันตาย” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาถึง 6 ตุลาคม 

2519 รวมถึงมีการอภิปรายจากบุคคลในเหตุการณ์ รวมถึงภาพที่ใช้นำมาประกอบโปสเตอร์เชิญชวนมีภาพ

ทหารกำลังแบกอาวุธสงคราม รวมถึงมีเชือกที่มีลักษณะเป็นบ่วงเพื่อสื่อถึงนักศึกษาให้เหตุการณ์ 6 ตุลาคมที่

ถูกจับแขวนคอ 

 

ภาพที ่15 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ที่ 25 ฉบับที่ 13 
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นอกจากในประเทศไทยที่ยังมีการรำลึกถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาแล้วพบว่าในสหรัฐอเมริกามีการจัดงาน

รำลึกเหตุการณ์เช่นเดียวกัน โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 5-8 ตุลาคม (พ.ศ. 2521) และมีการวางพวงหรีดที่หน้า

สถานทูตนิวยอร์ค เขียนว่า “memory to the victims of Oct 6 coup” และมีการจัดนิทรรศการแสดง

รูปภาพ, สิ่งตีพิมพ์ และโปสเตอร์ที่แสดงออกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทฺธิมนุษยชนในประเทศไทย 

 

ภาพที ่16 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ปีที่ 25 ฉบับที่ 13 

การพูดถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาปรากฏอีกครั้งในพ.ศ. 2525 ใน “มติชนสุดสัปดาห์” อยู่ในฉบับของวันอาทิตย์ที่ 

10-16 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1682 มีการระลึกถึงเหตุการณ์เป็นในลักษณะของบทกลอนที่มีชื่อว่า 

“14 ตุลาคม ถึง 6 ตุลาคม” ซึ่งเป็นบทกลอนแปดที่กล่าวถึงต้นมะขาม ณ ท้องสนามหลวง 1 ทำให้เห็นว่าความ

ทรงจำที่ในบทความที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคมคือสถานที่เกิดเหตุ ภาพที่ใช้นำมาประกอบก็คือต้นมะขาม ณ 

ท้องสนามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ มีใจความว่าถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้ว แต่ต้นไม้ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุก็

ยังคงยืนหยัดอยู่แม้จะผ่านกาลเวลาที่ใช้สังหารเหล่าผู้ชุมนุม ในปีพ.ศ. 2526 กล่าวถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาใน “มติ

ชนสุดสัปดาห์” ปรากฏโคลงที่บอกเล่าถึงสาเหตุการตายของเหยื่อในวันนั้นว่ามีการสาดกระสุนใส่กลุ่มผู้ชมุนุม 

 
1  มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10-16 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1682 คอลัมน์ “คมเลนช์” หน้า 19 หัวข้อ 14 
ตุลาคม ถึง 6 ตุลาคม มีเนื้อหาดังนี้  ไม้ต้นหนึ่งโตขึ้นเติบตั้ง แตกใบสะพรั่งแผ่ร่ม นกกาอาศัยได้บังลม หมูหมานอนโรงผสม ตัว
นั้นสั่นสะทา้นเมื่อผ่านฝน เปลือกเปราะหล่นด้วยแดดอ่อน ยืนสู้ดินฟ้าไม่อาทร ให้เย็นผู้พักร้อนอย่างอ่อนโยน เพียงกาฝากเกาะ
แฝงร่างฝั่ง ไม้ยังรากยากจะโค่น แต่เพียงเหวี่ยงคมขวานโจร โดนเข้าก็คว่ำคาตอ ต้นไม้กลายเป็นเรื่องเล่า นาน เข้าก็เพี้ยน
เปลี่ยนหัวข้อ ต้นไม้เลยกลายเป็นเรื่องล้อ วันหน่ึงก็สงสัยจริงไม่จริง 
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2 มีการใช้มีดดาบอาวุธ และใช้เชือกแขวนคอ มีนักศึกษาผู้หญิงถูกฆ่านำไม้แหลมเสียบคาไว้ที่อวัยวะเพศ” ฉบับ

ของวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2025 เขียนโคลงสี่เป็นการตอกย้ำถึงความโหดร้ายที่

เกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลา ถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำและประชาชนฝ่ายขวาต่อผู้ชุมนุม รวมทั้งใช้ภาพในการ

ชุมนุมประท้วงก่อนเหตุการณ์มาประกอบโคลงสี่สุภาพบทนี้ 

ต่อมาในพ.ศ. 2529 เป็นปีที่ครบรอบ 10 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา มีการถึงเหตุการณ์ในสำนักพิมพ์ 

“มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับของวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 7 ฉบับที่ 318 มีการเขียนกลอนแปดถึง

วีรชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาและเหตุการณ์ 6 ตุลา ว่า “เจ้าตายให้คนตื่น ด้วยการยื่นดวงวิญญาณ จุดไฟแห่ง

ความกล้า ด้วยเชื้อเพลิงแห่งเสรี” ต่อมาในฉบับของวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 7 ฉบับที่ 319 มี

การรายงานเร ื ่องกล ุ ่มน ักศ ึกษาจ ัดงานรำล ึกครบรอบ 10 ปีเหต ุการณ์ ณ ต ึกองค ์การน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมภาพการยืนไว้อาลัยให้กับเหยื่อ 

 

ภาพที ่17 

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 7 ฉบับที่ 318 

และฉบับสุดท้ายที่สำนักพิมพ์มติชนที่ เสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา คือฉบับของวันอาทิตย์ที่ 19 

ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 7 ฉบับที่ 329 มีบทความพิเศษที่ชื่อว่า “10 ปีให้หลังของ 6 ตุลา” โดย วรศักดิ์ มหัทธ

โนบล ซึ่งเป็นการสรุปสภาพเหตุการณ์การเมืองหลัง 10 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยภายในบทความกล่าวถึง ผล

 
2 มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2526 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2025 คอลัมน์ “คมเลนช์” หน้า 25 ร้อยกระสุน
จากศพคล้อง แขนขวา มัดมีดดาบนานา ข้างซ้าย คาดไม้ที่เคยคา อวัยวะเพศ โดยเชือกเส้นโฉดร้าย รัดรั้งคอแขวน แทนเทียน
แทนธูปไหว้ สนามหลวง จำเหตุอุบาทว์ปวง ก่อนได้ สัญญาว่าจะทวง ทุกเลือด หยดเรี่ยธรรมศาสตร์ไว้ ไม่ว่าวันไหน 
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จากรัฐประหาร ถึงแม้ว่าจากผ่านจาก 6 ตุลามาแล้ว 10 ปีก็ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยลดน้อยลง 

ในทางตรงกันข้ามหลังจากเหตุการณ์กลายเป็นจุดกำเนิดของอำนาจที่ไม่ยุติธรรมต่าง ๆ ให้เติบโตและแข็งแกร่ง

ขึ้น และกล่าวว่าเหตุการณ์  6 ตุลาคมเป็นความอัปยศทางประวัติศาสตร์เพราะพลังของนักศึกษาถูกทำลายลง 

และภาพที่ถูกนำมาใช้ประกอบ คือภาพที่ทหารใช้กำลังเข้าปราบผู้ชุมนุม โดยภายในมือถือปืน รวมทั้งมีการสั่ง

ให้ผู้ชุมนุม ถอดเสื้อผ้าแม้ว่าจะหญิงหรือชาย เพื่อตรวจดูว่ามีการซุกซ่อนอาวุธภายใต้เสื้อผ้าหรื อไม่ กระทำ

เช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของมนุษย์ โดยภาพนี้ปรากฏอยู่ในด้านล่างของบทความตั้งแต่หน้า 29-33 

ซึ่งอยู่ในส่วนของบทความ 10 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 

 

ภาพที ่18 

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 7 ฉบับที่ 318 

ถัดมาเป็นฉบับของสำนักพิมพ์ “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ของวันอาทิตย์ที่ 12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2529 

ปีที่ 33 ฉบับที่ 7 ซึ่งมีหัวข้อพูดถึงการครบรอบ 10 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลาเช่นกัน โดยใช่ชื่อหัวข้อว่า “หนึ่ง

ทศวรรษ 6 ตุลาคมกับภาพนักศึกษาที่เปลี่ยนไป” ภายในบทความนี้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของนักศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี คือช่วงหลังเกิดเหตุการณ์พลังของนักศึกษาได้ถดถอยลงทุกที การเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

ไม่สามารถท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และกลายเป็นการหวาดกลัวพลังของคนรุ่นใหม่ไปในที่สุด 

ส่วนทางด้านภาพที่นำมาประกอบหัวข้อข่าวคือภาพจับกุมผู้ชุมนุม ณ สนามบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 6 ตุลาคม ดังนั้นทำให้ภาพลักษณ์นักศึกษาที่เป็นคอมมิวนิสต์ในช่วงแรก ๆ ก็ยังคงไม่ได้มองแตกต่าง

จากในเหตุการณ์ 6 ตุลามากนัก เพราะหลังจากเกิดเหตุมีประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 
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42 ออกมาให้ยุบองค์กรของนักศึกษาที่มีอยู่ทั ้งหมด กิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทจึงถูกล้มเลิกไป ทำให้

บรรยากาศการเรียนรู้ความจริงในด้านต่าง ๆ ของสังคมในมหาวิทยาลัยถูกทำลายลงด้วย แม้ว่าในพ.ศ. 2521 มี

การเรียกร้องจนสามารถจัดตั้งสโมสรนักศึกษาได้ก็ตาม แต่พลังในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาก็ยัง

อ่อนล้าอยู่รวมทั้ง ไม่สามารถทำให้เคลื่อนไหวในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

 

ภาพที ่19 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปีที่ 33 ฉบับที่ 7 

 ปีถัดมาสำนักพิมพ์ “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับของวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ปีที่ 9 ฉบับที่ 

423 ภายในบทความเป็นบทกลอนแปดเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ ซึ่งเขียนว่า “มือไหนใจไหนทำจำไว้เถิด กรรมไม่

รอไปเกิดชาติหน้า กี่รายที่มีอันเป็นก็มา รอเถิดรอผวาไปตามเวร” จากการตีความของผู้ศึกษาคิดว่าผู้ประพันธ์

บทกลอนนี้เห็นว่าผู้ที่กระทำการในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ไม่มีผู้ใดได้รับความผิดจากการกระทำที่โหดเหี้ยมของ

ตัวเองและยังคงลอยนวลจนถึงปัจจุบัน ผู้ประพันธ์จึงรู้สึกว่าต้องให้เป็นเรื่องของเวรกรรมเท่านั้น ที่จะช่วย

เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหยื่อได้ ทำให้เห็นว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมา 12 ปี (นับจากพ.ศ. 2531) แต่

เหตุการณ์นี้ในสายตาของสำนักพิมพ์มติชนยังคงความคลุมเครือว่าผู้ใดกันแน่คือผู้กระทำผิดเพราะยังไม่ได้มีการ

จับตัวคนที่ฆ่าผู้ชุมนุมมาลงโทษ และภาพท่ีใช้ประกอบก็เป็นภาพการจับกุมนักศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
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ภาพที ่20 

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ปีที่ 9 ฉบับที่  

ต่อมาพ.ศ. 2535 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์การเมืองคือ “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” เหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยมีหัวหน้าคณะคือ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้นภายหลังการรัฐประหารได้เลือกนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี

และได้ร่างรัฐธรรมนูญจนมีการเลือกตั้งผลปรากฏว่านายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมที่ตั้งขึ้น

และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในคณะ รสช. ได้คะแนนมากที่สุด แต่สุดท้ายไม่สามารถดำรงตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำจากความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติด ทำให้พลเอก

สุจินดา คราประยูรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน เป็นผิดคำพูดที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

จนได้รับฉายา "เสียสัตย์เพื่อชาติ" จากสื่อมวลชนในเวลาต่อมาผลดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลายส่วนไม่พอใจ

การขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.สุจินดา ที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย จนนำไปสู่การประท้วง

ทั้งการอดอาหาร การเดินขบวน และการชุมนุมในสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ทำให้รัฐบาลพลเอกสุจินดา ใช้

คำสั่งสลายการชุมนุม เกิดการปะทะขึ ้นมีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงรับสั่งให้พลเอกสุจินดา คราประยูรและพลตรีจำลอง 

ศรีเมืองเข้าเฝ้า โดยทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งได้มีการเผยแพร่

ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นอีก 4 วัน พล.อ.สุจินดา ประกาศลาออกจากการ

เป็นนายกรัฐมนตรี และนายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ก่อนการเลือกตั้งในเวลา

ต่อมา (พฤษภาทมิฬ:ออนไลน์,ม.ป.ป) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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พ.ศ. 2535 นอกจากสำนักพิมพ์มติชนและสยามรัฐแล้วยังมีสำนักพิมพ์เนชั่น ที่ใช้ชื่อว่า “เนชั่นสุด

สัปดาห์” ซึ่งภายในเนื้อหาฉบับวันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 ปรากฏบทความพิเศษที่มีชื่อ

ว่า “สำนึกเดือนตุลา ‘ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย’” ด้านในกล่าวถึงเหตุการณ์เดือนตุลาคือ 14 

ตุลาและ 6 ตุลา โดยมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับทั้งสองเหตุการณ์ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร โดย

มีการเปรียบเทียบว่า  

จิตใจและวิญญาณ 14 ตุลาคมเป็น จิตใจและวิญญาณประชาธิปไตย ที่ใครก็ฆ่าไม่ได้ 

ทำลายไม่ได้ ยื้อยุดฉุดไว้ไม่ได้ มีแต่จักต้องสืบทอดให้ รุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ต่อไป กลับกัน

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความรุนแรงเหมือนกัน แต่เนื้อหาต่างกัน มันเป็นฝันร้ายของ

ผู้คน เป็นความโหดร้ายและคืนวันแห่งความเศร้าหมอง ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าทำไมสังคมไทย 

จึงยังหลงเหลือ ผู้คนที่นิยมใช้ความรุนแรงในการตัดสินใจ และแก้ไขความแตกต่างทาง

ความคิดท่ีไม่มีช่องว่างสำหรับสันติวิธี 

ภาพถ่ายที่ใช้นำมาประกอบก็คือ ภาพการจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมสั่งให้นักศึกษานอนหมอบที่พื้น และมี

ทหารถืออาวุธยืนอยู่รอบด้าน อีกท้ังยังมีภาพท่ีสั่งให้ผู้ชุมนุมคลานไปกับพื้นเพ่ือไปอยู่รวมกันที่สนามบอลซึ่งเป็น

จุดกักตัวผู้ชุมนุม ภาพสุดท้ายเป็นภาพของจารุพงษ์ ทองสินธุ์ที่ถูกผ้าขาวม้าลากศพไปมาราวกับเขาไม่เคยเป็น

มนุษย์มาก่อน ซึ่งภาพของจารุพงษ์ที่ปรากฏใน “เนชั่นสุดสัปดาห์” ฉบับนี้นับว่าเป็นครั้งแรกทีน่ำมาฉายซ้ำ อีก

หลังจากเกิดเหตุการณ์มาแล้วกว่า 16 ปี 

  

ภาพที ่21  

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 



58 
 

   

ภาพที ่22 23  

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 

ถัดมา “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับของวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2535 ปีที่ 12 ฉบับที่ 633 มีคอลัมน์ชื่อ “จับ

กระแส” นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “จาก 14 ต.ค. 2516 ผ่าน 6 ต.ค. 2519 ถึง ‘พฤษภาคมทมิฬ’ ประวัติศาสตร์

ที่ซ้ำ” เป็นการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มาจนถึง 14 ตุลา, 6 ตุลา มาจนถึง 

‘พฤษภาทมิฬ’ โดยกล่าวว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดทำให้เห็นถึงการแทรกแซงทางการทหารได้อย่าง

ชัดเจน และในฉบับวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 13 ฉบับที่ 636 คอลัมน์ “คมเลนส์” ปรากฏกลอน

แปดหัวข้อ “ตุลาอาถรรพณ์” 3  ใจความในตระหนักถึงอำนาจของเผด็จการที่เข้ามาเปิดกั้นความคิดเห็นของ

ประชาชน เพราะในสังคมไทยถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์ในลักษณะของเดือนตุลาที่ต่อต้านเผด็จการมาแต่ก็ยังเกิด

พฤษภาทมิฬอีกจนได้ สุดท้ายเป็นของ “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ของวันอาทิตย์ที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2535 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 20 โดยอยู่ในคอลัมน์ชื่อว่า “ดอกไม้ริมทางทาง” มีชื่อเรื่องว่า “6 และ 14 ตุลารำลึก” เขียน

โดย รายา ผกามาศ ซึ่งเขียนเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาว่าเขาต้องประสบกับอะไรในเหตุการณ์บ้าง 

และภาพท่ีนำมาใช้ประกอบก็คือภาพของทหารที่กำลังแบกอาวุธเพ่ือบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัย 

 
3  มติชนสุดสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 13 ฉบับที่ 636 คอลัมน์ “คมเลนส์” หน้า39 “ทุกตุลาอาถรรพณ์
ผ่านพ้น ย่อมคนเข้าใจในอาถรรพณ์ ว่าที่ใดมีกดก็มีดัน มีปิดกั้นก็ระเบิดเถิดเทิง หากเผด็จการใดไม่เรียนรู้ มืดอยู่โดยโลภหลง
เหลิง แม้ถูกตะเพิดเปิดเปิง อาถรรพณ์ก็ถังเถิงได้ทุกเดือน พฤษภาตุลาเป็นกาละ แต่โมหะอวิชชาหาใดเหมือน ต้องชำระด้วย
สติคอยติเตือน ใจที่เปื้อนจึงจะปลดละวาง มิฉะนั้นมกราธันวาสิ้น ทั่วแผ่นดินก็มิปลอดที่ทอดร่าง ประชาชนถมตนเป็นหนทาง 
ขัดขวางเผด็จการนานไป ได้ทุกเดือน”   
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ภาพที่ 24 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ปีที่ 39 ฉบับที่ 20 

 ภายในปีพ.ศ. 2536 “เนชั่นสุดสัปดาห์”ฉบับวันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2536  ปีที่ 2 ฉบับที่ 70 นำเสนอ

การประมวลภาพเหตุการณ์เดือนตุลาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 14 ตุลาหรือ 6 ตุลา และในส่วนของเหตุการณ์ 6 

ตุลา ปรากฏอยู่ 3 ภาพ โดยเข้าอธิบายว่าภาพซ้ายล่างเป็นเหตุการณ์ล้อมปราบลักษณะ “ปิดประตูตีแมว” 

เจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มมวลชนขวาจัด ปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นักศึกษา ประชาชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุม

ปักหลักอยู่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังเข้าปราบปราม สั่งให้ผู้ชุมนุมถอดเสื้อนอนราบกลางสนามฟุตบอล

ธรรมศาสตร์ ส่วนภาพบนซ้ายบริเวณใกล้ ลานโพ เจ้าหน้าที่รัฐใช้ปืนจ่อบังคับให้นักศึกษาคลาน ไปรวมกันที่

สนามฟุตบอล ภาพมุมขวาปรากฏนักศึกษาชายที่ศีรษะเต็มไปด้วยเลือดหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังเข้าไปใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่วนภาพรูปเล็กด้านขวาเป็นนายตำรวจที่ยืนบนเก้าอี้เล็งอาวุธไปในตึกที่นักศึกษา

กำลังหลบอยู่ 

   

ภาพที ่25 26 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2536  ปีที่ 2 ฉบับที่ 70 
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ในพ.ศ. 2537 สำนักพิมพ์ “เนชั่นสุดสัปดาห์” ปรากฏเนื้อหาของฝ่ายตำรวจที่ฉบับวันที่ 7-13 ตุลาคม 

พ.ศ. 2537 ปีที่ 3 ฉบับที่ 122 กล่าวถึงการเรียกร้องของกลุ่มคนเดือนตุลา ที่ต้องการจะสร้างอนุสาวรีย์วี รชน 

แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในขณะนั้น ส่วนทางด้าน “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 

2537 ปีที่ 14 ฉบับที่ 737 มีบทความพิเศษชื่อ “รำลึก 6 ตุลาคม 2519 วันวังเวง” เขียนโดย มนัส สัตยารักษ์ 

เป็นบทความที ่เขียนจากมุมมองของผู ้เขียนซึ ่งเป็นนายตำรวจ ยศสารวัตรบอกเล่าถึงตัวเองเมื ่อไปถึง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าภายในเช้าวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นบ้าง ทั้งมีการยิงกับ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปขึ้นภาพที่นักศึกษาต่างวิ่งหนีหลบกระสุนกันไปมา โดยผู้เขียนอ้างว่าตัวเขาได้ขอร้องให้

นายตำรวจคนหนึ่งหยุดยิง แต่กลับได้คำตอบมาว่ากระสุนที่ยิงนั้น เป็นกระสุนดัมมี่ไม่ใช่กระสุนจริง โดยผู้เขียน

ท่านนี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนเหตุการณ์สงบลง 

 ถัดมาช่วงครบรอบ 20 ปี ในพ.ศ. 2539 “มติชนสุดสัปดาห์” วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่16 

ปีที ่842 ปรากฏกลอนสี่ในหัวข้อ “แด่วรีชน 6 ตุลา” 4 เขียนโดยปรีดา ใจความว่า การเกิด 6 ตุลามาจากเผด็จ

การยึดครอบครองบ้านเมืองใช้อำนาจบาตรสร้างความไม่ชอบธรรมขึ้นทำให้ประชาชนต้องเดินออกมาประท้วง

ความไม่ชอบธรรมนี้ แต่ท้ายสุดก็ต้องจบลงด้วยนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณี ฉบับวัน

อังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 16 ฉบับที่ 844 ในบทความของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ที่กล่าวถึงปาฐกถา 

“6 ตุลา ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า” ที่จัดขึ ้นเนื ่องในโอกาสครบ 20 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา แสดง ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการสรุปและกล่าวถึงความคิดเห็นในการจัดปาฐกถาของตัวผู้เขียนเอง  นอกจาก

สำนักพิมพ์มติชนแล้ว “เนชั่นสุดสัปดาห์” ยังปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา

อยู่สองฉบับด้วยกัน ฉบับแรกวันที่ 11-17 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 มีสกู๊ปพิเศษ โดยชูวัส ฤกษ์ศิริ

สุข และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ เขียนภายในหัวข้อ “วิญญาณแห่งเสรีคือพืชพันธุ์เดือนตุลา” เนื้อหามีกลอนสี่5 

และสรุปเหตุการณ์ 6 ตุลา ภาพประกอบคือเจ้าหน้าที่รัฐกำลังใช้อาวุธควบคุมผู้ชุมนุมให้ไปรวมกันที่สนามบอล 

และในฉบับเดียวกันคอลัมน์บันทึกบนทางผ่าน เขียนโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หัวข้อ “ไปรษณียบัตรใบน้อย 

ร้อยความหวังแห่งสันติ” ในการจัดงานครบรอบมีการให้ส่งจดหมายเขียนถึงครบรอบเหตุการณ์ 20 ปี และมี

 
4 มติชนสุดสัปดาห์ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีท่ี16 ปีท่ี 842 หน้า5 เพราะผีห่าซาตาน เผด็จการครองเมือง ผู้คนแค้น
เคือง เลือดเนืองนองแผ่นดิน ถืออำนาจบาตรใหญ่ไร้คุณธรรมโกงกิน ประชาชนคนเดินดิน ชาชินความอับปรีย์ จารึกไว้ด้วย
น้ำตา 6ตุลาน่าบัดสี นักศึกษาถูกย่ำยี ชีวีหลุดลอย ห่วงเอยห่วงหา โศกาหน้าละห้อย ล่องลอยลาลับ หลับเถิดนะสหาย ร่างกาย
แตกดับวรีกรรมลำนำขับ ขานรับปณิธาน 
5 มติชนสุดสัปดาห์ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 16 ฉบับที่ 844 หน้า28 หัวข้อวิญญาณแห่งเสรีคือพืชพันธุ์เดือน
ตุลา “เจ้าหนุ่มเจ้าสาวเอย เจ้าเคยแล้วหรือยัง เจ้าหนุ่มเจ้าสาวเอย เจ้าเคยแล้วหรือยัง ตายเพื่อสร้างเอ๋ย ตายเพื่อสร้างเสรี” 
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การจัดนิทรรศการเล็ก ๆ โดยใช้ภาพของนายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ มาวางสลับกับตัวอักษรที่เขียนว่า 6 ตุลา และมี

รายชื่อเหยื่อที่ระบุตัวตนได้มาติดไว้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าชมอ่าน 

    

ภาพที ่27 28 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 11-17 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 

สำนักเนชั่นสุดสัปดาห์ในพ.ศ. 2539 ปรากฏเรื่องราว 6 ตุลาอยู่ 2 ฉบับด้วยกันฉบับแรกวันที่ 11-17 

ตุลาคมพ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 พบภาพวาดการ์ตูนหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 6 ตุลาคม แสดงถึงรัฐ

จำกัดสิทธิของประชาชนอย่างไรบาง เช่นเกิดหนังสือต้องห้ามขึ้น ปัญญาชนเลิกถือยามและไว้ผมยาวเพราะทำ

ให้ดูคล้ายเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ รวมทั้งไม่มีใครกล้าจับกลุ่มนั่งพูดคุยเรื่องการเมือง และเหล่านักคิดนักเขียนถูก

แช่งแข็งทางความคิดไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็น 

 

ภาพที ่29 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 11-17 ตุลาคมพ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 
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ฉบับถัดมาวันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 228 คอลัมน์ศิลปทรรศน์ เขียนโดย ถนอม ชาภักดี 

ภายในหัวข้อ “ตุลาลัย (Blue October) ภาพจากลานสังหารสู่บริบทของทัศนศิลป์” กล่าวถึงผลงานของ 

วสันต์ สิทธิเขตต์ ในขณะเกิดเหตุ 6 ตุลาคม วสันต์เรียนอยู่วิทยาลัยช่างศิลป์ ปีที่ 2 และเขาเองก็ได้เขาร่วม

ชุมนุมท่ีลานโพด้วยเช่นกัน ผลงานของเขาเป็นลักษณะของศิลปะแนวการเมือง (Political Art) การนำภาพถ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์มาปรับเปลี่ยนเป็นภาพวาด ผลงานมี 20 ชิ้นใช้สีเพียง 3 สีคือ ขาว ดำ น้ำเงิน ซึ่งภาพ

ที่ได้ลงในเนชั่นสุดสัปดาห์ มีด้วยกันสามภาพ แรกเป็นภาพถ่ายของนีล อูเลวิช ภายในภาพเป็นการแขวนคอ

วิชิตชัย อมรกุล นิสิตปี 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพที่สองเป็นภาพของฝ่ายขวาที่นำ

แท่งแหลมทิ่มลงไปในร่างไร้วิญญาณของเหยื่อ ภาพที่สามเป็นเหยื่อที่ถูกฆ่าและมีเด็กชายยืนมองร่างของเขาอยู่ 

นอกจากนั้นยังปรากฏกลอนแปดในหัวข้อ “รำลึก 20 ปี  6 ตุลา” 6 เขียนโดยประทีบ ทองจันทร์ ความว่า 

เหตุการณ์ 6 ตุลาเป็นวันที่พิราบขาว (เป็นการเปรียบเทียบนักศึกษาว่าเป็นนกพิราบ) สิ้นชีวิตกันเยอะมาก 

เพราะรัฐสาดกระสุนในจนเลือดนองเต็มท้องถนน สุดท้ายก็เป็นการสาปแช่งเผด็จการให้พังพินาศ ยกย่องวีรชน

ให้เป็นผู้กล้า และทวงถามถึงการสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่วีรชนเหล่านี้ 

 

ภาพที่ 30 

ทีม่า: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีที่ 5 ฉบับที่ 228 

 
6 เนช่ันสุดสัปดาห์ วันท่ี 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 228 หน้า67  หัวข้อรำลึก 20 ปี  6 ตุลา “รำลึก 20ปี6 ตุลา 
เสียงกรีดร้องก้องหล้า พิราบขาวแดดิ้นสิ้นชีวา เลือดแดงอาบทาบทาท้องถนน ปั้งปั้งกระหน่ำซ้ำสอง ร่วงลงกองดังผงฝุ่น 
ทรราชโหดเหี้ยมทารุณ สากกระสุนเข้าเข่นฆ่า ลานโพธิ์ฤาลานเถื่อน ยังย้ำเตือนเดือนตุลา นิสิตนักศึกษา ชาวประชาต่างล้มตาย 
โดมเด่นเป็นสง่า ผองผู้กล้าคงท้าทาย เผด็จการจงฉิบหาย ดางพร่างพรายสู่เสรี สดุดีวรีชน ฟ้าเบื้องบนเป็นสักขี ผ่านมาแล้ว
ยี่สิบป ีอนุสาวรีย์มีบ้างไหม?”  
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พ.ศ. 2542 ปรากฏภาพของการที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้ง ในวารสาร  “เนชั่นสุด

สัปดาห์” ฉบับวันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ปีที่ 8 ฉบับที่ 383 ในคอลัมน์ชื่อ “หมายเหตุการณ์” เขียนโดย 

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ชื่อหัวข้อคือ “6 ตุลา, ปมสังหารลูกหมาและฟ้าผ่าธรรมกายเจดีย์” เขียนเพ่ือระลึกถึงวัน

ครบรอบของเหตุการณ์ โดยกล่าวในภาพรวมถึงในเหตุการณ์ 6 ตุลาคมเป็นสิ ่งที่สื ่อถึงความไม่พร้อมใน

สังคมไทยในการจัดการความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและความต้องการของสมาชิกในสังคม และ

ต้องการให้สังคมตระหนักถึงความหลากหลายนี้ 

 

ภาพที ่31 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ปีที่ 8 ฉบับที่ 383 

ต่อมาในพ.ศ. 2543 “เนชั่นสุดสัปดาห์” ฉบับวันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ปีที่ 9 ฉบับที่ 437 ภาพ

ในปรากฏภาพเจ้าหน้าที ่ล้อมปราบนักศึกษาที ่สนามบอล หัวข้อบทความคือ “รำลึก 24 ปี 6 ตุลาคม :

ประวัติศาสตร์อัปยศ” กล่าวว่าเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นบทเรียนที่เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ ซึ่งคนในสังคมไม่มีการ

ตระหนักอย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดความรุนแรงขึ้น เนื่องจากสังคมไทยไม่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง และกล่าว

ว่า 24 ปีที่ผ่านมาของเหตุการณ์นี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดจากพลังของประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ซึ่ง

จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเด็นจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธเข้าทำร้ายผู้ชุมนุมกลายเป็นประเด็นที่คน

ในสังคมไทยไม่ยอมรับความแตกต่าง (ทางการเมือง) สังเกตจากก่อนหน้านี้มีเพียงการนำเสนอเรื่องราวว่ารัฐ

กระทำต่อผู้ชุมนุมอย่างไรบ้างหรือความโหดร้ายที่พวกเขาได้รับจากการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐคืออะไร แต่

ประเด็นเริ่มเปลี่ยนแปลไปในปีนี้ เพราะเริ่มมีการหยิบยกถึงประเด็นความแตกต่างขึ้นมาวิพากษ์ ว่าการที่เกิด

เหตุการณ์ 6 ตุลาคมขึ้นส่วนหนึ่งสาเหตุเป็นเพราะสังคมไทยไม่ยอมรับเรื่องความเห็นต่างทางการเมือง ไม่ยอม

เปิดรับพื้นที่ให้กับความหลากหลาย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการที่เริ่มมีประเด็นความแตกต่างมาพูดถึงเพราะในพ.ศ. 

2543 มีการเปิดอนุสรณ์ "วิชิตชัย อมรกุล" อดีตนิสิตซึ่งถูกฆ่าแขวนคอใต้ต้นมะขามและเผาบริเวณสนามหลวง
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จากเหตุการณ์ 6 ตุลา ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการจัดตั้งประติมานุสรณ์ 6 ตุลาซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้าย ความรุนแรงและเป็นตัวแทนของการที ่สังคมไทยเกิดความแตกแยกกัน 

ประเด็นเรื่องการไม่ยอมรับความคิดเห็นต่างที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจึงถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอ 

 

ภาพที ่32 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ปีที่ 9 ฉบับที่ 437 

 “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1052 มีบทความพิเศษ 

ซึ่งเขียนโดย ธงชัย วินิจจะกูล หนึ่งในนักศึกษา 18 คนที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยเขียนในหัวข้อ 

“บทเรียนจากเหตุการณ์ 6 ตุลาซึ่งสังคมไทยไม่ยอมรับรู้” เป็นปาฐกถาในพิธีเปิดประติมานุสรณ์ 6 ตุลา ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกล่าวถึงหนึ่งในสาเหตุของโศกนาฏกรรมเมื่อปี 2519 คือการที่คนในสังคมกลุ่ม

หนึ่งยึดถือความเชื่ออย่างผิด ๆ และเป็นการใช้ความสามัคคีจนพร่ำเพรื่อเพื่อกำราบและปราบความคิดที่

แตกต่าง ผลักไสความคิดที่แหวกให้กลายเป็นความคิดที่นอกคอก ฉบับถัดมาคือวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 

2543 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1053 ปรากฏเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดย ปราโมช นาครธรรพ มีชื่อว่า “ลูกเอ๋ย...แม่ไม่เชื่อ” 

เป็นเรื่องราวของผู้เป็นแม่ที่ขอร้องลูกชายของตัวเองว่าอย่าไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ เพราะท่ีนั่นกำลังวุ่นวาย อีก

ทั ้งตัวของผู ้เป็นลูกเองก็ไม่ใช่นักศึกษาของธรรมศาสตร์  และสุดท้ายตัวผู ้เป็นแม่ก็พบลูกตนเองบนหน้า

หนังสือพิมพ์ในลักษณะที่ถูกผ้าขาวม้าผูกร่างแล้วลากไปมากลางสนามบอลธรรมศาสตร์ เรื่องสั้นนี้มาจากเรื่อง

จริงของแม่ของนายวิชิตชัย อมรกุล นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ภาพที ่33 

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1052 

 

ภาพที ่34 

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ปีที ่20 ฉบับที่ 1053 

การครบรอบ 25 ปีในพ.ศ. 2544 สำนักพิมพ์ “เนชั่นสุดสัปดาห์” ฉบับวันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปี

ที่ 10 ฉบับที่ 487 เป็นบทความพิเศษซึ่งเขียนโดย ธงชัย วินิจจะกูล ในหัวข้อ “25 ปี 6 ตุลาในสงครามความ

ทรงจำ” โดยกล่าวถึงการจัดงานรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา ว่าหากต้องการให้การจัดงานรำลึกมีพลังขึ้นมารัฐ

จะต้องเปิดโอกาสให้พวกเขานำเรื่องราวของเหตุการณ์นี้เข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวกระแสหลัก และเปิดโอกาส

ให้เหตุการณ์นี้มีที่อยู่ภายใต้เรื่องราวกระแสหลัก และกล่าวอีกว่าการรำลึกของเหตุการณ์ชัยชนะในหลายที่ทั่ว
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โลกนั้น ความทรงจำของปัจเจกมักถูกลดทอนความสำคัญลง ภาพที่ปรากฏอยู่นั้นพบว่าเป็นภาพของทหารที่ใช้

กำลังล้อมปราบนักศึกษานั่นเอง 

 

ภาพที ่35 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 10 ฉบับที่ 487 

ปีถัดมาสำนักพิมพ์ “เนชั่นสุดสัปดาห์” วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 11 ฉบับที่ 540 รายงานพิเศษ

หัวข้อ “ชาตินิยมสองแบบ ศึกษาจากกรณี 6 ตุลา 19” เขียนโดยสิริวิชญ์ เนื้อหาใจเป็นการเสนอว่าเหตุการณ์ 6 

ตุลาเป็นเรื่องของแนวคิดชาตินิยมสองแบบชนกันโดยฝ่ายหนึ่งใช้ชาติ ศาสนา และกษัตริย์ มาเป็นเครื่องมือใน

การโจมตีต่อต้านกระบวนการนักศึกษา และอีกฝ่ายนำแนวคิดแบบซ้ายมาต่อต้านจนเกิดเป็นเหตุการณ์ความ

รุนแรงขึ้น โดยมีการเสนอว่าชาตินิยมทั้งสองแบบมีการมอง สถาบันทั้งชาติ ศาสนา และกษัตริย์อย่างไร ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่แนวคิดของทั้งสองแบบชนกันแต่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เดียว ทำให้เห็นถึงในช่วงนี้ยังคงเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ 

6 ตุลานั้นเป็นเหตุการณ์ที่มาจากความรุนแรง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ที่นำ ไปสู่ความรุนแรงใน

เหตุการณ์ 6 ตุลา และปรากฏโปสเตอร์ที่เชิญชวนให้ออกไปชุมนุมในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519 ณ ท้อง

สนามหลวง พร้อมข้อความว่า “ด่วนขับทรราชถนอมชุมนุมใหญ่ 29 นี้” ภาพของสองพนักงานการไฟฟ้าคือ 

นายชุมพล ทุมไมยและนายวิชัย เกษศรีพงศ์ษา ซึ่งถูกฆาตกรรมขณะออกติดประกาศต่อต้านถนอมกลับเข้า

ประเทศ โดยภายในโปสเตอร์เป็นภาพซ้อนทับกับถนอมภายหลังเข้ารับพิธีอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว  
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ภาพที ่36 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 11 ฉบับที่ 540 

ในปีเดียวกัน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ฉบับของวันอาทิตย์ที่ 4-10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 49 ฉบับที่ 19 ใน

บทความเรื่อง “ถึงคนเดือนตุลาจากนิวตันและควันตัม 6 ตุลา อาถรรพ์เบญจเพส” ภายในเนื้อหาเป็นการนำ

แนวคิดวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ของนิวตัน (Newtonian physics) มาปรับใช้ในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ

เรื่องการเมือง ซึ่งมองว่าทุกคนในเชิงปริมาณมีค่าเท่ากับหนึ่ง ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่านั้น คนทุกคนเท่ากัน 

เสมอกัน ภาพที่ใช้ประกอบเป็นภาพของทหารที่ใช้กำลังล้อมปราบนักศึกษา 

 

ภาพที ่37 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 4-10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 49 ฉบับที่ 19 
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พ.ศ. 2550 ภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาปรากฏอีกครั้งใน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ฉบับของวันอาทิตย์ที่ 5-11 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 ในคอลัมน์ศุกร์ถึงศุกร์หัวข้อ “31 ปี - 6 ตุลา 19” เขียนโดย ดรรชนี 

ประดับนิล เป็นการลำดับเหตุการณ์ 6 ตุลาอีกครั้ง ว่ามีจุดเริ่มต้นจากอะไร ภายในวันเกิดเหตุช่วงเช้ามีอะไร

เกิดข้ึนบ้าง ซึ่งเป็นการอธิบายเหตุการณ์ผ่านมุมมองของตัวผู้เขียนซึ่งเป็นหนึ่งในนักข่าวจากสำนักพิมพ์สยามรัฐ 

เขากล่าวไว้ว่า 

ผมไม่ทนดูอีกต่อไป รีบเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้ามถนนมาบริเวณ

สนามหลวงเพื่อกลับโรงพิมพ์ ผ่านวัยรุ่นจำนวนมากกำลังไล่ฆ่าและจับนักศึกษาแขวนคอ

กับต้นมะขาม ช่วยกันรุมตี ช่วยกันแทงจนตายคามือ นักศึกษาหญิงมีแต่เสื้อชั้นใน กางเกง

ถูกรูดซิปลงมาเอาเชือกผูกคอลากไปกับพื้น ช่วยกันตี เอาไม้แทงตรงอวัยวะเพศจนตาย

....... 31 ปีผ่านเลย ผมไม่เคยลืมภาพเหล่านั้น ไม่เคยลืมใบหน้าของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่

มีลมหายใจแล้วถูกลากไปบนพื้นหญ้า และไม่เคยลืมภาพคนไทยฆ่าไทย ด้วยกันเอง โดยถูก

สมมติว่าเป็นคอมมิวนิสต์ (ดรรชนี ประดับนิล,2550) 

ภาพที่นำมาใช้ในการประกอบคอลัมน์ฉบับนี้ก็คือ ภาพที่มีเจ้าหน้าที่รัฐยืนเรียงกันโดยมีนักศึกษาถูกจับ

เปลื้องเสื้อผ้าแล้วคลานไปตามสนามบอล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ภาพที ่38 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันอาทิตย์ที่ 5-11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 
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สำหรับพ.ศ. 2552 เป็นการรำลึกครบรอบ 33 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับของวันที่ 

2-8 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1520 มีรายงานพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “งานรำลึก 6 ตุลา ครบรอบ 33 ปี 

: ประชาธิปไตยสมบูรณ์...?” เขียนโดย วิภา ดาวมณี ซ่ึงมีเนื้อหาใจความดังนี้ 33 ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์

นิยม ขุนนาง ร่วมมือกันเข่นฆ่านักศึกษา ประชาชนในเหตุการณ์ 6 ตุลาทุกกลุ่มมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่

ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ระบอบใหม่อันเป็นระบอบประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ พวกเขาชู

คำขวัญ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" มาสร้างความชอบธรรมในการปราบปราม นักศึกษาประชาชนที่

ชุมนุมอย่างสงบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้อำนาจป่าเถื่อนใช้ความรุนแรงเข้า ประหาร เข่นฆ่า จับกุม ตั้ง

ข้อหาสารพัดทั้งข้อหากบฏและคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ผ่านมา 

77 ปี แตย่ังประสบปัญหาหลากหลายประการ ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยไม่เป็นผล ขณะที่ความขัดแย้งยัง

แสดงพลังเป็นฝักเป็นฝ่าย จนกลายปรากฏการณ์แย่งชิงมวลชนแย่งชิงพ้ืนที่สื่อส่วนทางด้านภาพถ่ายที่นำมาใช้

นั้นเป็นการประมวลภาพเหตุการณ์หลังเจ้าหน้าที่รัฐเข้าทลายการชุมนุม ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 17 ภาพ ตั้งแต่

ภาพของเจ้าหน้าที่รัฐแบกปืนเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสั่งให้ผู้ชุมนุมคลานและหมอบลงกลาง

สนามบอล  

  ต่อมาปีพ.ศ. 2553 ได้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีกครั้งนั่นคือ เหตุพฤษภา 53 เป็นเหตุการณ์

ที่รัฐบาลส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธสงคราม และรถหุ้มเกราะ เข้าปิดล้อมพื้นที ่การชุมนุมของแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณแยกราชประสงค์ ในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง

เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่

วันที่ 7 พฤษภาคม ทั้งสิ้น 59 ศพ ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติรวมอยู่สองศพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพอีกสอง

ศพ ได้รับบาดเจ็บ 480 คน และจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน กลุ่มผู้ชุมนุมยังสูญหายอีกกว่า 51 คน (การสลายการ

ชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์ พ.ศ. 2553:ออนไลน์,ม.ป.ป) และในวารสารของทั้ง “มติชนสุดสัปดาห์” และ “เนชั่น

สุดสัปดาห์” ภาพของเหตุการณ์ 6 ตุลาคมถูกนำมาฉายซ้ำอีกครั้ง ในลักษณะของการเปรียบเทียบเหตุการณ์

ระหว่าง 14 ตุลา, 6 ตุลา, พฤษภา 35 และพฤษภา 53 ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งความ

แตกต่างอาจจะเพราะบริบทของสภาพบ้านเมืองในช่วงนั้น ๆ แต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งสี่เหตุการณ์คือ เกิดขึ้นมา

จากการสร้างความเกลียดชังและเป็นเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังอย่างเต็มที่เพ่ือปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมที่

เห็นต่างทางการเมือง หลังจากพ.ศ. 2554 ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาเริ่มเงียบเสียงลงในสื่อที่เป็น

ลักษณะของสิ่งพิมพ์แต่กลับไปปรากฏอยู่บนพ้ืนที่ออนไลน์มากข้ึนทั้งในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า “2519.net” ซึ่งถือได้

ว่าเป็นแหล่งที่อ้างอิงเรื ่องของ 6 ตุลาแรก ๆ เพราะมีการรวมรวบและลำดับเรื ่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับ 6 ตุลา  และต่อมาพ.ศ. 2556 นี้เองสำนักพิมพ์มติชนได้เปิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า “มติชนสุดสัปดาห์” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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เป็นเว็บไซต์ที่ลงเนื้อหาเหมือนกับในนิตยสารแต่เป็นในรูปแบบของออนไลน์แทน ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ง่ายขึ้น และสำหรับสำนักพิมพ์เนชั่นกับสำนักพิมพ์สยามรัฐนั้นเหตุการณ์ 6 ตุลา ได้เลือนหายไปใน

ความทรงจำของสำนักพิมพ์ทั้ง 2 สำนัก สาเหตุเพราะขั้วทางการเมืองในช่วงพ.ศ. 2549 เกิดการผันผวนเพราะ

มีการรัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูป ฯ ตาม มีคำสั่งจากคณะปฏิรูปฉบับที่ 

5/2549 ได้สั่งให้ดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ 

ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คำพูด หรืออ่ืนใด อันอาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิขั้น

พื้นฐานในการรับฟังข่าวสาร และการเสนอความคิดเห็น ควบคุมสื่อทุกประเภทและเปิดกั้นความคิดเห็นทาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ รวบรวมบทความทางวิชาการหลายสาขาทั้ง วิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ รวมทั้งมีกระดานข่าวสาธารณะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ปิดลง ตั้งแต่

เวลา 20.00 น. ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 จึงเป็นสาเหตุให้เหตุการณ์ 6 ตุลาที่เป็นเหตุการณ์จาก

เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังกับประชาชนถูกระงับการนำเสนอบนหน้าสื่อพิมพ์ แต่แม้ถึงจะ เลือนหายไปในหน้าสื่อ

สิ่งพิมพ์แต่ก็ยังคงปรากฏการเสนอถึงการรำลึกเหตุการณ์ครบรอบ 6 อยู่บ้างมีภาพเหตุการณ์ในพิธีการรำลึก 

เสนอว่าภายในปีนั้น ๆ มีการกล่าวปาฐกถาในหัวข้ออะไร ใครเป็นผู้กล่าวเปิดงานบ้าง  

อย่างเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1063 รายงานพิเศษหัวข้อ 

“รอยรำลึกวันแตกต่าง 6 ตุลา ในสองมุมความคิด” เขียนขึ้นเนื่องในโอกาสรอบครบ 36 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา 

เกี่ยวกับมุมมองเหตุการณ์ 6 ตุลาระหว่างนพ. พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช กับคงเจตน์ พร้อมนำพล ประธาน

กรรมการญาติวีรชน 6 ตุลา โดยมีการเกริ่นนำที่น่าสนใจว่า “นับจากวิกฤตป่าแตกระหว่างปี 2524-2526 ที่

ขบวนการซ้ายไทยแตกกันยับ วิกฤติทักษิณ-อำมาตย์ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่เดือนตุลา 

แตกแยกกันร้าวลึกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คนบางกลุ่มอาการหนักถึงขั้นผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ ” ซึ่ง

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงการต้องการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา รวมทั้งเสนอ

ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่าทำไมขบวนการรื้อฟื้นเหตุการณ์ 6 ตุลาในช่วงพ.ศ. 2549 ถึงเงียบเหงาและไม่มีความ

คืบหน้า เพราะมีเรื่องการเมืองแทรกข้ึนมาจนทำให้เกิดความไม่ปรองดองในสังคม นอกจากนั้นเนชั่นสุดสัปดาห์

ก็ยังปรากฏในปี 2557 ฉบับวันที่10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ปีที่ 23 ฉบับที่  1161 ในคอลัมน์ เธอเขาเราพบ เขียน

โดยโตมร ศุขปรีชา ชื่อว่าความทรงจำ เป็นการบอกเล่าถึงตัวผู ้เขียน ว่าพบภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลาที่

พิพิธภัณฑ์ Newseum ที่สหรัฐอเมริกา เขาก็เล่าเรื่องราวคำอธิบายใต้ภาพซึ่งนีล อูเลวิชเป็นผู้ถ่ายบรรยายถึง

การที่จะได้ภาพนี้มา ภาพที่ถูกพูดถึงเป็นภาพการล้อมปรามนักศึกษา 
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ภาพที ่39 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ปีที่ 23 ฉบับที่1161 

6 ตุลาปรากฏครั้งสุดท้ายในเนชั่นสุดสัปดาห์อีกครั้งในปี 2559 ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 

25 ฉบับที ่1272 ในคอลัมน์ เรื่องบางเรื่องเท่ากับเท่าไร เขียนโดยจำลอง ฝั่งชลจิตร โดยกล่าวถึง อุดมการณ์ 6 

ตุลากับรัฐบาล คสช. ว่าในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่ได้ห้ามให้มีการจัดงานรำลึกครบรอบ 40 

ปีเหตุการณ์ 6 ตุลา และกล่าวว่าเพราะปัจจุบันประชาชนกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นของรัฐบาลมากขึ้นมีทั้ง

การประท้วงโดยตรงและการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ รวมทั้งยังเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนว่า “ผมคิดว่าคน

ไทยเริ่มชินชากับระบอบเผด็จการ พูดตรง ๆ คือทนได้มากขึ้นและบังคับตัวเองให้ยอมรับได้มากขึ้นเพราะไม่รู้

จะเอาอะไรไปขัดขวางอำนาจที่มีอยู่เต็มมือ” ท้ายที่สุดแล้วสำนักพิมพ์เนชั่นปิดตัวลงนิตยสารรายสัปดาห์ลงใน

พ.ศ. 2561  

 

ภาพที่ 40 

ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ปีที่ 25 ฉบับที ่1272 
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ท้ายสุดจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอเหตุการณ์ 6 ตุลา ในช่วงแรก ๆ ของเหตุการณ์

กระแสการพูดถึง 6 ตุลา มักกล่าวถึงทำนองที่ว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง ที่รัฐกระทำต่อผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็น

ธรรมพร้อมเล่าถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุอะไร ตรงไหนบ้าง ณ วันนั้น และกล่าวว่าเหตุการณ์นี้

เป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นได้จากหัวข้อข่าวที ่นำเสนอไป แต่การประเ ด็นการพูดถึงพูดถึง

เหตุการณ์ 6 ตุลาอยู่ในพ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ซึ่งเปลี่ยนจากการพูดถึงในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรง

มาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความแตกต่างแทน โดยจุดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าการเปลี่ยนประเด็นมาพูดถึงความ

คิดเห็นที่แตกต่างทางด้านการเมืองนั้นสาเหตุเพราะ ในช่วงนั้นเริ่มเป็นช่วงที่เกิดความคิดเห็นต่างทางการเมือง

ประชาชนต่างมีความคิดที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเป็นปีที่เริ่มเกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก็เกิด

จากความแตกต่างเช่นกันแต่เป็นความแตกต่างทางศาสนา ทำให้หลังจากนี้การพูดถึง 6 ตุลาก็ถูกพูดควบคู่ไป

ในลักษณะของทั้งท่ีเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นต่าง 

 กล่าวโดยสรุป การปรากฏขึ้นครั้งแรกของภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ปรากฏขึ้นหลังจากการ

เกิดเหตุการณ์แทบจะทุกปีซึ่งปรากฏในลักษณะที่เป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองหลังพึ่งเกิด

เหตุการณ์ รวมทั้งวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชีย ที่ทำรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลาคม 

2519 และเสนอถึงการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาทั ้ง 18 คนจากคดี 6 ตุลา ซึ่งภาพที่นำมาใช้ก็คือการจับกุม

นักศึกษาที่สนามบอลและเจ้าหน้าที่รัฐกำลังใช้อาวุธต้อนให้ผู้ชุมนุมเดินไปตามทาง และภาพผู้ชุมนุมนอนหมอบ

ถอดเสื้อผ้าอยู่กลางสนามบอลเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบอาวุธ ช่วงปีถัดมาที่ภาพ 6 ตุลาพูดถึงอย่าง

กว้างขวางอีกครั้งคือปีพ.ศ. 2535 เพราะเป็นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือเหตุการณ์ที่รัฐใช้ความรุนแรงกับผู้

ชุมนุมเช่นเดียวกับ 6 ตุลา ไม่เพียงแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาแต่รวมถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาด้วย หลังจากพ.ศ. 2535 

เหตุการณ์ 6 ตุลาก็ถูกพูดถึงอย่างไม่ปะติดปะต่อบางปีมีการกล่าวถึงเหตุการณ์รำลึกบ้าง มีบทความวิเคราะห์

เกี่ยวกับตัวเหตุการณ์เกี่ยวโยงกับประเด็นต่าง ๆ หรือการเรียบเรียงเหตุการณ์ใหม่เรียงลำดับเนื้อเรื่องจาก 14 

ตุลาไล่มาจนถึง 6 ตุลา และนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งในพฤษภาปี 53 ส่วน ลักษณะการนำเหตุการณ์ 6 ตุลาเข้า

มาพูดถึงก็มีลักษณะคล้ายกับปีพ.ศ. 2535 ที่กล่าวว่าเป็นการกระทำที่รัฐใช้กำลังปราบปรามประชาชน 

ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ค่อย ๆ เลือนหายไปจากสื่อชนิดที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่กลับไปปรากฏอยู่ใน

รูปแบบของสื่อออนไลน์มากขึ้นหลังจากปีพ.ศ. 2554 
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พื้นที่ความทรงจำในข้อมูล 6 ตุลาจากออนไลน์ 

 จากการที่สืบค้นข้อมูลผ่านทางออนไลน์ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อมูลระหว่างพ.ศ. 2552 - 2561 ที่กล่าวถึง

เหตุการณ์โดยสำนักข่าวแรกที่นำเหตุการณ์ 6 ตุลาคมมาพูดถึงบนโลกออนไลน์ก็คือ สำนักข่าว voice tv ลง

ข่าวผ่านทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ภายในข่าวแสดงภาพการแขวนคอนักศึกษาที ่ใต้

ต้นมะขามของนีล ลูเลวิช พร้อมพาดหัวข่าวว่า “แขวนคอ คนเห็นต่าง ร่องรอยจาก 6 ตุลา 19” ภายในเนื้อหา

ข่าวโดยรวมกล่าวว่าภาพการแขวนคอนี้เป็นร่องรอยของการสะท้อนความรุนแรงจากการปลุกปั่น และทำร้าย

กันของคนไทยเมื่อ 36 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ข่าวยังเชื่อมโยงถึงข้อความทางเฟสบุ๊คของนายอภินันท์ บัวหภักดี ที่

เขาระบุว่าในฐานะที่ตนเคยโดนทำร้ายด้วยกฎหมายมาตราที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์อย่างไม่

เป็นธรรม ด้วยการใส่ร้ายป้ายสีในกรณีของการแสดงละครเสียดสีการฆาตกรรมของพนักงานการไฟฟ้า  เขาตั้ง

คำถามถึงการล่าชื่อเพ่ือให้แก้ไขมาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และวิธีการ

แก้ไขก็ระบุไว้ในกฎหมายทำไมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย จึงต้องกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หลอกลวงคนทั้งประเทศ ว่าฝั่ง

ตรงข้ามมีแผนการที่จะโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเขาไม่เห็นว่าจะมีแนวคิดล้มสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างไร ซึ่งจะเห็นว่าช่วงปีที่นำเสนอข่าวนั้นเกิดในช่วงพ.ศ. 2552 โดยนำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบ

เหตุการณ์ 6 ตุลาคมกับการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งมีช่องโหว่ที่สามารถปลุกปั่นให้เกิดความ

เกลียดชังและความรุนแรงได้ 

ต่อมาภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สำนักข่าวประชาไท นำเสนอบทความเรื่อง “15 เรื่องเพ่ือทำ

ความรู้จักกับ "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" หนึ่งในผู้เข้าสอบ 6 ตุลาคม 2519” ซึ่งนำมาจากเฟสบุ๊คเพจที่มีชื่อว่า จารุ

พงษ์ ทองสินธุ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้  

จารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาธรรมศาสตร์ เลขทะเบียน 189342 มีชื่อเล่นว่าเกี๊ยะ เป็นชาว

พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 2. จารุพงษ์จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนมัธยมสุราษฎร์ธานี และมัธยม

ปลายจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในปีพ.ศ. 2517 

3. ภาพคุ้นตาที่เพ่ือน ๆ เห็นเป็นประจำของจารุพงษ์คือเขามักจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างตึกอมธ. 

กับพรรคยูงทองที่ตึกโดม 4. จารุพงษ์เป็นคนชอบเตะฟุตบอล ยามเย็นถ้าว่างเขามักจะชวน

เพื่อน ๆ ไปเตะฟุตบอลเสมอ 5. ฉายาของจารุพงษ์ในหมู่เพื่อนคือ "จา สิบล้อ" เพราะเขาไม่

ท้อถอยที่จะหาเหตุผลข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของเขา จนกระทั่งเพื่อน ๆ เองก็อดเห็น

ด้วยไม่ได้ 6. จารุพงษ์ชอบวาดการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจ เขามักวาดการ์ตูนเป็นเรื่องสั้นให้เพื่อน 

ๆ น้อง ๆ อ่านเสมอ 7. ด้วยความที่เป็นนักกิจกรรม จารุพงษ์กับเพื่อนๆในกลุ่มจึงอ่าน
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หนังสือด้วยวิธีการแบ่งกันคนละวิชา แล้วคนที่อ่านวิชาใดก็เป็นคนรับหน้าที่ติววิชานั้นให้คน

อ่ืน ๆ ในกลุ่ม 8. อาหารจานโปรดของจารุพงษ์ที่ธรรมศาสตร์ คือ หอยทอด ท่าพระจันทร์" 

9. ในวันที่ 27 กันยายน 2519 จารุพงษ์บอกกับแม่ว่าเขามีสอบในวันที่ 6 ตุลาคม เขาจะไป

สอบและจะกลับบ้านในวันที่ 11 ตุลาคม แม่ลิ้มและพ่อจินดา ทองสินธุ์จึงนั่งรถไฟออกจาก

กรุงเทพในวันนั้น โดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เห็นหน้าลูกของตนเอง 

10. ในเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ขณะที่นักศึกษากำลังถูกล้อมปราบและสังหารด้วยอาวุธ

สงครามอย่างโหดร้ายทารุณ ที่ตึกกิจกรรมนักศึกษาหลายคนยังไม่ได้หลบหนี จารุพงษ์เป็น

คนคอยวิ่งขึ้นลงไล่ให้เพื่อน ๆ รีบหนีไปให้หมด ระหว่างที่เพื่อน ๆ ทะยอยลงจากตึก จารุ

พงษ์จะเป็นคนที่คอยยืนคุ้มกันให้และหลังจากที่แน่ใจว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้ว  เขาจึงวิ่ง

ไปทางตึกคณะ นิติศาสตร์เพื่อที่จะไปลำเลียงผู้บาดเจ็บที่จมอยู่ในกองเลือดออกมา 11 . แต่

หลังจากไล่เพื่อนๆออกจากตึกกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เพ่ือน ๆ ของเขาก็ไม่

มีใครพบเห็นจารุพงษ์อีกเลย 12. หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เพ่ือนๆพบเห็นเขาอีกครั้งในภาพที่ลงอยู่

บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ เป็นรูปของเขากำลังนอนหลับตาอยู่บนสนามฟุตบอลโดยมี

ชายไทยใช้ผ้าที่ฟั่นเป็นเกลียวรัดคอและลากไปมาในสนามบอลที่เขามักชวนเพื่อนไปเตะบอล

บ่อย ๆ 13. แม่ลิ้มและพ่อจินดา ทองสินธุ์ ไม่ทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชายในวันนั้น จึง

ได ้ออกตามหาลูกมาตลอดหลายสิบปี จนกระทั ่งในปี พ.ศ. 2539 เม ื ่อม ีการชำระ

ประวัติศาสตร์ 6 ตุลา 2519 เพ่ือนๆของเขาได้เดินทางไปหาแม่ลิ้มและพ่อจินดาเพ่ือแจ้งข่าว 

จึงเป็นการสิ้นสุดการตามหาลูกชายที่ยาวนาน 20 ปี 14. ในพ.ศ. 2539 เพื่อน ๆ ของจารุ

พงษ์ได้ร่วมกันปรับปรุงห้องประชุมในตึกกิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตั้งชื่อเพ่ือ

เป็นอนุสรณ์รำลึกเขาว่า "ห้องประชุมจารุพงษ์ ทองสินธุ์" ห้องนี้มีชื่อห้องเป็นตัวอักษรสีทอง 

หันหน้าเข้าหาสนามฟุตบอลที่เขาเสียชีวิต 15. ในปีพ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

มีการปรับปรุงตึกกิจกรรมที่ท่าพระจันทร์ ป้ายชื่อสีทองของเขาถูกถอดออกไประหว่างการ

ปรับปรุงเมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงตึก อธิการบดีได้มาทำพิธีเปิดตึกอย่างเงียบ ๆ โดยป้ายชื่อ

จารุพงษ์ได้หายไปแล้ว (จารุพงษ์ ทองสินธุ์,ออนไลน์:2556) 

 

ถัดมาภายในพ.ศ. 2557 เริ่มมีการนำเสนอการจัดงานรำลึกของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม โดยเริ่มแรกมี 3 

สำนักข่าวคือ สำนักข่าวเดลินิวส์ สำนักข่าวโพสทูเดย์ สำนักข่าวกระปุกนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการจัดการรำลึก
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ครบรอบเหตุการณ์ 38 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม โดยเสนอถึงกิจกรรมภายในงานว่ามีอะไรเกิดขึ้น รวมถึง

นำเสนอถึงมุขปาฐะกล่าวเปิดงานในวันนั้นของนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ แต่ถึงแม้ทั้ง 3 สำนักข่าวจะนำเสนอการ

รำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคมแต่มีเพียง “กระปุก” ที่นำภาพการจับนักศึกษามานำเสนอ นอกจากนี้มีภายในวัน

เดียวกันช่อง VOICE TV ที่นำเสนอของเหตุการณ ์6 ตุลาคมผ่านรายการ “Divas Cafe” ออกอากาศประจำวัน

ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เสนอผ่านเรื่องราวของ “จารุพงษ์ ทองสินธุ์” โดยนำเนื้อหาข่าวมาจากสำนักข่าว

ประชาไท ตอนท้ายสุดของรายการพิธีกรตั้งคำถามถึงตัวเหตุการณ์ว่า “ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจารุพงษ์ 

ทองสินธุ์ถึงต้องถูกปกปิด และกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูหรือว่าทำไมเหตุการณ์ 6 ตุลา ถึง

ไม่ได้รับการอธิบายขยายความหรือแม้แต่จัดงานรำลึกก็ยังไม่สามารถทำได้ ดิฉันคิดว่าคำถามง่าย ๆ เหล่านี้ว่า

ทำไมคนถึงไม่รู้เรื่อง 6 ตุลา มันก็สะท้อนแล้วว่าตกลงแล้วใครจะเป็นคนที่ปกปิด ปกปิดเพราะอะไร” (พรรณิ

การ์ วานิช,2557) ซึ่งมนทกานติ รังสิพราหมณกุล เป็นพิธีกรอีกคนเสนอว่า 

ค่ะ คือประเด็นนี้ก็คือว่าสิ่งที่ดิฉันเอา 15 ข้อของจารุพงษ์ที่เขาตีพิมพ์ในประชาไท มา

เล่าให้คุณผู้ชมฟัง ดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะทุกวันเนี่ยก็ยังมีการยุยงให้คนเกลียดชังกัน

อย่างมากมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลานั้นเกิดขึ้นเพราะความเกลียดชัง เนี่ยเป็น

หลักใหญ่มากที่สุด ดังนั้นวันนี้คุณอย่าตกเป็นเหยื่อของการพยายามทำให้คุณเป็นฆาตกรไป

ตลอดชีวิต ในขณะที่คนยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังนั้นยังคงบริสุทธิ์ ขาวสะอาดและ

ไม่มีความผิดใด ๆ มาจน 38 ปี  (มนทกานติ รังสิพราหมณกุล,2557) 

พ.ศ. 2557 เป็นปีที่มีความปั่นป่วนทางการเมืองอยู่มากเพราะเป็นปีที่มีรัฐประหารโดยคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหารโค่นรัฐบาลรักษาการนิวัฒน์

ธำรง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย โดยภายในปีนี้มีการสั่งห้ามให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดงานรำลึก 6 ตุลา เพราะอ้างว่าจะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม

ทางการเมือง ล่อแหลมต่อการสร้างความแตกแยก โดยทางคณะรัฐประหารไม่ให้มีการจัดงานใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่า

จะเป็นการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ หรือการทำบุญตักบาตรให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา จากนั้น

ในพ.ศ. 2558 มีสำนักข่าว 6 สำนักดังนี้ สำนักข่าวผู้จัดการ สำนักข่าวไทยรัฐ สำนักข่าวประชาไท สำนักข่าว

กระปุก สำนักข่าว Voice tv สำนักข่าว pptv ที่นำเสนอถึงการจัดการรำลึกครบรอบ 39 ปีของเหตุการณ์ ซึ่ง

ทุกสำนักรายงานข่าวเพียงแค่ว่าภายในวันนั้นมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง และไม่ได้มีการนำเสนอภาพเหตุการณ์

ในวันที่ 6 ตุลา ถัดมาพ.ศ. 2559 เป็นปีที่ครบรอบเหตุการณ์ 40 ปี โดยภายในปีนี้มี 12 สำนักข่าวมีดังนี้ สำนัก

ข่าวไทยพีบีเอส สำนักข่าวข่าวสด สำนักข่าวกระปุก สำนักข่าวมติชน สำนักข่าวคมชัดลึก สำนักข่าวVoice tv 
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สำนักข่าวสยามรัฐ สำนักข่าวเนชั่น และสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งสำนักข่าวส่วนมากรายงานเนื้อหาข่าวไป

ในทิศทางเดียวกันก็คือ เสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานแต่มีอยู่ 2 สำนักที่รายงานออกจะแตกต่างไปก็คือ 

สำนักข่าวมติชน (มติชนสุดสัปดาห์) โดยหัวข้อข่าวที่รายงานนั้นคือ “รำลึก 6 ตุลาคม 2519 ‘วันวังเวง’ โดย 

มนัส สัตยารักษ์” ซึ่งเป็นบทความเคยเผยแพร่ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

โดยเล่าผ่านคำบอกเล่าของนายมนัส สัตยารักษ์ ซึ่งเป็นนายตำรวจขณะนั้น โดยเนื้อหาข่าวนำเสนอถึงวันที่

ตำรวจสั่งการบุกเข้าทำร้ายนักศึกษา รวมถึงมีบทสนทนาที่ใช้สั่งการในวันนั้นด้วย นอกจากนี้สำนักข่าวมติชน

สัมภาษณ์นายธานี จิริยะสิน ซึ่งเป็นอีกคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ 6 ตุลา และเขายังเป็นเพื่อนของ จารุพงษ์ ทอง

สินธุ์ เนื้อเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นในเช้าวันนั้น เขาเล่าถึงความรุนแรงและความโหดร้าย ไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มคนที่

ออกมาต่อต้านการกลับมาของจอมพล ถนอมจะต้องถูกกระทำด้วยความทารุณ โหดร้าย ทั้ง ๆ ที่ประชาชนที่อยู่

ในที่ชุมนุมล้วนมาด้วยมือเปล่า ไร้อาวุธ แต่ว่าทหาร กลุ่มอันธพาลทางการเมืองที่บุกเข้ามา ใช้อาวุธรุนแรง ไม่

ว่าจะเป็นปืนไร้แรงสะท้อนหรือว่าปืนเอ็ม 16 ยิงเข้ามากลางฝูงชน ซึ่งแม้แต่สงครามก็ยังไม่ทำกับพลเรือนที่

ปราศจากอาวุธ (ธานี จิริยะสิน,2559) นอกจากนั้นเขายังกล่าวถึงจารุพงษ์ ทองสินธุ์  

จารุพงษ์ ทองสินธุ์เป็นเพื่อนรักของผม เพราะเป็นนักศึกษาชั้นปีเดียวกัน อยู่กลุ่ม

กิจกรรมเดียวกัน และพวกผมก็เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ปีเดียวกัน ดังนั้นผมก็รำลึกอยู่

เสมอว่าผมโชคดีกว่าเพื่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่เพื่อนเราจากไปเมื่อ 

40 ปีที่แล้วด้วยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ด้วยวัยที่มีจิตใจที่จะสร้างประเทศไทยให้มีคุณภาพที่

ดีกว่าในปัจจุบัน ด้วยจิตใจที่รักในประชาธิปไตย (ธานี จิริยะสิน,2559) 

จากนั้นเขาก็ได้ฝากถึงคนรุ่นหลังว่าให้ช่วยกันอย่าทำให้ประวัติศาสตร์เรื่องนี้หายไปจากสังคม โดยมีใจความว่า 

อย่าให้ประวัติศาสตร์นี้หาย ไป และคนรุ่นหลังควรศึกษาเพราะว่าประวัติศาสตร์ 6 

ตุลาเป็นประวัติศาสตร์ที่มืดมัวและไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำ ใครเป็นฝ่ายศูนย์เสีย

ดังนั้นเราต้องการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 6 ตุลาที่ถูกต้องให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่น

ใหม่ได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงและเก็บรับบทเรียนนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย บทเรียนที่

มีการปลุกปั่น สร้างกระแสความเกลียดชังอย่างไร้เหตุผล และใช้กำลังเข่นฆ่าฝั่งที่ตรงข้าม

กันเพียงเพราะเราคิดต่างกัน  (ธานี จิริยะสิน,2559) 

นอกจากนั้นสำนักข่าวมติชนยังสัมภาษณ์นางสาวอรุณาพร พูลทองดี ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 

3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งในวันนั้นเธอทำหน้าที่เป็นหน่วยพยาบาลให้กับ
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ประชาชนที่มาชุมนุม เธอฝากข้อความให้กับคนรุ่นหลังไว้ว่า อยากจะบอกถึงความขัดแย้ง ที่มีอยู่ทั่วไปและมัน

เป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมก้าวหน้าขึ้น แต่ว่าควรจะให้มีการพูดคุยกันได้ ขออย่าให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันอีก ถ้า

หากเราม ีจิตใจที่จะตั้งมันในการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถพูดคุยกันได้ (อรุณาพร พูลทองดี,2559) 

 นอกจากนี้ยังมสีื่อต่างชาติอย่าง BBC Thailand นำเสนอสกู๊ปข่าว “เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 กับความ

ทรงจำของคนไทย” โดยนำเสนอในลักษณะของคลิปวิดีโอความยาว 1.57 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหา

บุคคลในภาพของนีล ลูเลวิช ซึ่งมีคำให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพถ่ายนี้ของนายเดวิด ทัคเกอร์ นักทำสารคดีซึ่ง

กำลังจัดทำเก่ียวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม และสัมภาษณ์ นีล ลูเลวิช ผู้ถ่ายภาพ นอกจากนั้นยังสัมภาษณ์แกนนำ

นักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลา คือ ธงชัย วินิจจะกูล และนางเล็ก วิทยาภรณ์ ซึ่งเสียลูกไปในเหตุการณ์นี้ บุคคล

เหล่านี้เสนอความคิดเห็นดังนี้ ผมว่ามันน่าทึ่งมากเลยที่ไม่มีใครรู้ว่าบุคคลในภาพเป็นใคร ทั้งคนที่ถือเก้าอ้ี หรือ

แม้แต่คนที่ถูกแขวนคออยู่กับต้นไม้ “ผมคิดว่ามันบ่งบอถึงความทรงจำของคนไทยต่อเหตุการณ์นี้” (เดวิด ทัค

เกอร์,2559) นายนีล ลูเลวีชกล่าวต่อว่า “จากภาพคุณจะเห็นคนที่ยืนอยู่รอบข้างกำลังยิ้ม ราวกับว่ามันเป็น

พิธีกรรมอะไรสักอย่างและสถานการณ์ในตอนนั้นวุ่นวายมากไม่มีใครสนใจว่าผมกำลังถ่ายภาพนี้อยู่ ไม่มีใครเห็น

ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ตรงนั้น” (นีล ลูเลวิช,2559) ถัดมาเป็นคำบอกเล่าของหนึ่งในนักศึกษาที่เป็นแกนนำ ใน

เหตุการณ์กล่าวว่า มันเป็นเรื่องยากที่สังคมไทยจะเผชิญหน้าหรือยอมรับความจริงว่าเกิดกระทำที่โหดเหี้ยมขึ้น 

ขณะที่การจัดการอย่างยุติธรรมในทุก ๆ ประเด็น ตั้งแต่การพูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ไปจนถึ งการเปิดเผย

จำนวนผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริง เหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลย (ธงชัย วินิจจะกูล,2559) สุดท้ายเป็นการให้ข้อมูลของ

หญิงสาวผู้เสียลูกไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เขาสั่งให้ลืมอย่างเดียว เขาไม่ได้ให้

ความเป็นธรรมกับคนที่เสียลูกไป ทำไมเขาเป็นมนุษย์ที ่ใจโหดร้ายอย่างนั ้น เราก็ไม่เข้าใจ  (เล็ก วิทยา

ภรณ์,2559) 

นอกจากสื่อกระแสหลักอย่างสำนักข่าวมติชนที่นำเสนอเรื่องของ 6 ตุลา ผ่านการบอกเล่าของผู้ที่ยัง

เหลือรอดชีวิตจากเหตุการณ์ ก็ยังมีสื่อนอกกระแสอย่างเว็บไซต์ the matter ที่คอยตามร่องรอยของเหตุการณ์

ผ่านผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหัวข้อบทความที่นำเสนอคือ “6 ตุลาฯ ความทรงจำที่บางคนอยากให้

ลืม” โดยทำการสัมภาษณ์ 4 คนทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ คือ นายกฤษฎางค์ นุตจรัส นายวิชัย แสงดาวฉาย นายเสรี ศิ

รินุพงศ์ และนางราตรี วงค์อำนวยกุล เห็นได้ว่าการเริ่มต้นสืบหาพยานจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคมเริ่มต้นจากปี

พ.ศ. 2559 นอกจากนี้รูปภาพเหตุการณ์ 6 ตุลา ยังถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทการจัดงานรำลึก

เหตุการณ์ที่ครบรอบ 40 ปี อีกด้วย 
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 อาจกล่าวได้ว่าการนำเสนอเหตุการณ์ 6 ตุลา ในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2559 ซึ่ง

จะเห็นได้ว่ามีทั้งการนำเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์ ผ่านทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง และมีการนำภาพถ่าย

ในวันเกิดเหตุการณ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทการจัดงาน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในปีพ.ศ. 

2559 นั้นประเทศไทยเองยังตกอยู่ในสภาวะแช่แข็งจากการรัฐประหาร จึงทำให้เหตุการณ์การรำลึกถึง  6 ตุลา

ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งในลักษณะของการแสดงออกทางการเมืองมากข้ึน 

 

ภาพที ่41 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 

ที่มา : https://www.facebook.com/6tula2519/photos/a.1206397566085729//?type=3&theater 

 ต่อมาพ.ศ. 2560 มีการเริ ่มรายงาน สิ่งที่นอกเหนือจากการรายงานเพียงแค่ว่ามีการจัดงานรำลึก

เกิดขึ้นหรือรายงานเพียงแค่ว่าเกิดกิจกรรมใดบ้างในวันครบรอบ แต่สำนักข่าวประชาไท เริ่มมีการนำเสนอถึง

บทความเล่าถึงประวัติศาสตร์การแขวนคอ ผู้เขียนบทความนี้คือ เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ซึ่งมีการกล่าวไว้ภายใน

บทความว่า 

การแขวนคอเป็นหนึ่งอณูความรุนแรงที่คนไทยทำต่อคนไทยด้วยกันเองในวันนั้น ยังมี

เรื ่องราวการสูญเสียและทารุณกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแขวนคอ

พนักงานโรงไฟฟ้า 2 คน การสังหารหัวหน้ากลุ่มกรรมกร เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ และผู้นำ

นักศึกษาหลายคนก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา ก็ควรถูกยกมาเป็นคำถามเมื่อใกล้วาระครบรอบ

เหตุการณ์โศกนาฏกรรมว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่การแขวนคอถูกกล่าวถึงมากว่า 

2500 ปี จากที่คนทุกเพศทุกวัยที่ต้องพบจุดจบบนขื่อหลายชนิดและด้วยเหตุผลต่าง  ๆ 

นานา แล้วในวันนี้หน้าหนึ ่งในประวัติศาสตร์ไทยที ่ไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ ใน

ชีว ิตประจำวัน ได้ให้บทสะท้อนกับเราแล้วหรือไม่ว ่าการแขวนคอนั ้นถูกมาใช้แขวน
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อุดมการณ์ ความคิดเห็นที่แตกต่างอันใคร่จะแสดงออกเยี่ยงเสรีชน และถูกแขวนประจานให้

ตายตกไปตามกายหยาบที่สมาทานมันเอาไว้  (เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา,2560) 

 นอกจากสำนักข่าวประชาไทที่พูดถึงเรื่องประเด็นการแขวนคอของเหยื่อในวันนั้น ยังมีสำนักข่าวมติชน 

ออนไลน์ ที่นำเสนอประเด็นเก่ียวกับการเปรียบเทียบกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

โดยมีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน และต่างกันของทั้งสองเหตุการณ์ไว้  ถัดมาพ.ศ. 2561 เหตุการณ์ 6 ตุลา

กลับถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมเพราะ MV เพลง “ประเทศกูมี” จากกลุ่ม rap against dictatorship 

ออกมาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มแร็ปเปอร์ไทยที่รวมตัวกันเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองผ่านเพลงฮิปฮอป โดยเขานำภาพเหตุการณ์ 6 ตุลามาใส่ไว้ในฉากพื้นหลัง ซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพของนีล 

ลูเลวิช อีกทั้งตอนท้ายของ MV ยังขึ้นข้อความไว้ว่า  

การแบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย คือไม้ตายของอำนาจรัฐที่ฝักใฝ่เผด็จการ 

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึน อำนาจทั้งหมดของประชาชนจะถูกพรากจากไป ด้วยความระลึกถึง ทุก

ชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมโดยรัฐทุกเหตุการณ์ All people unite (ประเทศกูมี:

ออนไลน์,2561) 

 

ภาพที่ 42 การนำเหตุการณ์ 6 ตุลามาใส่ไว้ใน MV เพลงประเทศกูมี 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=VZvzvLiGUtw 

จากนั้นสำนักข่าวข่าวสดสัมภาษณ์ผู้สร้าง MV เพลงประเทศกูมี คือนายธีระวัฒน์ รุจินธรรม เมื่อวันที่ 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงกระแสตอบรับและการที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเป็นการขัดคำสั่ง คสช. และ ผิดต่อ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยเขาได้เสนอ

ความคิดเห็นว่า 
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 ในความคิดของเราหลังจากฟังเพลงนี้ เราเห็นภาพของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง 

อาการทางกายภาพ เราเลยคิดว่าการใช้เหตุการณ์ 6 ตุลา เข้ามาใน MV นี้ จึงเป็นอะไรที่

น่าจะลงตัว ซึ่งตัวเราเฉยๆ กับการที่ถูกรัฐจับตามอง เพราะว่าเราพูดความจริง เราแค่นำเอา

เหตุการณ์ในอดีตทีม่ันเคยเกิดข้ึนจริงมานำเสนอ ผ่านบทเพลง ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเลย” (ธี

ระวัฒน์ รุจินธรรม,2561) 

อีกทั้งเขายังให้กลุ่ม Rap Against Dictatorship ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวประชาไทว่าเมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 การที่เพลงเป็นกระแสขึ้นมาทำให้เปิดความคิดให้ว่าความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่

ประชาชนควรจะมีเสรีในการพูด  

คนที่ฟังเพลงประเทศกูมีแล้วคอมเมนต์หรือแชร์ เราก็คิดว่ามันคือการตื่นตัวแล้ว หรือ

ถ้าเขาจะเบื่อ ไม่สนใจ อันนั้นก็เป็นสิทธิของเขา เพราะเขาอาจจะประสบอะไรบางอย่างที่ทำ

ให้เขาไม่อยากยุ่งแล้วก็ได้ แต่บางคนที่อยู่กับความกลัวหรือไม่กล้าแล้วออกมาด่าเราที่ทำ

เพลงนี้ออกมา เราก็ถือว่าเขาตื่นตัวทางการเมืองแล้ว เพราะอย่างน้อยเขาก็ลุกขึ้นมาแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่ก็คือการเคลื่อนไหวทางความคิดแล้วในยุคนี้ (กลุ่ม Rap Against 

Dictatorship,2561) 

สิ่งที่น่าสนใจไม่เพียงแต่ตัว MV ที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคมแต่ยังสื่อไปถึงการรับรู้เหตุการณ์นี้

ของตัวกลุ่ม Rap Against Dictatorship โดยผู้ศึกษาขอยกบทสัมภาษณ์จากวิทยานิพนธ์ชื ่อ “Rap Against 

Dictatorship การต่อสู้กับอำนารัฐของแร็พไทย” ซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของ AKA Liberate P หนึ่งในสมาชิกของ

กลุ่ม เล่าถึงจุดเริ่มต้นความสนใจว่ามาจากอิทธิพลของพ่อที่สนใจเรื่องการเมืองเพราะเป็นคนในยุคพฤษภาทมิฬ 

ทำให้เขาเริ ่มคุยการเมืองกับพ่อตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมศึกษาปีที่  3 รับรู้ว่าในตอนนั้นเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรกับ

ประชาชนบ้าง ประกอบกับตัวเขาสนใจหาความรู้เรื่องการเมืองจากหนังสือและบทความต่าง ๆ จนทำให้เขาเจอ

เหตุการณ์ 14 ตุลาและ 6 ตุลา พอเขาเห็นรูปผู้เสียชีวิต ทำให้เขาเกิดความสงสัยยิ่งกว่าเดิมจนไปตามอ่านงาน

เขียนของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (วริศรา ศรีนอก, 2561: 91-93) 

 เพลงประเทศกูมีนั้นเป็นเพลงที่วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองอย่างดุเดือด ด้วยภาษาและ

การเปรียบเปรยที่เข้าถึงง่าย โดยนำเรื่องใกล้ตัวหรือในข่าวมาวิพากษ์เพ่ือย้ำเตือนถึงความคลุมเครือของรัฐบาล 

อีกท้ังยังนำฉากหลังเป็น 6 ตุลาที่มีภาพสะเทือนใจมาใส่เข้าไปในเพลง คือภาพชื่อ The chair man ถ่ายโดยนีล 

ลูเลวิช เป็นภาพการแขนวคอ วิชิตชัย อมรกุล นิสิตปี 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งด้วย

เหตุนี้เองอาจกล่าวได้ว่าเพลงประเทศกูมีนี้ ทำให้เหตุการณ์ 6 ตุลาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเมื่อพอมีกระแสที่ทำ



81 
 

ให้คนในสังคมสนใจ รัฐบาลจึงออกมาเฝ้าระวังเพลงนี้อย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังมีการนำรูปภาพของนีล ลูเลวิ

ชมาใช้เป็นโปสเตอร์การโปรโมทจัดงานรำลึกครบ 42 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลาอีกครั้งหนึ่ง  

 

ภาพที ่43 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 42 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 

ที่มา : https://www.facebook.com/6tula2519/photos/a.1206397566085729//?type=3&theater 

 สุดท้ายปีพ.ศ. 2562 ภายในปีนี้มีการพูดถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคมกันอย่างกว้างขวางมีการนำเสนอข่าว

ทางด้านที่เป็นข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุมากขึ้น สืบหาตัวบุคคลสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์มากขึ้น เพื่อนำพวกเขา

มาบอกเล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันนั้น ตัวอย่างเช่นสำนักข่าวประชาไท นำนักแสดงละครที่จำลอง

การแขวนคอพนักงานการไฟฟ้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชนวนเกิดเหตุ มาให้สัมภาษณ์ก็คือนายอภินันท์ บัวหภักดี 

ปัจจุบันอายุ 63 ปี โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นถึงรูปภาพที่เป็นปัญหาว่า  

ในธรรมศาสตร์ตอนกลางคืนก็มีคนล้อมอยู่ข้างนอก เขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร มีคนถือ
หนังสือพิมพ์ดาวสยาม ชี้หน้าว่าอย่างนั้นอย่างนี ้ผมก็ไปดู ก็ไมเ่หมือนเลยนะ มันเป็นรูปหน้า
ใครก็ไมรู่้ หน้าเหมือนถูกตบแต่ง แล้วถ่ายด้วยมุมที่เสยขึ้นไป หน้าผมปกติก็ไม่เหมือนนะ ไม่
เคยมีใครมาบอกว่าผมหน้าเหมือน ผมยื่นหน้าเข้าไปดูชัดๆ ก็ไม่เห็นมีใครสังเกตสังกาว่าไอ้นี่
ไง เพราะจริงๆ มันไม่เหมือน ผมก็ดูว่ารูปมันไม่ใช่เรา แต่มันก็เรานะ แต่ดูแล้วมันก็ไม่เหมือน 
(อภินันท์ บัวหภักดี,2562) 

คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจในบทความสัมภาษณ์คือ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เขาจะกลับไปแสดงบทแขวนคอ

หรือไม่ คำตอบของเขาเป็นการยืนยันหนักแน่นว่าคนที่ผิดไม่ใช่พวกเขาและบทละครในวันนั้น 

ถ้าย้อนเหรอ คือละครเรื่องนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ ถ้าย้อนกลับไปก็จะเล่น เอ่อ ถ้า

ย้อนกลับไปมันไม่ได้ดิ ย้อนกลับไปมันก็รู้หมด แต่ละครเรื่องนั้นมันไม่ได้ผิดอะไร คนที่เอา
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ละครเรื่องนี้มาใช้เพื่อที่จะทำลายนักศึกษา ไอ้คนนี้คือคนผิดอย่างแท้จริง ตัวเองรู้ทั้งรู้ว่า

เหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยว ยังจับมาเกี่ยวจนได้เพราะอาจจะสังเกตว่าไอ้หน้าคนแสดงมีส่วนคล้าย 

ถ้าพูด ปลุกระดม ถ้าบอกว่ามันเหมือนมันก็จะมีคนเชื่อ ไอ้คนนี้ไม่รู้ใคร ซึ่งเป็นตัวพูดคำนั้น

ขึ้นมาแล้วคนที่ต้องการปราบนักศึกษาก็เลยพูดตามกันยกใหญ่ มันก็เลยเกิดการล้อมปราบ

ขึน้มา (อภินันท์ บัวหภักดี,2562) 

การนำเสนอในมุมมองของผู้ที่เก็บรวมรวมข้อมูลของเหตุการณ์ออกมานำเสนอมากข้ึน ทำให้เข้าใจถึงหลักของ

การที่จะพยามยามทำให้เหตุการณ์นี้อยู่ในความทรงจำของประชาชน หรือมักมีข้อเท็จจริง ในเหตุการณ์

ออกมานำเสนอมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำภาพจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์มาสอดแทรกภายในตัวเลขวัน

ครบรอบของโปสเตอร์โปรโมทวันครบรอบ 43 ปี ของเหตุการณ ์

 

ภาพที ่44 โปสเตอร์โปรโมทงานวันครบรอบ 43 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา 

ที่มา : https://www.facebook.com/6tula2519/photos/a.1206397566085729//?type=3&thea 

การติดตามข่าวสาร 6 ตุลาผ่านทางออนไลน์ไม่เพียงแต่ทำได้แค่ในลิงค์จากสำนักข่าวต่าง ๆ แต่ยัง

สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Twitter และทางที่ 6 ตุลาเข้ามา

อยู่ในพื้นที่ของโลกออนไลน์ ทำให้สังคมให้ความสนใจเพิ่มมาขึ้นด้วย อ้างอิงจาก เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี 

เหตุการณ์ 6 ตุลา แฮชแท็ก #6ตุลา ในเว็บไซต์ Twitter ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์อยู่ตลอดทั้งวันนั้น (การได้ขึ้นเท

รนด์หมายถึงมีผู้ใช้จำนวนมากผู้ถึงเรื่องราวนี้จนได้รับความสนใจเป็นอันดับที่ 1) ส่วนใหญ่เป็นการแชร์ข้อมูล

เรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายงานข่าวกิจกรรมรำลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ด้วย 

นอกจากนั้นคำว่า "6 ตุลา" ยังติดอันดับ 2 ของเทรนด์การค้นหาในวันที่ครบรอบ 43 ปีของ google ประเทศ

ไทยด้วย 
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ภาพที ่45 “6 ตุลา ติดอันดับ 2 ของเทรนด์การค้นหาในของ google ประเทศไทยด้วย” 

            ที่มา :  https://trends.google.co.th/trends/trendingsearches/daily?geo=TH 

 นอกจากนั้นในการครบรอบ 43 ปี Facebook page ที่มีชื่อว่า “ไข่แมว” มักวาดภาพการ์ตูนล้อเลยีน

โดยใช้ตัวละครไม่กี่ตัวในแต่ละสเตตัส และไร้คำอธิบายแต่สื่อสารด้วยภาพวาดแทน ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ 

2562 เขาโพสภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาว่าเพียงแค่กดคำค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนเราได้นั่งไทม์

แมชชีนย้อนเวลากลับเข้าไปในเหตุการณ์ ตัวละครที่ใช้อธิบายก็ล้อเลียนจากการ์ตูนเรื่องโดเรมอน และใช้ตัว

ละครมีเพียงสองตัวเท่านั้น ตัวแรกเป็นโนบิตะแทนตัวเจ้าของเพจ อีกตัวก็คือโดเรมอนแต่วาดให้เหมือนสมศักดิ์ 

เจียมธีรสกุล หนึ่งในคนเดือนตุลาที่มักจะแสดงความคิดท่ีขัดกับรัฐไทย  

 

ภาพที ่46 การ์ตูนจากเพจไข่แมวที่กล่าวถึง 6 ตุลา 

ที่มา: https://th-th.facebook.com/cartooneggcatx/photos/a.1125532314243366/?type=3&theater 

 กล่าวโดยสรุปช่องทางการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่เผยแพร่เรื่อง 6 ตุลา เริ่มมีการพูดถึงในพ.ศ. 2552 

ซึ่งเป็นการนำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ดังที่จะเห็นได้ว่าพ.ศ. 

2552 เหตุการณ์ 6 ตุลาไปเปรียบเทียบกับข้อกฏหมายมาตรา 112 ซึ่งสามารถเป็นต้นเหตุที่สามารถสร้าง

ความเกลียดชังได้ ซึ่งก็นำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ 6 ตุลาซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจากการสร้างความเกลียดชัง
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ให้กับผู้เห็นต่างทางการเมือง แต่ต่อมาเม่ือสังคมไทยเริ่มเข้าสู่วิกฤตทางการเมืองในช่วงพ.ศ. 2556-2557 การ

จัดการรำลึกถึงเหตุการณ์ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมทางการเมือง และถูกสั่งห้ามไม่ให้แสดงออก แต่เหตุการณ์ 6 

ตุลา กลับถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งใน MV เพลงประเทศกูมี ในพ.ศ. 2559 ช่วงการทำรัฐประหารของคณะคสช. 

นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้กลายเป็นกระแสในสังคม จนเกิดตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของเหตุการณ์

นี้ เพราะเนื้อเพลงเล่าถึงความไม่ยุติธรรมจากการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและ

การแบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักฝ่าย สุดท้ายถึงแม้ว่าจะมีการนำเสนอข่าวออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย

มากขึ้นเพียงใด แต่ความจริงของเหตุการณ์ก็ยังในเหตุการณ์ยังคงหาคำตอบไม่ได้ เช่นจำนวนที่แท้จริงของ

เหยื่อที่ถูกแขวนคอ ,ชื่อของเหยื่อ หรือใครกันแน่เป็นผู้สั่งบุกธรรมศาสตร์ แต่ทั้งนี้การที่คอยนำเสนอเหตุการณ์ 

6 ตุลานี้ผ่านวันครบรอบทุก ๆ 6 ตุลาคม ของทุกปีก็อาจจะทำให้ประชาชนตระหนักได้ว่าเหตุการณ์นี้เคย

เกิดข้ึนในสังคมไทย 

 หลังจากเก็บข้อมูลจากทางนิตยสารและทางออนไลน์แล้วผู้ศึกษาพบสิ่งที่น่าสนใจคือรอยต่อระหวา่ง 

พื้นที่ทางความทรงจำที่อยู่ในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่บนพื้นที่ความทรงจำที่เป็นลักษณะ

ออนไลน์แทน จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าในช่วงแรก ๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์ เพียงไม่กี่ปี ความถี่ในการเสนอ

เรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับความรุนแรงในเห็นการณ์ การประมวลภาพเหตุการณ์ 

อีกทั ้งเมื ่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอย่าง พฤษภาทมิฬ ที ่รัฐเลือกใช้กำลังกับผู้เห็นต่างทางความคิด 

เหตุการณ์ 6 ตุลาก็ถูกนำมาชูโรงพูดถึงอีกครั้ง แต่เสียงของเหตุการณ์ก็เริ่มเงียบลงหลังจากพ.ศ. 2550 ซึ่งมี

การพูดถึงบ้างแต่ความถี่ไม่สม่ำเสมอเท่ากับช่วงแรก ๆ ทั้งอาจจะเป็นเพราะหลังจากการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 

2549 ซึ่งกระทำโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง

มีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะยึดรักษาการนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร ทำให้สำนักข่าว

ให้ความสนใจ หรือเสียงของเหตุการณ์ 6 ตุลาเป็นช่วงที่กำลังเงียบเสียงลง แต่ถึงกระนั้นพ.ศ. 2556 เรื่องราว

และข้อมูลของ 6 ตุลาถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่บนพื้นที่ออนไลน์แทน ทำให้เห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องราว

การต่อสู้พื้นที่ทางความทรงจำถูกเปิดกว้างมากขึ้น มีพื้นที่ทางความทรงจำปรากฏออกมามากมายหลาย

รูปแบบ อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางออนไลน์เป็นอิสระจากรัฐในการ

ต่อสู้ทางความทรงจำ เพราะเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตคนในสังคมก็สามารถสัมผัสกับความทรงจำนั้น ๆ ได้ 

 

ผู้ติดตามเพจโครงการบันทึก 6 ตุลา 

 ภายในหัวข้อนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 5 คน โดยผู้ศึกษาได้เลือกจากการสุ่ม

ตัวอย่างผู้กดติดตามเพจและกดถูกใจภาพทั้ง 5 ภาพของเพจ facebook “โครงการบันทึก 6 ตุลา” โดยแบ่ง
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ประเด็นในการเก็บข้อมูลเป็น 4 ประเด็นดังนี้ 1. การรับรู้เหตุการณ์โดยทั่วไป 2. ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519 3. ภาพจำที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และประเด็นที่ 4. สาเหตุของการติดตามเพจบันทึก 

6 ตุลา 

1. การรับรู้เหตุการณ์โดยท่ัวไป 

จากการสัมภาษณ์ คุณซัน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี นักศึกษาหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพ ฯ ได้

กล่าวถึงการเริ่มต้นรู้จักเหตุการณ์ 6 ตุลาของเธอว่า  

เราเริ่มรู้จักเหตุการณ์ 6 ตุลาจากแบบฝึกหัดข้อสอบ Gat เชื่อมโยงที่เคยทำสมัยมัธยม

ปลาย ตอนนั้นไม่ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเรื่องเลยว่ามีความเป็นมาอย่างไร และไม่เข้าใจว่าทำไม

นักศึกษาบางส่วนถึงต้องหนีเข้าป่า ทำไมถึงถูกทำร้ายขนาดนั้น แตพ่อหลังจากเวลาผ่านไปก็

ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องราวของเหตุการณ์นี้อีกเลย เพราะในห้องเรียนไม่ได้สอนทำให้จำ

เหตุการณ์ไม่ได้ น่าแปลกนะเราเป็นคนให้ความสนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมแต่

กลับหลงลืมเหตุการณ์นี้ แต่ก็กลับมาจำได้เพราะกลับจำเหตุการณ์นี้อีกครั้ง จากภาพของ

เพลง “ประเทศกูม”ี ของกลุ่ม RAP AGAINST DICTATORSHIP ที่นำภาพคนถูกแขวนคอใน

เหตุการณ์มาใช้ (คุณซัน ,22 พฤศจิกายน 2562) 

ขณะที่ คุณที (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี นักศึกษาหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพ ฯ กล่าวถึงการรับรู้

เหตุการณ์ในมุมของเธอว่า  

เคยได้ยินเรื่องของ 6 ตุลามาตั้งแต่แรกคือทีโ่รงเรียนแต่ก็ไม่ได้สนใจเรียนเท่าไหร่ แต่พอ

เข้ามาในธรรมศาสตร์จะมีแสดงเกี่ยวกับ 6 ตุลานิดหน่อย งานนั้นเขาเรียกกันว่างานรับเพ่ือน

ใหม่ที่บางปีก็จะรับที่ท่าพระจันทร์บางปีก็รังสิต แต่ปีเราโชคดีรับที่ท่าพระจันทร์เลยทำให้ดู

อินกับบรรยากาศ เพราะจัดกิจกรรมกันตรงสนามบอลพอช่วงการแสดงของนักศึกษาก็บอก

เล่าถึงทุกจุดที่เกิดเหตุการณ์ว่ามีตรงไหนบ้างพร้อมประกอบกับเสียงปืนเสียงรถตำรวจออก

แนวเล่าเหตุการณ์มากกว่าไม่ได้เล่นเสียดสีมาก แต่ก็ไม่ได้เล่นลึกมากว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่

บอกว่าตรงไหนเกิดอะไรเท่านั้น พวกการอธิบายตึกเรียน อธิบายตามทางเดินแต่ส่วนตัวก็รู้

ลึกอินและก็ทำให้ไปค้นเองว่าในเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น (คุณท ี,12 มกราคม 2563) 

ซึ่งคล้ายกันกับคุณโจ (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาจังหวัดสงขลา รับรู้เหตุการณ์

ตั้งแต่สมัยมัธยมปลายโดยเธอเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนี้ว่า 
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เรื่องของ6 ตุลามาจากสมัยมัธยมปลายจากแบบเรียนประวัติศาสตร์น่าจะสมัยม. 5 ซึ่ง

อธิบายแค่ 1 ย่อหน้าภายในหนังสืออีกทั้งคุณครูที่โรงเรียนก็ไม่ได้พูดถึงเพราะอาจจะด้วย

ที ่ว่าโรงเรียนเราอยู่ต่างจังหวัดก็เลยรู้สึกแบบไกลตัว นอกจากนั้นคุณครูก็ไม่ได้อินกับ

เหตุการณ์เพราะครูที่มาสอนส่วนใหญ่ก็มาจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้เลยทำให้เราคิดว่า

คุณครูอาจจะไม่ได้รู้จักด้วย รวมทั้งเราคิดว่ามันไม่ได้ออกข้อสอบระดับชาติก็เลยไม่ได้สอน

ด้วย แต่พอมาตอนโตแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารทางแอปพลิเคชัน “ทวิตเตอร”์ ที่มักจะมีแฮชแท็ก

ขึ้นตอนวันครบรอบเหตุการณ์เลยทำให้เราไปตามติดเหตุการณ์มากขึ้นและก็ตามเหตุการณ์

มากจากภาพยนตร์และนิยายอย่างเรื่องคู่กรรมภาค 2 เขาก็เล่าผ่านช่วงเวลาเหตุการณ์ 6 

ตุลา” (คุณโจ ,23 มกราคม 2563) 

ขณะที่คุณมาย (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี อาชีพนักศึกษาหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพ ฯ ที่ได้รับรู้

เหตุการณ์ 6 ตั้งแต่สมัยเด็กโดยเธอมีบอกเล่าถึงการรับรู้เหตุการณ์ดังนี้ 

ได้ยินเรื่องราวหก ตุลามาจาก จำไม่ได้ว่าครั้งแรกว่ารับรู้มาจากไหนเพราะนานมากแต่

จำได้ชัดเจนที่สุดคือตอนมัธยมปลายเพราะเนื้อหาเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันก็คือ 14 ตุลา 6 

ตุลา พฤภาทมิฬ แต่ที่บ้านแม่ก็เล่าให้ฟังเพราะแม่ชอบข่าวการเมืองแต่แม่ไม่ได้ทัน 6 ตุลานะ

ทัน พฤภาทมิฬ แม่ก็เลยชอบเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ฟัง ซึ่งความเข้าใจของเหตุการณ์ก็รู้

ลึกว่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 เหมือนเหตุการณ์มันสืบเนื่องกันมาและความเข้าใจของเราคือ

เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ท่ีเกิดรัฐประหาร (คุณมาย, 12 มกราคม 2563) 

เช่นเดียวกับคุณชมพู (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาหญิง ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรู้เรื่องราว

เหตุการณ์ 6 ตุลามาตั้งแต่สมัยวัยเด็ก เธอให้สัมภาษณ์ว่า 

เรารู้จักมาตอนช่วงมัธยมต้นที่เริ ่มมีอินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามา จากนั้นก็เห็นพ่อค้นหา

บทความออนไลน์พวกเรื ่องประวัติศาสตร์เดือนตุลาจากกระทู้ต่าง ๆ เพราะพ่อก็ชอบ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ตอนนั้นพอดีเอามือถือพ่อมาเล่นก็เลยได้อ่าน ทำให้เกิดความสนใจ

ขึ้นมาจากนั้นพ่อก็หาบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกนี้มาให้อ่าน แต่ส่วนมากไม่ได้ซื้อ

หนังสือเก็บนะมักจะตามอ่านทางเว็บออนไลน์มากกว่า  (คุณชมพู, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 

 กล่าวโดยสรุปในการรับรู้ของเหตุการณ์  6 ตุลานั้นคนแต่ละคนมักรับรู้ได้ไม่เท่ากันและวิธีการที่จะ

เข้าถึงข้อมูลก็แตกต่างกันอีกด้วย การรับรู้ส่วนแรกนั้นอาจมาจากการปลูกฝังจากครอบครัว จะเห็นได้ว่าตัวคุณ
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มายและคุณชมพู บุคคลในครอบครัวมีความสนใจทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงทำให้

เธอได้รับรู้เรื่องของเหตุการณ์ 6 ตุลาตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่ในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ 6 นั้นถูกพูดถึงใน

แบบเรียนประวัติศาสตร์เช่นกัน เพราะท้ังคุณซัน คุณที และคุณโจ ต่างก็รับรู้เหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยม

ปลาย แต่ทว่าไม่ได้เจาะลึกเหตุการณ์ มักเป็นการบอกเล่าแบบผ่าน ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำให้การสนใจใน

เหตุการณ์ 6 ตุลามักมาจากการค้นคว้าทางออนไลน์และผ่านการเสพสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชั่น 

Twitter และ Facebook โดยจะมีเพจหรือแอคเคาท์ต่าง ๆ คอยให้ข้อมูลความรู้ถึงการเกิดเหตุการณ์ จนใน

ที่สุดกลายเป็นช่องทางหลักที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในวันเกิดเหตุการณ์ได้ ส่วนที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอีก

ส่วนหนึ่งก็คือคำสัมภาษณ์ของคุณโจที่เธอกล่าวว่า โรงเรียนของเธอไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของประเทศจึงทำให้

เธอรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อไกลตัวสำหรับเธอ นอกจากนั้นคุณครูในสมัยมัธยมปลายก็ไม่ได้สอนถึงเหตุการณ์ 

เพราะครูที่มาสอนส่วนใหญ่ก็มาจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ จึงทำให้เห็นว่าการรับรู้เหตุการณ์นั้นมีหลากหลาย

ช่องทาที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาจากการปลูกฝังของครอบครัว การได้เรียนภายใต้ระบบกระทรวง

การศึกษาและผู้ศึกษานำมาต่อยอดเองหรือมีคุณครู อาจารย์เล็งเห็นถึงประเด็นสำคัญของเหตุการณ์นี้และได้

นำมาขยายต่อ และช่องทางสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือช่องทางในโลกออนไลน์เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้

ติดตามเพจโครงการบันทึก 6 ตุลาหรือติดตามข่าวสาร ข้อมูลของเหตุการณ์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  

2.  ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

 ทางด้านความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาที่

เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงและโหดร้าย คนแรกเป็นคุณซันเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังและ

ท่าทางที่นิ่งเรียบว่า 

เราอยากไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันไม่

ควรกระทำต่อกัน เราอยากถามถึงคนที่ถือเก้าอ้ีฟาดร่างของนักศึกษาด้วยว่า เขาฟาดเก้าอ้ีใส่

แบบนั้นไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอ หรือไม่คิดว่าคนนั้นก็เป็นคนเหมือนกันบ้างหรอ ถ้าคนที่

โดนฟาดเป็นคนในครอบครัวบ้างจะรู้สึกอย่างไร (คุณซัน , 22 พฤศจิกายน 2562) 

ส่วนทางดา้นของคุณทกี็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนอย่างไม่ยุติธรรมเพราะ 

คนที่โดนเป็นปัญญาชนที่ไม่มีทางสู้แล้วคนที่ใช้กำลังมีอาวุธเต็มมือเราคิดว่ามันไม่แฟร์ที่

จะใช้กำลังแบบนี้ ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ควรเกิดข้ึนยิ่งตัวอย่างจาก ภาพแขวนคอที่เรามองว่าทำแบบ

นั้นมันเป็นการประจาน เป็นการเอาไปโชว์ให้ทุกคนดูซึ ่งเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแค่คน
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ออกมาประท้วงกันแต่ก็กลายเป็นว่าต้องมีคนมาตายเพราะการใส่สีตีไข่   (คุณที , 12 

มกราคม 2563)  

ขณะที่คุณมายว่า “การใช้กำลังสิ่งที่มันกระทบต่อร่างกายโดยตรงหากมองจากภาพถ่ายเหตุการณ์

โดยเฉพาะการผูกคอรู้สึกว่าเป็นการทรมารมากเพราะกว่าจะคนที่โดนจะเสียชีวิตแล้วประเด็นที่พวกเขาโดนมัน

ไม่ได้ร้ายแรงจนถึงขนาดที่ต้องทำกันขนาดนี้เราสามารถมานั่งคุยกันดี ๆ ก็ได้” (คุณมาย, 23 มกราคม 2563) 

เช่นเดียวกับคุณโจที่มองว่า “ความรุนแรงของทหารที่ใช้อาวุธติดกำลังกับประชาชนที่มาชุมนุมเป็นความ

โหดเหี้ยม เพราะคนเหล่านั้นก็ไม่มีอาวุธติดกำลังมาสู้ด้วยซ้ำ รวมถึงการใส่ร้ายป้ายสีให้บุคคลต่าง ๆ ให้ได้รับ

ความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้” (คุณโจ, 23 มกราคม 2563) สุดท้ายคุณชมพูเสนอถึงความรุนแรงใน

เหตุการณ์เพ่ิมเติมระหว่างที่เธอเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 

เราว่าถ้าถามถึงความรู้สึกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันรุนแรงแค่ไหนจากภาพเหตุการณ์ แต่

เราคิดว่าฝั่งที่ทำร้ายควรตั้งคำถามมากกว่านักศึกษากระทำความรุนแรงตรงไหน ทำไมถึงสั่ง

ยิงใส่ฆ่าได้มากขนาดนั้นปัญญาชนแบบคนทั้งคนอ่ะ พวกคนเหล่านั้นไม่มีอาวุธเสียด้วยซ้ำ 

มันคือการฆ่าล้างคนที่เห็นต่าง เลยกลายเป็นว่าเกิดผลตามมาเพราะคนไทยกลัวการแสดง

ทางความคิด เป็นวาทกรรมคอมมิวนิสต์ใครที่ล้มเจ้าเท่ากับคอมมิวนิสต์ คนเลยทำให้ตีความ

คอมมิวนิสต์ไปในทางที ่ไม่ดี ทั ้งที่ความเป็นจริงแล้วนักศึกษาที ่เข้าป่าไม่ได้อยากเป็น

คอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำ แต่ถูกผลักให้เป็น (คุณชมพู, 2 กุมภาพันธ์ 2563) 

 สรุปว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนนั้นต่างมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงจากทหาร

ที่ใช้กำลังเข้าไปบุกทำร้ายนักศึกษาในวันเกิดเหตุการณ์ โดยใช้อาวุธครบมือจัดการกับผู้ชุมนุมที่ต่อสู้ด้วยมือ

เปล่า ซึ่งทุกคนก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าไม่อยากจะเชื่อว่ าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งพูดถึง

ลักษณะของเหยื่อที่ถูกทำร้ายว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ และตั้งคำถามว่าหากเหยื่อที่โดนกระทำ

เช่นนี้เป็นคนในครอบครัวของผู้กระทำบ้างจะรู้สึกเช่นไร แสดงให้เห็นการเข้าใจและการรับรู้ต่อเหตุการณ์ว่า

ฝ่ายทหารนั้นเป็นผู้กระทำเกินกว่าเหตุและเหยื่อควรเป็นผู้ที่ควรได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์เสียที 

3. ภาพจำที่มีต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

 ในส่วนภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลา ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนล้วนมีภาพจำที่เหมือนกันก็คือภาพถ่าย

ของนีล ลูเลวิช ซึ่งลักษณะของภาพเป็นของศพชายคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอกลางท้องสนามหลวง ใบหน้าฟกช้ำไป

ด้วยร่องรอยจากการถูกทำร้าย ชายอีกคนกำลังยกเก้าอี้ขึ้นเตรียมฟาดไปที่ร่างไร้วิญญาณ ผู้คนมากมายรอชม
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ด้วยสีหน้าสะใจ บ้างก็ยิ้มและหัวเราะ ภาพนี้ถูกถ่าย ณ ใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวง จนสุดท้ายภาพนี้ไดร้ับ

รางวัลพูลิตเซอร์ในปีพ.ศ. 2520 เป็นภาพเกี่ยวกับ 6 ตุลาที่มีคนเห็นมากที่สุดภาพหนึ่งจนทำให้ “เก้าอ้ี” ในมือ

ของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง แต่ 40 ปีผ่านไปถึงกระนั้นแม้จะเห็นภาพจำที่เป็นภาพเดียวกัน

แต่สถานที่เห็นภาพนั้นแตกต่างกัน 

 อันดับแรกเป็นคุณซันเธอเริ่มกลับมาสนใจเหตุการณ์ 6 ตุลาจากภาพของนีล ซึ่งเธอเห็นบ่อย ๆ ครั้ง

จากเพลง “ประเทศกูม”ี ทางด้านคุณทีกล่าวว่าภาพของนีลเป็นภาพที่ติดตาเธอทุกครั้งเวลาพูดถึงเหตุการณ์ 6 

ตุลา ซึ่งเธอพบเห็นภาพนี้มาจากในแอปทวิตเตอร์บ่อยครั้งในช่วงครบรอบของเหตุการณ์ รวมถึงคุณชมพูเธอก็มี

ภาพจำเป็นภาพของนีล ลูเลวีช เห็นบ่อย ๆ เธอมักจะเห็นในช่วงวันครบรอบจากพวกเพจเฟสบุ๊คและในแฮช

แท็กทวิตเตอร์เช่นเดียวกับคุณที แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนที่ให้ข้อมูลแตกต่างออกไป โดยคุณโจพบภาพเก้าอ้ี

ของนีล ลูเลวีช จากไทยพีบีเอสที่นำมาเสนอในสกู๊ปสารคดีเธอกล่าวว่าจำช่วงเวลาที่ดูได้ไม่แน่ชัดแต่อยู่ในชว่ง

มัธยม ส่วนคุณมายนั้นแตกต่างที่สุดเพราะเธอไม่ได้พบเห็นจากสื่อต่าง ๆ แต่กลับกลายเป็นว่าเธอเห็นจาก

คุณครูสอนสังคมช่วงมัธยมปลาย ซึ่งเขานำมาเปิดพร้อมกับเล่าถึงเหตุการณ์อย่างละเอียด โดยจุดเริ่มต้นนี้เอง

ทำให้เธอกลับไปค้นหาและรู้เรื่องวันเกิดเหตุการณ์มากข้ึน 

 กล่าวโดยสรุป ภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนล้วนมาจากภาพของนีล ลูเลวีช 

ซึ่งเป็นภาพการแขวนคอเหยื่อใต้ต้นมะขาม แต่แหล่งที่มาของภาพจำแต่ละคนนั้นมีที่มาแตกต่างกันไป มาจาก

ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อทางทีวี ซึ่งยังไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์คนใดที่เห็นภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ ทว่ามีผู้ให้สัมภาษณ์คน

หนึ่งที่แตกต่างไปจากผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่นนั่นคือคุณมายเพราะเธอได้รับภาพจำเหตุการณ์ 6 ตุลามาจากตัว

บุคคลซึ่งเป็นคุณครูสอนสังคมของเธอและตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอสนใจเหตุการณ์ 6 ตุลาอีกครั้ง  

4. สาเหตุของการติดตามเพจบันทึก 6 ตุลา 

 สาเหตุการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 6 ตุลาจากเพจโครงการบันทึก 6 ตุลานั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน

ตอบไปในทิศทางเดียวกันคือ เพจนี้มีการเขียนเล่าเนื้อหาในเหตุการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดและชัดเจน อีกทั้งมี

การลำดับเนื้อเรื่องที่ชัดเจนแหล่งอ้างอิงดูน่าเชื่อถือเพราะมาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยผู้ให้สัมภาษณ์ อธิบาย

เพิ่มเติม ดังนี้คุณซันอธิบายว่า “ตามเพราะสงสัยว่าทำไมปัจจุบันยังคงเอาเรื่องนี้มาพูดถึงกันอยู่ เพราะเรื่อง 6 

ตุลา มันผ่านมานานแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงติดตาม ก็คือเหมือนเราคงอยากจะรู้แหละ ว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิด

อะไรขึ้นบ้าง เพราะในเพจมีการเอาภาพข่าว หรือเล่าเหตุการณ์ อย่างละเอียด” (คุณซัน, 22 พฤศจิกายน 

2562) ทางคุณทีให้สาเหตุว่า “เพราะว่ามีการเขียนเล่ารายละเอียด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์อย่างชัดเจน 
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ทำให้รู้สึกว่าน่าติดตาม แล้วยังมีลิงค์ท่ีมาที่ดูน่าเชื่อถือ ให้สามารถตามไปอ่านต้นเรื่องเต็ม ๆ ได้อีก” (คุณที, 12 

มกราคม 2563) ส่วนคุณโจนั้นติดตามเพราะอยากอ่านความเห็นคนอื่นในเพจที่มาแสดงทำให้ได้มุมมองที่

หลากหลาย ทางด้านคุณมายกล่าวว่า “คือในเพจมีการรู้ถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอาจเป็นคน

ธรรมดาแต่มีส่วนในเหตุการณ์ทำให้เราได้รู้ลึกขึ้นและได้รู้หลายมุมมากขึ้น” (คุณมาย, 12 มกราคม 2563) 

สุดท้ายคุณชมพูคือ “ช่วงแรกติดตามเพราะมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ในตอนนั้นคิดว่าไม่ได้มีส่วนในความ

รุนแรง ชอบอ่านเรื่องเก่า ๆ ที่เกิดไม่ทันมากกว่าแต่พอมาติดตามรู้สึกว่าเพจให้ข้อมูลที่ละเอียดมาก” (คุณชมพู, 

2 กุมภาพันธ์ 2563)   

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเพจโครงการบันทึก 6 ตุลา เป็นแหล่งที่รวบรวมและนำเสนอข้อเท็จจริงใน

เหตุการณ์ 6 ตุลา รวมทั้งยังมีการรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้ที ่มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์วันนั้น ทำให้ในเพจนี้

กลายเป็นพื้นที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาหาข้อมูลความรู้และสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่รวบรวมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเพจ

โครงการบันทึก 6 ตุลาทาง Facebook เป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์นี้ได ้

จากข้อมูลที่ผู้ติดตามเพจโครงการบันทึก 6 ตุลาให้สัมภาษณ์นั้น กล่าวได้ว่าการรับรู้ของเหตุการณ์  6 

ตุลานั้นคนแต่ละคนมักรับรู้ได้ไม่เท่ากันและวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลก็แตกต่างกันอีกด้วย การรับรู้ส่วนแรกนั้น

อาจมาจากการปลูกฝังจากครอบครัว แต่ในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ 6 ตุลา นั้นถูกพูดถึงในแบบเรียน

ประวัติศาสตร์เช่นกัน แต่ทว่าไม่ได้เจาะลึกเหตุการณ์ มักเป็นการบอกเล่าแบบผ่าน ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น หรืออาจ

เกิดจากทางออนไลน์และผ่านการเสพสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชั่น Twitter และ Facebook โดย

จะมีเพจหรือแอคเคาท์ต่าง ๆ คอยให้ข้อมูลความรู้ถึงการเกิดเหตุการณ์ จนในที่สุดกลายเป็นช่องทางหลักที่จะ

สามารถเข้าถึงข้อมูลในวันเกิดเหตุการณ์ได้ อีกทั ้งทุกคนก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าไม่อยากจะเชื ่อว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะทหารใช้กำลังเข้าไปบุกทำร้ายผู้ชุมนุมในวันเกิดเหตุการณ์ โดยใช้อาวุธ

ครบมือจัดการกับผู้ชุมนุมที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดภาพจำซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มักพบ

เห็นจากท้ังสื่อออนไลน์และสื่อทางทีวี แต่ทั้งนี้แหล่งที่มาของภาพจำแต่ละคนนั้นมีที่มาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ที่สั ่งสมมา รวมถึงขึ้นอยู่กับความสนใจเกี่ยวกับการเมือง หรือบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม 

ภูมิลำเนา เหล่านี้มีส่วนที่ทำให้ภาพจำเหตุการณ์ 6 ตุลาในแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป 
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บทสัมภาษณ์หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ)   

 ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ) เธอเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา ผู้ศึกษาถามถึงสาเหตุที่เธอเริ่ม

สนใจในเหตุการณ์ 6 ตุลา  โดยตอนแรกเธอเฉย ๆ กับเหตุการณ์และรู้สึกว่าน่ากลัวไม่อยากดูภาพกลัวติดตา 

และช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ ภาคจิตวิทยา เธอก็รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมา

รับรู้เรื่องแบบนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะตอนนั้นเธอยังไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานภาพของสังคม

ช่วงนั้นได้และยังไม่รู้เรื่องการเมืองช่วงนั้นเท่าไหร่นัก แต่พอเธอได้ไปเรียนต่อก็ไปฝึกงานของมูลนิธิ “May 18 

Memorial Foundation” ที่เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็นมูลนิธิเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการต่อสู้กวางจูกบฏ

ที่ก่อจลาจลเพื ่อเรียกร้องประชาธิปไตย ก่อตั ้งตอนค.ศ. 1994 ก่อตั ้งโดยภาคประชาสังคม ภาครัฐและ

ครอบครัว พ่อแม่ของผู ้เสียชีวิตหรือเสียหายจากเหตุการณ์ เหตุการณ์ก็คล้ายกันทหารล้ อมเมืองและก็

ปราบปรามผู้ชุมนุม เธอไปฝึกงานที่นั่นและก็เขียนรายงานเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ Gwangju Uprising 

กับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ว่าทำไมเหตุการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลีถึงมีความคืบหน้าในเรื่องของกระบวนการ

ยุติธรรมของที่นั่นถึงคืบหน้า จากนั้นเธอก็เห็นถึงปัญหาหรือข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เรื่อง 6 ตุลายังเงียบ 

ไม่ได้อยู่ในบทเรียน ไม่มีการถอดบทเรียน ไม่ได้มีการชดเชยเยียวยา จากนั้นก็กลายเป็นจุดที่ว่าถ้า มีโอกาสก็

อยากจะทำและบังเอิญอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอได้เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจัดการความทรงจำ เขาจึง

ชวนไปดู peace museum ต่าง ๆ เลยทำให้เริ่มต้นสนใจงานการจัดการความทรงจำจากความรุนแรงทาง

การเมือง  

ในความเป็นจริงแล้วเธอก็รู้เหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ ระหว่างอยู่ที่ระนองพ่อแม่กับเป็นคนที่ชอบ

อ่านหนังสือมากจะพวกนิตยสารสกุลไทย ภายในมีนิยายบางเรื่องที่พูดถึง 6 ตุลา เช่นเวลาในขวดแก้ว เป็นต้น 

พอเธออ่านนิยายในสกุลไทยก็รู้สึกว่าน่ากลัว นักศึกษาพวกนี้หัวรุนแรงแต่ก็ยังอยากเรียนธรรมศาสตร์ และยัง

ได้ยินข่าวลือที่เขาพูดกันก็คือนักศึกษาตายเยอะมาก ทหารขนนักศึกษาขึ้นรถแล้วเอาไปโยนให้จระเข้กินแล้วก็

นำศพไปทิ้งที ่ป่าแถว ๆ จังหวัดกาญจนาบุรีหรือที ่ธรรมศาสตร์มีอุโมงค์ใต้ดิน อีกทั้งได้รับสารมาว่าพวก

คอมมิวนิสต์น่ากลัวมาก ช่วงเวลาเด็ก ๆ เธอโตมาแบบนี้ อีกทั้งอำเภอที่เธออยู่จะมีพื้นที่สีชมพู ซึ่งพี่เลี้ยงก็เคย

ไปอบรมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ โดยรัฐจะเอาเยาวชน ๆ ที่ออกจากป่ามาอบรม แต่พ่ีเลี้ยงของเธอ

ไม่ได้เป็นแต่ก็ไปอบรมร่วมกับเขา พอกลับมาก็เล่าให้ฟังว่ามีเพ่ือนเคยเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไปหลบอยู่ในป่าเธอก็ได้

แต่ฟัง เพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอรู้แค่ว่า 6 ตุลามีแต่ข่าวลือใน

ลักษณะแบบซุบซิบ เป็นเรื่องที่จริงบางไม่จริงบ้าง เมื่อเธอมีโอกาสมาทำงานในการรำลึก 40 ปีของเหตุการณ์ ก็

สะท้อนให้เธอเห็นว่าจริง ๆ เรื่องของ 6 ตุลามันยังมี “ความไม่รู้” เต็มไปหมดที่ไม่รู้เพราะไม่สามารถเข้าถึง

https://en.wikipedia.org/wiki/Gwangju_Uprising
https://en.wikipedia.org/wiki/Gwangju_Uprising
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ข้อมูลได้ เพราะไม่ได้รับการรายงาน หรือเพราะไม่มีสื่อมวลชนที่คอยรายงานอย่างจริงจัง และไม่ได้มี การพูด

เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานั่นเอง เธอกล่าวทิ้งท้ายคำถามนี้ว่า “เรามองชาวบ้านธรรมดาที่เขาอยู่ต่างจังหวัดก็คง

ไม่มาเข้าหอจดหมายเหตุหรอก กลายเป็นว่าความรู้เรื่องนี้มันอยู่ในวงที่จำกัด ทำให้คนทั่วไปไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้

ข้อมูล รับรู้แต่เรื่องซุบซิบแล้วในที่สุดมันกลายเป็นเรื่องลึกลับคนก็ลือกันไปเชื่อกันไปต่าง ๆ นานา”   

จากข้อความข้างต้น จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่การจัดตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลา ซึ่งต้องการจะ

กำจัดความไม่รู้นี้ โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อตอนครบรอบ 40 ปี ช่วงพ.ศ. 2559 มีการคุยกันอย่างจริงจังของ

เหล่านักวิชาการ อาจารย์ ก็พบว่าไม่เพียงแต่ชาวบ้านหรือคนทั่ วไปเท่านั้นที่ไม่รู้ แต่นักวิชาการ นักวิจัย นัก

กิจกรรมเองก็ไม่รู ้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ ้นมาจะมีข้อมูลเกิดขึ้นเยอะมาก เพราะจะเกิด

เหตุการณ์ก่อนหน้า หรือมีผลกระทบที่ตามมาแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนก็ไม่รู้ ซึ่งความไม่รู้ก็ไม่ใช่ความผิดของ

ใคร แตป่ัญหานั้นอยู่ที่ว่าไม่มีการจัดการข้อมูลอย่างจริงจัง เธอกล่าวว่าอันนี้ก็คือปัญหาของสังคมไทยที่ไม่มีการ

จัดการกับข้อมูล แน่นอนประเทศไทยมีหอจดหมายเหตุอยู่หลายที่แต่ข้อมูลพวกนั้นเป็นข้อมูลที่มาจาก ฝั่ง

รัฐบาลมากกว่า มักไม่เห็นคนหรือพวกชาวบ้านธรรมดาและนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ส่งผลต่อความไม่รู้ใน

ที่สุด  และในช่วงครบรอบ 40 ปี เป็นปีที่จัดงานใหญ่ก็เลยคณะทำงานจึงคิดกันว่าควรจะมีการจัดงาน มี

นิทรรศการ มีภาพยนตร์สารคดี มีการเสวนา เธอก็เลยเขียนอีเมลหาอาจารย์ธงชัย วินิจจะกุลประมาณว่า 

“อาจารย์คะ อ้อคิดว่าเราจัดงานไปควรจะมีเป้าหมายว่าจัดเพื่ออะไร หรือเพื่อที่ว่าเราจัดให้เห็นรูปแบบ

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่น หอจดหมายเหตุหรืออะไรแบบนี้” อาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าเขาก็คิดอยู่

เหมือนกัน จึงเป็นที่มาเป็นที่มาของโครงการบันทึก 6 ตุลา โดยมีอาจารย์ออกเงินส่วนตัวและก็มีครอบครัวญาติ

ผู้ที่มีส่วนร่วมเห็นความสำคัญก็ช่วยกันออกกำลังทรัพย์ จึงเป็นเว็บไซต์ที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

อันดับแรก ส่วนด้านเพจ Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นำเสนอเช่นกันแต่สังเหตุได้ว่าภายในข้อความที่ลง

จะมีเพียง 3-5 บรรทัดและมีลิงค์ข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์โครงการซึ่งเป็นพื้นที่หลัก สรุปคือเว็บไซต์

โครงการบันทึก 6 ตุลา เป็นที่รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่สังคมยังสับสนอยู่ เช่น มีผู้เสียชีวิตกี่คน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ในเช้าวันนั้น มีผู้ถูกแขวนคอกี่คน พวกเขาเป็นใครชื่ออะไร หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับรายงานอะไรบ้าง โดยนำ

ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และอีกเหตุผลคือ การต่อสู้กับ

ความพยายามทำให้ลืมเหตุการณ์หกตุลา ในการทำงานโครงการนี้ไม่ใช่แค่การบันทึกประวัติศาสตร์ แต่เป็นการ

สื่อสารถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ทำให้เว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’ (https://doct6.com/) 

กลายเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลและความทรงจำอันกระจัดกระจายของเหตุการณ์ 
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ภาพที ่47 “เว็บไซต์ บันทึก 6 ตุลา” 

ที่มา: https://doct6.com/ 

 

ภาพที ่48 “Facebook บันทึก 6 ตุลา” 

ที่มา: https://www.facebook.com/6tula2519/ 

 ต่อมาเป็นวิธีการงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับตัวคุณอ้อจะทำในส่วนของเรื่องความทรงจำ เป็นการ

สัมภาษณ์ครอบครัวของผู้เสียหาย ครอบครัวของเหยื่อและก็สัมภาษณ์ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ อย่างเช่นผู้ที่เ ป็น

หมอ กู้ภัย คนเก็บศพ เธอเล่าให้ฟังถึงกลุ่มคนที่มีปฎิกิริยามากที่สุดตอนไปเก็บบทสัมภาษณ์ก็คือกลุ่มญาติของ

เหยื่อ ซึ่งเริ ่มติดต่อญาติตั ้งแต่ก่อนหน้าจะทำโครงการแล้ว เพราะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื ่องความทรงจำ

เหตุการณ์นี้มากก่อน จากนั้นอาจารย์พวงทอง ภวัครพันธุ์จึงชวนมาทำภาพยนตร์สารคดีครบรอบ 40 ปี ตอนปี

พ.ศ. 2559 ช่วงแรกคุณอ้อสับสนว่าจะตามหาญาติอย่างไรเพราะไม่มีฐานข้อมูล ซึ่งไม่มีฐานข้อมูลอย่างจรงิจัง 

ทำให้สะท้อนถึงการจัดการความทรงจำของสังคมไทย โดยข้อมูลเหล่านี้จะกระจายไปอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าจะ

เป็นเอกสารที่สามรถสืบค้นได้ เพราะด้วยไม่มีองค์กรที่เก็บรวบรวมหากเราเป็นบุคคลธรรมดาก็สืบค้นได้ยาก 

เธอเล่าถึงการสืบค้นญาติว่า  
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ในช่วงที่เราเริ่มตามหาประมาณพ.ศ. 2559 คิดดูนะว่ามันเป็นช่วงที่เน็ตเข้าถึงเกือบถูก

บ้านแล้วแต่เราหาจากนั่งดูเอกสารชันสูตรศพของเหยื่อและก็ดูที่อยู่ที่และส่ง จดหมายไป

ตามที่อยู ่นั ้น ๆ กลายเป็นระบบ manual อีกทั ้งมีเหล่าคน 6 ตุลาช่วยกระจายข่าวว่า

คณะทำงานกำลังจะทำหนังสารคดีถ้าคนไหนรู้จักผู้เสียชีวิตหรือมีข้อมูลก็ให้ช่วยส่งมาก็เลยมี

คนส่งข้อมูลมาให้เราเรื่อย ๆ อย่างจดหมายที่เราส่งมาก็มีคนตอบกลับมา  2-3 คน หรือไม่ก็

เราค้นหานามสกุลตาม Google ก็จะมีรายชื่อขึ้นมา อย่างเช่นเราไปเจอมีอาจารย์คนนี้ที่

นามสกุลเหมือนกันเป็นผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งพอติดต่อไปก็ถามถึงชื่อเหยื่อ เขาก็

บอกรู้จักเป็นญาติห่าง ๆ ถ้าอยากจะเจอญาติตัวจริงให้โทรไปตามอีกเบอร์เขาก็ให้มาก็เลย

ทำให้เราได้เจอพ่ีสาวขอเหยื่อ (ภัทรภร ภู่ทอง, 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีเดียวกับที่เธอตามหาญาติของพนักงานการไฟฟ้านครปฐม ซึ่งใช้วิธีการค้นหาชื่อและ

นามสกุลทางอินเทอร์เน็ตและสมุดหน้าเหลืองทำให้ได้เจอพ่ีสะใภ้ของเหยื่อทั้งสอง มีทั้งอุปสรรคมากมายเพราะ

ครอบครัวและญาติบางคนก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องเหยื่อและก็ดีใจที่มีคนติดต่อมา แต่ก็มีครอบครัวที่ไม่สะดวกและ

ให้คำตอบว่าพวกเขา “กลัว” หรือบอกว่าถ้าพูดไปแล้วเขาจะอันตรายไหม และก็มีบางครอบครัวที่คุณอ้อเล่าว่า

เขาไม่อยากจะพูดเพราะว่าต้องการจะลืม โดยเธอให้รายละเอียดว่า 

ที่เขาไม่พูดแต่ขอบคุณมาที่โครงการนี้ติดต่อมาและคิดถึงน้องชายของเขาแต่ขอไม่พูด

เพราะครอบครัวเราลืมไปหมดแล้ว พี่ก็เลยถามเขาว่าช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าเขามีวัยเด็ก

เป็นยังไง เขาก็ขอไม่พูดเพราะหลังเกิดเหตุการณ์ครอบครัวเราลืมไปหมดแล้ว แบบทำ

เหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ครอบครัวเขาก็ทำลายเอกสาร 

รูปถ่ายของน้องชายเขาไปหมดแล้วเพราะพวกเขาเศร้ามาก ก็เลยอยากให้เหมือนกับว่ามันไม่

เคยเกิดขึ้น (ภัทรภร ภู่ทอง, 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

ในส่วนของภาพยนตร์สารคดีที่คุณอ้อพยายามจะสืบหาครอบครัวผู้เสียชีวิต เรื่องแรกเป็นความพยายาม

เบื้องต้นที่จะตามหารวบรวมและบอกเล่าเรื่องราวของผู้เสียชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก่อนที่ชีวิตของพวกเขา

จะถูกพรากไป มีชื ่อเรื ่องว่า “ด้วยความนับถือ” (Respectfully yours) และเรื่อง “2 พี่น้อง” (The Two 

Brothers) ที่เป็นเรื่องราวของพนักงานการไฟฟ้านครปฐมคือวิชัย เกษศรีพงศ์ษา และ ชุมพร ทุมไมย ซึ่งถูก

แขวนคอที่จังหวัดนครปฐมหลังจากติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับประเทศของ พระถนอม โดยตัวหนังทั้งสองก็

ไม่ได้มีความแตกต่างกันตัวภาพยนตร์บอกเล่าถึงเรื่องราวของคนที่รักพวกเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อน 

ว่ามีการจัดการกับความรู้สึกอย่างไรหลังจากสูญเสียคนรักไปแล้วและยังไม่สามารถพูดได้อีก ยิ่งไปกว่านั้นคือยัง
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ไม่ได้รับความยุติธรรมจนถึงปัจจุบัน โดยตัวภาพยนตร์บอกเล่าว่าเขาอยู่กับความคับข้องใจเหล่านี้อย่างไร และ

พวกเขาทำอะไรบ้าง ทั้งนี้ทางคณะทำงานอยากให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตด้วย เพราะชีวิตพวกเขาถูกทำลาย เหมือน

ที่อาจารย์ ธงชัย วินิจจะกูล พูดว่ามันคือ “การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขา” (ภัทรภร ภู่ทอง, 7 

กุมภาพันธ์ 2563) 

จุดเริ่มต้นของเรื่อง “ด้วยความนับถือ” ทำในโอกาสครบรอบ 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาที่พูดถึงบุคคลที่

เสียชีวิตโดยผ่านครอบครัวและเพ่ือนของเขา แต่เรื่องของ “2 พ่ีน้อง” คุณอ้อสนใจที่จะพูดถึงบุคคลในภาพถ่าย

ที่โดนแขวนคอ เธอจึงนึกถึงพนักงานทั้งสองที่ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลถูกเรียก

ได้ว่าเป็นเหยื่อของการถูกแขวนคอเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการตามหาญาติของสองคนนี้ และในภาพยนตร์

เรื่องนี้เป็นการตามหาญาติไม่พอ แต่คณะทำงานต้องการไปเห็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ว่าอยู่ที่ไหน สภาพประตู

เป็นอย่างไร และอยากไปดูว่าชีวิตเขาท่ีจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างไร คุณอ้อเล่าถึงสาเหตุว่า  

เพราะตอนแรกท่ีเราไปสัมภาษณ์พ่ีสะใภ้และครอบครัวเขาที่อุบลกับบุรีรัมย์ ครอบครัว

ก็เล่าให้พ่ีฟังว่าน้องชายเขาสนิทกันมากเป็นรูมเมทกันตอนเรียนที่เทคนิกโคราช และสองคน

นี้ก็สนใจเรื่องการเมือง แต่ประเด็นก็คือว่าพ่ีสาวของเขาเล่าให้ฟังว่าตอนไปดูบ้านพักก็พบว่า

อาหารกำลังเตรียมจะกินเหมือนพึ่งจะแกะจากถุง และเสื้อผ้าก็เตรียมเหมือนจะซักก็เลย

อาจจะกลายเป็นว่าพวกเขาอาจจะถูกเอาตัวออกไป พวกคณะก็เลยอยากจะไปเห็นบ้านเช่า

เห็นความเป็นอยู่ของเขาว่าเป็นอย่างไร และไอ้ประตูนั้นมันยังอยู่ไหม  (ภัทรภร ภู่ทอง, 7 

กุมภาพันธ์ 2563) 

การตามหาความจริงนั้นมีครอบครัวสองลักษณะที่ผู้ศึกษาเห็นได้ชัดคือ ต้องการลืมกับต้องการที่จะให้

คนในสังคมจดจำญาติพี่น้องของเขา ผู้ศึกษาเห็นว่าสองประเด็นนี้น่าสนใจมาก เพราะครอบครัวของเหยื่อคน

แรกที่ต้องการจะลืมนั้นเพราะมันสร้างความเจ็บปวด บาดแผลอันยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัว หรืออาจจะเป็น

เพราะว่าการกล่าวถึงความจริงอีกครั้งมันโหดร้ายเกิดไปสำหรับพวกเขา ดังนั้นบางครั้งความเงียบหรือการ

พยายามลืมราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น อาจเป็นอีกหนทางที่พอจะช่วยเยียวยาจิตใจของครอบครัวที่ต้องศูนย์

เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากความอยุติธรรมนี้ไปได้บาง ในทางตรงกันข้ามเมื่อมีครอบครัวที่อยากจะลืมก็ต้องมี

ครอบครัวที่ต้องการให้คนในครอบครัวของเขาเป็นที่จดจำ ดังเช่นครอบครัวของสองพนักงานการไฟฟ้า ที่ยินดี

จะเล่าถึงคนในครอบครัวของเขา เพ่ือหวังว่าเสียงเล็ก ๆ ของพวกเขาจะทำให้คนในสังคมเห็นถึงความโหดเหี้ยม

ที่คนที่พวกเขารักต้องเจอในเหตุการณ์ 
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 การตามหา “ประตูแดง” นั้นคณะทำงานก็หาจากหนังสือพิมพ์และทำข้อมูลกัน จึงตัดสินใจขับรถยนต์ไป

ที่จังหวัดนครปฐมทั้งที่ไม่ทราบอะไรเลยก็มีเพียงข้อมูลที่ได้จากข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์ ก็ไปตามหาจุดแรกที่วัด

สามกระบือเผือกตามแหล่งในข่าวก็ไม่มีใครทราบ พวกเขาจึงตัดสินใจไปถามผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคน

ที่พึ่งเข้ามาในพื้นที่นี้ จนสุดท้ายได้ข้อมูลมาว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่ารับรู้เหตุการณ์นี้ดีเพราะช่วงนั้นเขาอายุ 17 ปี

ตอนได้ข่าวไปมุงดูเช่นเดียวกันและเขาก็พาคณะทำงานไปจนถึงจุดหมาย ซึ่งคุณอ้อบรรยายว่า  

 พอไปถึงที่มันก็เป็นทุ่งโล่งกว้าง ๆ และประตูมันก็อยู่ไกล ๆ ซึ่งพวกเราทั้งตื่นเต้น ทั้ง

ขนลุก มองไปแวบแรกก็รู้เลยว่ามันคืออันนี้ มันคือประตูนี้ คือมันไม่ใช่อาการตื่นเต้นที่ได้เจอ

เป็นเป็น แต่เป็นอาการตื่นเต้นที่ประตูมันยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือน 40 กว่าปีก่อน ซึ่งพื้นที่

ตรงนั้นมันเป็นพ้ืนที่จัดสรร เราก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของ เขาเล่าว่าคนที่ทำก็เป็นนายตำรวจ

เอามาแขวน น่าจะรู้จักกับพ่อของเขาซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่

นครปฐม (ภัทรภร ภู่ทอง, 7 กุมภาพันธ์ 2563) 

คณะทำงานตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงต้องมาแขวนไว้ตรงนี้ ซึ่งหากทำการฆาตกรรมคนโดยปกติก็ต้องนำศพ

ไปอำพราง ซึ่งอาจจะฝังกลบหรือเผาทำลายก็ได้ คณะทำงานจึงมีความเห็นว่าการแขวนมันคือการสื่อสาร ว่าผู้ที่

กระทำต้องการจะบอกกับนักศึกษาหรือนักกิจกรรม คนที่เคลื่อนไหวว่าหากยังไม่หยุดการชุมนุมก็จะมีจุดจบ

เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้เองคณะทำงานจึงตัดสินใจเก็บรั กษานำประตูนั ้นมาเป็นรักษาไว้และจัดตั ้งเป็น

นิทรรศการที่มีชื่อว่า “ประจักษ์ พยาน” โดยวัตถุที่ใช้จัดแสดงมีด้วยกันหลัก ๆ 3-4 ชิ้น มีด้วยกันดังนี้ ประตู

แดง ลำโพงที่มีรอยกระสุน โดยลำโพงตัวนี้ตั้งอยู่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่เกิดเหตุ 

จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ รอยกระสุนที่ปรากฏบนลำโพงมาจากกระสุนปืนลูกซองยาวขนาด 12 ม.ม. 

ประมาณ 3-4 นัด ซึ่งเมื่อยิงออกไป ลูกกระสุนจะกระจายออกเป็นม่านกระสุนลูกปราย จากวิถีกระสุน ลำโพง

แขวนอยู่บนที่สูง ผู้ยิงอาจมีคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง ผู้ยิงอยู่ตำแหน่งด้านล่างของลำโพง ยิงจากซ้ายไปขวา 

และยิงเข้าไปในตัวกรวยลำโพงเพื่อทำลายตัวกระจายเสียง  สุดท้ายเป็นกางเกงของ ดนัยศักดิ ์ เอี ่ยมคง 

นักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใส่กางเกงยีนส์ตัวนี ้ในวันที ่มาร่วมชุมนุมที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดนัยศักดิ์เสียชีวิตด้วยบาดแผลถูกกระสุนปืนที่เส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาในวันที่ 6 

ตุลาคม 2519 หลังจากดนัยศักดิ์เสียชีวิต ครอบครัวเก็บกางเกงตัวนี้ไว้ที่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงทุก

วันนี้ (ธนกร วงษ์ปัญญา , ออนไลน์ :2562) แต่ทางคณะทำงานไม่ได้เก็บกางเกงตัวนี้ไว้เพียงแต่ขอยืมมาจัด

แสดง เพราะพวกเขาเห็นว่ากางเกงตัวนี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งของแทนใจครอบครัวควรจะเก็บเอาไว้ และอาจจะขอ

ยืมมาจัดแสดงเป็นครั้งคราว อีกทั้งจะยังมีภาพถ่ายและหนังสือพิมพ์ที่ญาติมอบให้ทางโครงการเก็บไว้ จึง
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กลายเป็นจุดเริ่มต้น โดยคณะทำงานต้องการที่จะเก็บวัตถุเกี่ยวกับเหตุการณ์ไว้ พวกเขาให้เหตุผลว่าการที่ได้

เห็นวัตถุจริง ๆ มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางตรงต่อผู้คนมากกว่า  

 

 
 

แผนผังที่ 1 “งานนิทรรศการ ‘ประจักษ์ พยาน’ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562” 
 

 
 

ภาพที ่49 “ประตูแดง” 
ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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ภาพที ่51 “ลำโพง 6 ตุลา” 
ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

  
 

ภาพที่ 52 53 “กางเกงของ ดนัยศักดิ์ เอ่ียมคงและป้ายให้ข้อมูล” 
ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
การจัดตั้งนิทรรศการบันทึก 6 ตุลา เป็นแหล่งกักเก็บและเป็นมรดกทางความทรงจำเรื่องของ 6 ตุลา

ได้ดี เพราะมีสิ ่งของทำหน้าเป็นสื ่อกลางทำให้ผู ้เข้าชมสามรถเห็นภาพได้โดยไม่ต้องจินตนาการ อีกทั้ง

คณะทำงานยังอาศัยการเล่าเรื ่อง 6 ตุลาผ่านทางสิ ่งของเหล่านี้กลายเป็นว่าพวกเขาได้เพิ ่มภาพจำของ

เหตุการณ์ 6 ตุลา ผ่านทางการสร้างนิทรรศการโดยการนำสิ่งของเหล่านี้มาจัดแสดงให้เป็นเรื่องราว ถึงกระนั้น

แม้เหตุการณ์ที่คณะการทำงานโครงการบันทึก 6 ตุลา ทำจะเป็นการเปิดเผยความจริงเหตุการณ์ที่เป็นการที่รัฐ

ใช้ความรุนแรงกับประชาชน แต่ก็ยังไม่เคยโดนการกระทำที่แทรกแซงจากรัฐบาลมาก่อน ตั้งแต่ที่ทำ งาน
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โครงการบันทึก 6 ตุลามาก็ยังไม่เคยเจอการคุกคาม การแทรกแซงจากรัฐ แต่ว่าก็จะบางครั้งที่จัดนิทรรศการ

หรือจัดงานเสวนาก็จะมีทหารนอกเครื่องแบบปะปนมานั่งฟังหรือนั่งดู (สังเกตง่าย ๆ จากทรงผม) แต่ทหาร

เหล่านั้นก็ไม่ได้มาทำอะไรอาจจะถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็จากไป ซึ่งคณะกรรมการจัดตั้งก็มีวิธีการที่แนบเนียนที่

ทำให้ผู ้มาเข้าฟัง เข้าชม รู้ว่าความแรงในเหตุการณ์มันมีระบบหรือมีโครงสร้างอย่างไรซึ่งไม่ได้บอกอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลัง 

ไม่เพียงนิทรรศการที่จะช่วยกระตุ้นความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลา แต่การจัดสร้างประติมานุสรณ์ 

“๖ ตุลา ๒๕๑๙” เป็นอีกสื่อกลางหนึ่งที่คอยย้ำเตือนถึงเหตุการณ์ โดยประติมานุสรณ์ 6 ตุลาเป็นหนึ่งใน

โครงการสวนประติมากรรม กำแพงประวัติศาสตร์: ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อนุสรณ์

สถานบอกเล่าและรำลึกถึงเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีตของมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แผนจัดสร้างตั้งแต่การรื้อฟื้นเหตุการณ์ขึ้นครั้งแรกในพ.ศ. 2539 แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่ได้รับงบประมาณ

จากรัฐ จนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตของ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในพ.ศ. 2542 จึงมีการรวบรวมเงินอุปถัมภ์

บริจาค จนสามารถสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ. 2543 ตั้งแต่นั้นมาในงานรำลึกครบรอบเหตุการณ์ ประติมานุสรณ์

กลายเป็นพื้นที่หลักสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม โดยตัวฐาน

ทำมาจากหินแกรนิตสีแดง ขนาดยาว 6 เมตร สลักตัวหนังสือและตัวเลข “๖ ตุลา ๒๕๑๙” ความ

สูง 95 เซนติเมตร ทำให้เป็นอนุสรณ์สถานขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอนุสรณ์สถานอื่น ๆ เป็นที่มาของชื่อ

เรียกที่ผสมคำระหว่างประติมากรรมกับอนุสรณ์สถาน  (สุธีร์ นครากรกุล :ออนไลน์,2019) ระหว่าง

ตัวอักษรในประติมานุสรณ์ ปรากฏรูปหล่อทองเหลืองแสดงภาพผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ ถูกยิง ตอกอก นั่ง

ยาง และแขวนคอจากการสังหารหมู่   

การจัดสร้างด้วยวิธีนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะจากเหตุการณ์ที่อยู่บนภาพถ่ายมาสู่สิ่งที่จับต้องได้

ในรูปลักษณ์ของประติมากรรม พร้อมยังสามารถเปรียบเทียบได้กับภาพถ่ายเหตุการณ์ต้นฉบับ  ที่ระบุได้

ว่าใครเป็นใครหรือนำมาจากภาพใด เช่นภาพมุมขวาล่างปรากฏภาพแขวนคอวิชิตชัย อมรกุล นิสิตปี 2 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนภาพมุมซ้ายบนเป็นภาพของจารุพงษ์ ทองสินธุ์  สิ่งที่

น่าสนใจอยู่ที่ด้านหลังและด้านข้างของประติมานุสรณ์ ที่ไม่เพียงแต่สลักรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 

ปรากฏชื่อของประชาชนฝ่ายขวาผู้ชนะจากเหตุการณ์ 6 ตุลา รวมอยู่ด้วยแตกต่างจากประติมานุสรณ์

หรืออนุสาวรีย์อื่นที่มักเพียงแค่จารึกชื่อผู้ชนะหรือเหยื่อแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าประติมา

นุสรณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สำหรับเหยื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่กักเก็บความทรงจำของฝ่ายขวาว่าพวก

เขาได้สร้างความโหดเหี้ยมและความรุนแรงขึ้นในเหตุการณ์  นอกจากนั้นฐานรอบ ๆ จารึกสลักคำของ
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อาจารย์ ป๋วย อึ๊งอาภารณ์ นำมาจากบทความ “ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519” ความ

ว่า“ข้อที่น่าเสียดายสำหรับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ที่ใฝ่ฝันในเสรีภาพคือเหตุการณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 

ไม่เปิดโอกาสให้ให้เขามีทางเลือกที่สามกันเสียแล้ว ถ้าไม่ทำตัวสงบเสงี่ยมคล้อยตามอำนาจไม่เป็นธรรม 

ก็ต้องเข้าป่าไปทำงานร่วมกับคอมมิวนิสต์ใครสนใจเรื่องสันติวิธี ประชาธิปไตยและเสรีภาพจะต้อง

เริ่มต้นใหม่ เบิกทางให้แก่คนหนุ่มสาวรุ่นนี้และรุ่นต่อไป” ส่วนการตั้งประติมานุสรณ์ตั้งอยู่บริเวณประตู

ทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั่งท้องสนามหลวง จุดเดียวกับที่กองกำลังของรัฐเข้าล้อมปราบนักศึกษาและ

ประชาชน ซึ่งการจัดทั้งในพื้นที่ตรงนี้ช่วยส่งผลให้การเล่าเรื่องของประติมานุสรณ์มีพลังยิ่งขึ้น  จาก

สถานที่ที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์  

 

ภาพที ่54 “ประติมานุสรณ์เหตุการณ์ 6 ตุลา ด้านหน้า” 

ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

ภาพที ่55 “ประติมานุสรณ์เหตุการณ์ 6 ตุลา ด้านหลังสลักชื่อรายชื่อผู้เสียชีวิต” 

ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ภาพที ่56 57 “รูปหล่อทองเหลืองแสดงภาพวิชิตชัย อมรกุลและจารุพงษ์ ทองสินธุ์” 

ที่มา: เปรมยุดา ธงสินวาที ,ถ่ายเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สุดท้ายคุณอ้อคณะทำงานโครงการบันทึก 6 ตุลากล่าวกับผู ้ศึกษาว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาไม่ได้เป็น

ประวัติศาสตร์ที่ต้องอาศัยการตีความแต่มันคือข้อเท็จจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นต้องมีเรื่องจำนวนคนบาดเจ็บ 

จำนวนผู้เสียชีวิตที่ชัดเจนหรือสาเหตุอะไรที่มันนำไปสู่เหตุการณ์ แต่คุณอ้อมีความเห็นว่าแต่สังคมไทยไม่ค่อย

ทำความเข้าใจกับประสบการณ์ของคนที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ซึ่งเหตุการณ์ 6 ตุลา มีคนเป็นพัน ๆ ที่เข้าไปอยู่

ในนั้นแต่สังคมไทยไม่มีได้สนใจว่าคนเหล่านั้นเป็นใครบ้าง ทั้งทีมีนักศึกษา ตำรวจ ชาวบ้าน กระทิงแดง กลุ่ม

นวพล ทหารนอกเครื่องแบบ หมอ มีคนเยอะแยะ โดยประสบการณ์ท่ีหลากหลายคืออาจจะดูว่าฝ่ายที่กระทำมี

เหตุปัจจัยอะไรที่ใช้ความรุนแรง หรือเงื่อนไขอะไรที่ทำให้พวกเขาไปอยู่ตรงนั้น โดยสิ่งที่คณะทำงานพยายามจะ

สื่อสารก็คือมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้คนสามารถใช้ความรุนแรงเป็นการทำความเข้าใจ ซึ่งสังคมไทยไม่ได้ทำความ

เข้าใจหรือเงื่อนไขที่ใช้ความรุนแรงมากนัก เพราะเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับการจัดการความทรงจำหลาย ๆ คน

มักจะพูดถึงมุมมองของเหยื่อ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและต้องป้องกันไม่ให้เกิดอีก แต่จะป้องกันได้อย่างไร

หากเราไม่ทำความเข้าใจถึงการใช้ความรุนแรง  

 

แผนภาพที่ 2 “ระยะเวลาที่ภาพ 6 ตุลาทั้ง 5 ปรากฏตั้งแต่พ.ศ. 2521-2562” 
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 จากแผนภาพพบว่าการนำเสนอภาพเห็นการณ์ 6 ตุลาถูกนำเสนออย่างไม่ปะติปะต่อ มีการเว้นช่วง

ระยะในการนำเสนอและภาพที ่ถ ูกนำเสนอมากที ่ส ุด คือภาพการจับกุมนักศึกษาที ่กลางสนามบอล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภาพเหล่านี้ถูกจำกัดการนำเสนอผ่านพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นไม่ได้ แสดงให้

เห็นถึงการจำกัดความทรงจำให้อยู่ในกลุ่มคนเพียงแค่บ้างกลุ่มเพราะเมื่อมาพิจารณาแล้วผู้อ่านนิตยสารราย

สัปดาห์ มักเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนหรือบุคคลที่สนใจปัญหาบ้านเมือง เพราะเห็นได้ว่านิตยสารราย

สัปดาห์ของแต่ลำสำนักพิมพ์มักจากนำนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่จะนำเสนอในคอลัมน์ต่าง ๆ มา

เขียน ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาจะมีพื้นที่ในการนำเสนอ แต่ก็ยังคงถูกจำกัดเพียงแค่ให้กลุ่มปัญญาชนเท่านั้น 

ทั้งนี้การที่ข้อมูลของเหตุการณ์ 6 ตุลาได้นำลงไปเผยแพร่บนโลกอินเตอร์เน็ตกลับกลายเป็นว่าทุกคนไม่ว่าจะ

เป็นใครสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ของเหตุการณ์ 6 ตุลา 

สรุปเนื ้อหาโดยรวมภายในบทนี ้ค ือ การเปลี ่ยนแปลงในการกล่าวถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา การ

เปลี่ยนแปลงการนำเสนอเหตุการณ์ 6 ตุลา ในช่วงแรก ๆ ของเหตุการณ์กระแสการพูดถึง 6 ตุลา มักกล่าวถึง

ทำนองที่ว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง ที่รัฐกระทำต่อผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมเล่าถึงความโหดร้ายของ

เหตุการณ์ว่าเกิดเหตุอะไร ตรงไหนบ้าง ณ วันนั้น และกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน ดังจะ

เห็นได้จากหัวข้อข่าวที่นำเสนอไป แต่การประเด็นการพูดถึงพูดถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาอยู่ในพ.ศ. 2543 เป็นต้นไป 

ซึ่งเปลี่ยนจากการพูดถึงในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความแตกต่าง

แทน โดยจุดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าการเปลี่ยนประเด็นมาพูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างทางด้านการเมืองนั้นสาเหตุ

เพราะ ในช่วงนั้นเริ่มเป็นช่วงที่เกิดความคิดเห็นต่างทางการเมืองประชาชนต่างมีความคิดที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

และเป็นปีที่เริ่มเกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก็เกิดจากความแตกต่างเช่นกันแต่เป็นความ

แตกต่างทางศาสนา แต่ในพ.ศ. 2557 (ช่วงรัฐประหารจาก คสช.) การพูดถึง 6 ตุลาก็ถูกพูดควบคู่ไปในลักษณะ

ของทั้งที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นต่าง โดยการเปลี่ยนแปลงการ

พูดถึง 6 ตุลาในแต่ละช่วงมักการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่เกิดจากการทำรัฐประหารทำให้เหตุการณ์ 6 ตุลา

มักถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึง ซึ่งภาพถ่ายในเหตุการณ์ถูกหยิบยกข้ึนมาอธิบายประกอบข่าว บทความ คอลัมน์ต่าง 

ๆ เป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านนั้นเห็นภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าภาพเหตุการณ์ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายในตัวมันเองได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยแหล่งความทรงจำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ 6 ตุลามาช่วยให้เปลี่ยนแปลงความหมายแต่การอาศัยการจำภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาไม่เพียงแต่

เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ความทรงจำเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สั่งสมมาของผู้ชมภาพ รวมถึงขึ้นอยู่กับความ

สนใจเกี่ยวกับการเมือง บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิลำเนา เหล่านี้มีส่วนทำให้ภาพจำเหตุการณ์ 6 
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ตุลาในแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นในบทถัดไปผู้ศึกษาจะเสนอถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย

ของเหตุการณ์ 6 ตุลา ที่อาศัยพ้ืนที่ความทรงจำต่าง ๆ ของเหตุการณ์ 6 ตุลาเป็นตัวช่วย 
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บทที ่5 

  บทวิเคราะห์และบทสรุป 

 การศึกษาเรื่อง การช่วงชิงพื้นที่แห่งความทรงจำ กรณีศึกษา:ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519  ใช้

แนวคดิ “พ้ืนที่ความทรงจำ” (sites of memory) เพ่ือวิเคราะห์การช่วงชิงความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 

2519 โดยใช้ภาพถ่ายในเหตุการณ์เป็นตัวสร้างภาพจำของเหตุการณ์ให้กับคนในสังคม 

 

พื้นที่ความทรงจำในเหตุการณ์ 6 ตุลา 

 พ้ืนที่ความทรงจำต่าง ๆ ของเหตุการณ์ 6 ตุลานั้นมีส่วนช่วยการย้ำเตือนความทรงจำ การจดจำ และ
ช่วยบรรจุความทรงจำที่ไม่ปะติดปะต่อของเหตุการณ์ให้มาอยู่ในพื้นที่ นั้น ๆ สำหรับพื้นที่ความทรงจำของ
เหตุการณผ์ู้ศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ความทรงจำบนพื้นที่กายภาพและความทรงจำบนพื้นที่โลกเสมือน 
ลักษณะความทรงจำบนพ้ืนที่กายภาพ สำหรับผู้ศึกษาคือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยไปด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ 
นิทรรศการ ประติมานุสรณ์ เป็นต้น ซึ่งหน้าที่พ้ืนที่ความทรงจำแบบกายภาพทำให้ผู้คนในสังคมจับต้องได้ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงแรกหลังเกิดเหตุการณ์ เพราะเป็นพื้นที่เดียวที่เสนอถึงเหตุการณ์ 6 
ตุลา ทำให้คนในสังคมจะจำเหตุการณ์นี้ได้ผ่านทางนิตยสารรายสัปดาห์เหล่ านี้ เพราะในปีแรกหลังจากเกิด
เหตุการณ์ ภาพของเจ้าหน้าที่รัฐถืออาวุธเข้าสงครามกำลังบุกเข้าไปในธรรมศาสตร์และภาพที่เจ้าหน้าที่รัฐ
พร้อมอาวุธครบมือบังคับให้นักศึกษาชายและหญิงถอดเสื้อ ถูกนำเสนอควบคู่ไปกับเนื้อหาที่แสดงถึงความ
รุนแรงในเหตุการณ์ ทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยในแต่ละปีมักจะพูด
ถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นพูดถึงสถานที่เกิดเหตุ สาเหตุการตายของเหยื่อ หรือเป็นการประมวล
ภาพเหตุการณ ์โดยจะเชื่อมโยงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะความรุนแรงที่เกิดจากรัฐ จะเห็นได้ชัด
ในการครบรอบ 10 ปี ของเหตุการณ์ซึ่งปรากฏในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 329 ซ่ึงสรุปสภาพเหตุการณ์การเมืองหลัง 10 ปีเหตุการณ ์6 ตุลา โดยภายในบทความกล่าวถึงผล
จากรัฐประหาร ถึงแม้ว่าจากผ่านจาก 6 ตุลามาแล้ว 10 ปีก็ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยลดลง หลังจาก
เหตุการณ์กลับกลายเป็นจุดกำเนิดอำนาจอยุติธรรมต่าง ๆ ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้น และกล่าวโทษว่า
เหตุการณ์  6 ตุลาเป็นความอัปยศทางประวัติศาสตร์ เพราะพลังของนักศึกษาถูกทำลายลง รวมทั้งกล่าวว่าเป็น 
“เป็นการฆาตกรรมโหดใจกลางเมืองอย่างทารุณโหดร้ายที่สุดเท่าที่เ คยมีมานประวัติศาสตร์การเมืองไทย” 
นอกจากภาพของเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังแล้วในพ.ศ. 2535 ปรากฏภาพของจารุพงษ์ ทองสินธุ์ครั ้งแรก ใน
นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ นับเป็นครั้งแรกท่ีนำมาฉายซ้ำ อีกหลังจากเกิดเหตุการณ์มาแล้วกว่า 16 ปีอยู่ภายใต้
หัวข้อ สำนึกเดือนตุลา ‘ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย’ การใช้ภาพของเหยื่อมาประกอบหัวข้อนี้ 
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หมายความว่าเหยื่อทุกคนเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยที่ต่อสู้ กับเผด็จการ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าคำกล่าวหา
นักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นั้นได้หายไปแล้ว  
 ภาพเหตุการณ์ถ่าย 6 ตุลาถูกพูดถึงในลักษณะความรุนแรงอยู่เพียงในสิ่งพิมพ์จนในปี 2539 เริ่มมีการ
นำภาพเหตุการณ์มาดัดแปลงให้อยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น ดังเช่นนำเอาภาพถ่าย 6 ตุลามาอยู่ในงาน
ศิลปะแนวการเมืองในผลงานของ วสันต์ สิทธิเขตต์ จนกระท่ังในพ.ศ. 2543 มีภาพการรำลึก 6 ตุลาที่ประติมา
นุสรณ์เป็นครั้งแรก มีภาพของการวางพวงมาลัย มีกล่าวเปิดงาน หลังจากนี้ก็ปรากฏเป็นภาพว่าเมื่องานรำลึก 
6 ตุลา มักจะเกิดขึ ้น ณ สถานที่นี ้ จนถึงในพ.ศ. 2545 ความหมายของความทรงจำเรื ่อง 6 ตุลามีการ
เปลี่ยนแปลงไป พบว่าเริ่มนำเสนอประเด็นความแตกต่าง เป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา หลังจากนั้น
เหตุการณ์ 6 ตุลาก็ถูกกล่าวถึงก็ยังคงมีมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในช่วงพ.ศ. 2549 ความทรงจำของเหตุการณ์ 6 
ตุลาค่อนข้างกระจักระจาย ไม่ปะติดปะต่อ อันเนื่องมาจากบริบททางการเมืองในช่วงนั้น จุดนี้เองเริ่มทำให้
ความทรงจำของ 6 ตุลาบนนิตยสารค่อย ๆ เลือนหายไป รวมถึงการปิดตัวลงของนิตยสารแต่ละสำนักพิมพ์ก็
เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าบทบาทของสื่อพิมพ์เริ่มลดลง ทำให้เริ่มมีการหาพื้นที่ความทรงจำแหล่ง
ใหม่ให้ 6 ตุลาได้เข้าไปสถิตอยู่  

ส่วนทางด้านนิทรรศการ  “ประจักษ์พยาน”  ซึ่งจัดเนื่องในวาระครบรอบ 43 ปีของเหตุการณ์ ถือได้
ว่าก็เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพมากในการกักเก็บความทรงจำ จุดประสงค์เพ่ือสื่อสารกับผู้เข้าชมโดยตรง 
เพราะการนำวัตถุจริงมาแสดงช่วยเพ่ิมภาพจำในเหตุการณ์ให้กับผู้เข้าชมมากขึ้น โดยผ่านสื่อกลางที่เป็นวัตถุใน
เหตุการณ์คือ ประตูแดง (สถานที่ที่ใช้แขวนร่างของวิชัย เกษศรีพงศ์ษาและชุมพร ทุมไมย 2 พนักงานการ
ไฟฟ้า) ลำโพงที่มีรอยกระสุนจำนวนมาก และกางเกงของดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง นอกจากนั้นยังสามารถเป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลปรากฏการณ์ความรุนแรงร่วมทั้งส่งต่อความ
ทรงจำผ่านวัตถุจัดแสดง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลา ทำให้เกิดอิทธิพลในการสร้างความทรงจำกับคนใน
สังคม แต่ทั้งนี้นิทรรศการ “ประจักษ์พยาน” ในเหตุการณ์ 6 ตุลายังถือว่าไม่ได้สำเร็จสักเท่าไหร่นัก เพราะยัง
ไม่ใช่เป็นในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดตั้งอย่างถาวร และยังไม่ได้มีการสร้างเรื่องราวที่ชัดเจนให้กับตัว
นิทรรศการ มีเพียงแต่เรื่องราวของวัตถุจัดแสดงเท่านั้น  

 พื้นที่ความทรงจำสุดท้ายที่นับว่ามีความสำคัญที่สุดในการกักเก็บความทรงจำและยังเป็นสถานที่

ประกอบพิธีกรรมการรำลึกเหตุการณ์คือ ประติมานุสรณ์ โดยเป็นหนึ่งในการสร้างพื้นที่ทางความทรงจำใน

ลักษณะกายภาพให้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนในประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของประติมานุสรณ์ 

6 ตุลานี้กระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ร่วมของผู้ชม ผ่านสร้างด้วยการเปลี่ยนสถานะจากเหตุการณ์ที่อยู่

บนภาพถ่ายมาสู่สิ ่งที่จับต้องได้ในรูปลักษณ์ของประติมากรรม  พร้อมยังสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ภาพถ่ายเหตุการณ์ต้นฉบับ ที่ระบุได้ว่าใครเป็นใครหรือนำมาจากภาพใด เพราะจำเป็นต้องเข้ามามองดู

ในระยะใกล้  จึงจะเห็นรูปหล่อทองเหลืองที่ชัดเจน จนกลายเป็นภาพแทนและภาพจำของเหตุการณ์ 6 

ตุลาไปในที่สุด นอกจากนั้นยังมีวิธีการส่งผ่านความทรงจำผ่านทางงานรำลึกในแต่ละปีซึ่งจัดที่บริเวณ

ประติมานุสรณ์แห่งนี้  แต่พื้นที่ความทรงจำในรูปแบบของสิ่งก่อสร้าง อนุสาวรีย์หรือสิ่งเพื่อใช้ระลึก มัก



106 
 

เกิดจากรัฐที ่พยายามจะใช้ เป็นกลไกในสื ่อสารสร้างองค์ความรู ้  ว ิธ ีคิด ไปจนถึงหลักในการใช้

ชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการสร้างความทรงจำให้คนในสังคมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตร่วมกัน ทั้งนี้

ในสังคมไทยสิ่งก่อสร้างแบบอนุสาวรีย์จำนวนมากมักบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ 

โดยอาศัยเรื่องเล่าหลักตามประวัติศาสตร์แห่งชาติ อนุสาวรีย์จึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการปลูกสำนึกทาง

ประวัติศาสตร์ที่ได้ผลดีที่สุด เพราะมีส่วนช่วยกำหนดเลือกสรรว่าสังคมควรจดจำอะไร และในแง่หนึ่ง ก็

เพื่อให้ลืมอะไรอีกหลายอย่างไปด้วย ทว่าสิ่งที่ไม่ได้เล่าหรือถูกลืมก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งความสำคัญเสียทีเดียว 

อาจเป็นเพราะเรื่องที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้กับโครงเรื่องหลัก  

เมื่อไม่ได้รับการเขียนให้เป็นประวัติศาสตร์หลักของรัฐก็จะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ชั้นรอง 

มีสถานะเป็นความทรงจำที่ได้รับการจดจำแค่เฉพาะกลุ่ม ดังเช่นกรณีของเหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งไม่ได้อยู่

ในประวัติศาสตร์ของชาติ จึงทำให้ฝ่ายผู้ถูกกระทำและสูญเสียจากเหตุสังหารหมู่มีความพยายาม

รวบรวมเอาชุดเรื่องเล่าของเหตุการณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของอดีตกระจัดกระจาย มาผลิตสร้างเป็นสื่อชนิด

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันทึกความทรงจำ บทความ สิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมรำลึก ทั้งนี้เพ่ือเขียนอดีต

ให้กับเหตุการณ์และต่อรองกับความเพิกเฉยของรัฐ หนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจ คือการสร้าง ‘ประติมา

นุสรณ์ 6 ตุลา’ พื้นที่ทางความทรงจำเชิงกายภาพที่มีลักษณะเป็นได้ทั ้งอนุสาวรีย์สำหรับรำลึกถึ ง

เหตุการณ์ และอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิต  

 ส่วนลักษณะความทรงจำบนพื้นที่โลกเสมือนนั้น คือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้โดยพื้นที่ความ

ทรงจำที่ไม่ใช่กายภาพเหล่านี้จะสถิตบนโลกออนไลน์ โดยพบรูปภาพและเรื่องราวของเหตุการณ์ 6 

ตุลาอยู่ใน เว็บไซต์ 6 ตุลา (เป็นพ้ืนที่หลักของการเก็บรวบรวมข้อมูลของ 6 ตุลา), บทความออนไลน์, 

Facebook และTwitter ทั้งนี้การปรากฏขึ้นของความทรงจำบนพื้นที่โลกเสมือนนั้น เริ่มต้นในพ.ศ. 

2559 เป็นผลพวงมาจากการที่ไม่สามารถช่วงชิงความทรงจำบนพ้ืนที่กายภาพได้ จึงต้องเปลี่ยนแปลง

มาอาศัยพื้นที่ของโลกเสมือน เพราะว่าพื้นที่นี้ เป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ซึ่งไม่มีใครสามารถเป็น

เจ้าของได้และพื้นที่สาธารณะเข้าถึงง่าย เพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้คนในสังคมก็สามารถเข้าถึงได้ 

จึงทำให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วรอบด้าน รวมถึ งสามารกักเก็บ

ความทรงจำและสามารถนำกลับมาฉายซ้ำได้ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้สงส่งสารและผู้รับสาร ทำให้สามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 

 ดังนั้นพื้นที่ความทรงจำที่ไม่ใช่กายภาพของเหตุการณ์ 6 ตุลาไม่ว่าจะเป็นบทความออนไลน์ 

เว็บไซต์ 6 ตุลา, Facebook เพจ และTwitter จึงกลายเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อจัดระบบข้อมูลและ

ความทรงจำอันกระจัดกระจายของเหตุการณ์ให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยในเว็บไซต์ 6 ตุลาและ 
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Facebookเพจนั้นทางโครงการบันทึก 6 ตุลาเป็นผู้ดำเนินการโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาเผยแพร่  

และเป็นช่องทางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งใน Facebook จะนำข้อมูล

จากที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ 6 ตุลา มานำเสนอควบคู่กับภาพเหตุการณ์ ผู ้คนที ่มาติดตามเพจก็มักจะ

แลกเปลี่ยนถึงความรุนแรงและความไม่ยุติธรรมของเหตุการณ์  แต่ใน Twitter เป็นพื้นที่ที ่คนในพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันเอง แต่นำข้อมูลมาจากมาจากทาง เว็บไซต์ 6 ตุลา พูดคุยกันผ่าน #6ตุลา 

เนื้อหาที่มักจะพูดคุยกันก็เป็นข้อมูลในเหตุการณ์ การนำเหตุการณ์ 6 ตุลาเปรียบเทียบกับสภาพการเมืองใน

ปัจจุบัน โดยภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเหตุการณ์มาพูดถึงและแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลายจนในวันครบรอบ 

43 ปีของเหตุการณ์ #6ตุลา กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลก Twitter การสร้างรูปแบบพื้นที่

ความทรงจำเหล่านี้ก็เพื่อเก็บไม่ให้ถูกหลงลืมจากสังคม และเพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้า และต่อสู้

กับอำนาจและความพยายามของรัฐที่จะทำให้คนลืมเหตุการณ์ 6 ตุลา นอกจากนั้นพื้นที่ความทรงจำบนโลก

ออนไลน์ยังสามารถผลิตสื่อกลางเพื่อให้ระลึกถึงเหตุการณ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มีม (Meme) ต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือจาก MV เพลงประเทศกูมีที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 

ตุลาร่วมกันและนำเหตุการณ์ 6 ตุลามาใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่หลากหลาย จนทำให้เกิดภาพจำใหม่ของ

เหตุการณ์ในท่ีสุด  

 ความแตกต่างระหว่างความทรงจำบนพ้ืนที่กายภาพและความทรงจำบนพ้ืนที่โลกเสมือน คือความทรง

จำบนโลกเสมือนทำให้เรายังสามารถพูดถึงเนื้อหา 6 ตุลาได้โดยไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมหรืองานรำลึก เพราะ

พื้นที่ความทรงจำเชิงกายภาพจำเป็นต้องอาศัยการใส่เรื่องราวหรือเรื่องเล่าลงไป ณ สถานที่ที่ความทรงจำนั้น

สถิตอยู่ แต่พ้ืนที่บทโลกเสมือนนั้นสามารถพูดถึงได้ในทุก ๆ วัน แต่ในช่วงครบรอบเหตุการณ์ 6 ตุลาในแต่ละปี

การพูดถึงตัวเหตุการณ์เป็นที่พูดถึงมากบนออนไลน์เห็นจากก็ขึ้นเทรน Twitter อันดับหนึ่งและเป็นคำค้นหา

ยอดนิยมที่ใน Google รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมรำลึกเหตุการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ประชาไทย เสนอ

ลงใน Facebook เพจซึ่งถ่ายทอดสดตั้งแต่การเริ่มพิธีกรรมจนจบพิธีกรรม เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าการที่พื้นที่

ความทรงจำเชิงกายภาพย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์เป็นการลดข้อจำกัดเรื ่องเวลาและสถานที่ (time and 

space) ทำให้ความทรงจำผ่านทางโลกเสมือนซึมซับเข้าไปอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นใหม่ได่ง่ายกว่าบนพ้ืนที่

เชิงกายภาพ 

 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ความทรงจำเชิงกายภาพหรือโลกเสมือน จะเห็นว่าภาพถ่ายอยู่ในพ้ืนที่ความทรง

จำของทั้ง 2 ลักษณะ ผู้ศึกษาเห็นว่าภาพถ่ายมีลักษณะพิเศษ ซึ่งช่วยในการขยายมุมมอง เพราะการจ้องมอง

ภาพถ่ายทำให้ปัจเจกสามารถการรับรู้เหตุการณ์ผ่านดวงตา จนเกิดลักษณะของการปล่อยให้อุดมการณ์ ความ
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เชื่อ ตลอดจนกฎระเบียบและอำนาจประเภทต่าง ๆ เข้ามาสู่ทัศนคติของปัจเจกผ่านการจ้องมอง ดังนั้นคณะผู้

จัดตั้งโครงการบันทึก 6 ตุลาจึงพยายามที่จะใช้ภาพถ่ายในการกระตุ้นให้เกิดความทรงจำในสังคมไทย โดยมี

การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายในเหตุการณ์ให้สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากขึ้น สังเกตได้จากช่วงแรก ๆ หลังจาก

เกิดเหตุการณ์สำนักพิมพ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในเชิงวิเคราะห์และนำภาพที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์มาบรรยาย

ประกอบ เพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงให้ผู้อ่าน เพราะเพียงแค่ตัวอักษร อาจทำให้ไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่ง

ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ทำให้ภาพมีผลที่ทำให้ปัจเจกสะเทือนอารมณ์ได้มากกว่าตัวอักษร อีกทั้งการจ้องมอง

ภาพเพียงตาเปล่าก็ไม่สามารถทำให้ปัจเจกสามารถเข้าใจตัวภาพถ่ายได้ ดังนั้นการนำภาพไปรวมกับบท

วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังที่ปรากฏในสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จึงช่วยให้สามารถอ่านภาพไปพร้อมกับนึกถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และในพื้นที่ออนไลน์ภาพถ่ายถูกนำมาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 

2559 เป็นช่วงที่เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เพราะมีการยึดอำนาจจากรัฐประหารมาเป็นเวลานานทำให้

เหตุการณ์ 6 ตุลาถูกนำกลับมาถ่ายทอดอีกครั ้ง แต่ด้วยความที่ช่วงพ.ศ. 2559 เป็นการครบรอบ 40 ปี 

ประกอบกับการผลิตแหล่งความทรงจำใหม่ ๆ  ทำให้ก้าวข้ามแหล่งความทรงจำแบบเดิม ๆ  

 

การเปลี่ยนแปลงความหมายของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519  

 การเปลี่ยนแปลงความหมายหรือการอธิบายเหตุการณ์  6 ตุลานั้นเปลี่ยนแปลงจากกระแสที่กล่าวถึง

เหตุการณ์ความรุนแรงมาเป็นกระแสความคิดท่ีเห็นต่าง ช่วงแรก ๆ ของเหตุการณ์กระแสการพูดถึง 6 ตุลา มัก

อธิบายและกล่าวถึงในทำนองที่ว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง ที่รัฐกระทำต่อผู้ชุมนุมอย่างไม่เป็นธรรมพร้อม

เล่าถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุอะไร ตรงไหนบ้าง ณ วันนั้น และกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นการ

ลิดรอนสิทธิมนุษยชน โดยผู้ศึกษาจะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านภาพถ่ายทั้ง 5 ภาพ ดังนี้ ภาพแรกคือ 

ภาพสองพนักงานการไฟฟ้าที่จังหวัดนครปฐมที่ฆาตกรรมและนำศพมาแขวนไว้ โดยพวกเขาถูกทำร้ายขณะ

ออกเดินติดประกาศต่อต้านการกลับเข้ามาของจอมพลถนอม กิตติขจร พนักงานทั้งสองมีชื่อว่านายชุมพร ทุม

ไมยและนายวิชัย เกษศรีพงษ์ษา ซึ่งภาพนี้ในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ไม่มีการนำมาพูดถึงหรือใช้ประกอบเนื้อหา

ที่เกี่ยวข้องกับ 6 ตุลา จนกระทั่งปรากฏอีกครั้งใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 11 

ฉบับที่ 540 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการนำเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องของชาตินิยมกับระบบคอมมิวนิสต์ สะท้อนว่า

เป็นเรื่องที่เกิดมาจากความแตกต่างทางความคิด ทั้งนี้ภาพของสองพนักงานการไฟฟ้ายังถูกทำเป็นสารคดีสั้น

เรื่อง “สองพี่น้อง (The Two Brothers)” ที่ ภัทรภร ภู่ทอง หนึ่งในคณะโครงการบันทึก 6 ตุลา จัดสร้าง 
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เรื่องราวก็เป็นการตามหาญาติของทั้งสอง และตามหาประตูแดงสถานที่เกิดเหตุ จากนั้นในที่สุดได้นำประตูแดง

มาจัดตั้งในนิทรรศการ “ประจักษ์พยาน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นพยานวัตถุของจริงในเหตุการณ์ 6 ตุลา  

 ภาพที่สอง เป็นภาพการแสดงละครของนักศึกษาที่นำเสนอถึงการฆาตกรรมของ 2 พนักงานการไฟฟ้า 

โดยหนังสือพิมพ์ดาวสยามสยาม ฉบับที่ 638 ปีที่ 5 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รายงานภาพนี้พร้อมกับรายงาน

พาดหัวข่าวว่า “แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดินเดือด! ศูนย์ฯ เหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ” ภาพนี้เมื่อศึกษา

แล้วพบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่พบในหน้านิตยสารทั้ง 3 สำนักเลย ไม่มีการกล่าวและเสนอถึงภาพนี้ แต่เมื่อ

มาศึกษาบนพื้นที่โลกเสมือนเก็บรวบรวมเป็นหนึ่งในหลักฐานของเว็บไซต์บันทึกโครงการ 6 ตุลา และอยู่ใน

บทความออนไลน์สัมภาษณ์ถึงเจตนาของผู้ที่เล่นละคร ภาพที่สาม คือภาพของนายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เขาเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาถูกฆาตกรรมโดยการยิงที่หน้าตึกองค์กรนักศึกษา โดยภายหลังร่างของ

เขาถูกลากไปตามพื้นโดยใช้ผ้าขาวม้าผูกที่คอ ปรากฏภาพของจารุพงษ์ที่ปรากฏใน “เนชั่นสุดสัปดาห์” ในปี 

2535 ครบรอบ 16 ปี และครบรอบเหตุการณ์ 20 ปีมีการจัดนิทรรศการเล็ก ๆ โดยใช้ภาพของนายจารุพงษ์ 

ทองสินธุ์ มาวางสลับกับตัวอักษรที่เขียนว่า 6 ตุลา โดยภาพของจารุพงษ์มักถูกใช้ในแง่ที่เป็นตัวแทนของความ

โหดเหี้ยมของเหตุการณ์ 6 ตุลา เพราะภาพเขาปรากฏมักนำเสนอพร้อมกับเนื้อหาที่เป็นสาเหตุการตายและการ

ที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อาวุธเต็มกำลังกับผู้ชุมนุมมือเปล่า ส่วนในพื้นที่โลกเสมือนเกิดเพจทางFacebook ที่มีชื่อว่า

จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เป็นพื้นที่รวบรวมประวัติของเขาตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงที่เสียชีวิต พร้อมคำบอกเล่าจากหลาย

มุมมองทั้งของครอบครัวและเพ่ือน จึงจะเห็นว่าบนพื้นที่เชิงกายภาพนั้นไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะกล่าวถึงเรื่องราว

ของ จารุพงษ์ ทองสินธุ์ 

 ถัดมาภาพที่สี่ อาจจะกล่าวภาพนี้กลายเป็นภาพแทนของเหตุการณ์ 6 ตุลาคือภาพ The Chair man 

ถูกถ่ายโดยช่างภาพสำนักข่าว AP ชื่อว่า เนล อูเลวิช ภาพนี้ได้รับรางวัลพูลิตเตอร์ในพ.ศ. 2520 ภาพนี้เป็นภาพ

ที่ใช้บอกเล่าถึงความรุนแรงในเหตุการณ์ได้ดีที่สุด เพราะภายในภาพจะเห็นได้ว่ามีชายถือเก้าอี้ฟาดร่างของ

เหยื่อ ซึ่งคือนายวิชัย อมรกุล เป็นนิสิตปี 2 คณะรัฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชัยถือเป็น 1 ใน 

5 ของเหยื่อยที่ถูกแขวนคอ อีกทั้งบุคคลที่ยืนรายรอบร่างของวิชัย มีสีหน้ายิ้มแย้ม หรือมองเหตุการณ์ตรงหน้า

ราวกับเป็นเรื่องปกติ แต่ในช่วงแรกปรากฏให้เห็นไม่มากบนหน้านิตยสารรายสัปดาห์ แต่กลับเป็นที่พูดถึงอย่าง

กว้างขว้างบนพื้นที่โลกเสมือน ภาพนี้ถูกกล่าวนำมาพูดปรากฏทุกครั้งจนกลายมาเป็นภาพแทนของหลายคนที่มี

ต่อความทรงจำเรื่อง 6 ตุลา ซึ่งภาพนี้ถูกดัดแปลงให้ไปอยู่บนพื้นที่ความทรงจำที่หลากหลาย ดังจะเห็นว่าถูก

นำไปทำเป็น มีม (Meme) เพ่ือกล่าวถึงเหตุการณ์อยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งปรากฏในโปสเตอร์เพ่ือรำลึกครบรอบ 40 

ปีของเหตุการณ์ และในปี 2559 ภาพนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกเสมือนเพราะ MV เพลงประเทศกูมี ทำให้
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เห็นว่าภาพที่สี่นี ้ แทรกซึมและเข้าไปในความทรงจำของคนอย่างรวดเร็วโดยอาศัยพื้นที่โลกเสมือนเป็นตัว

ถ่ายทอดความทรงจำ สุดท้ายภาพที่ห้า เป็นภาพของการจับกุมนักศึกษากลางสนามบอล เป็นภาพที่สื่อถึงการ

ลิดรอนสิทธ์จากรัฐที่กระทำต่อประชาชน ภาพนี้ถูกนำมาใช้พูดถึง 6 ตุลามากท่ีสุดนิตยสารสุดสัปดาห์ โดยนำมา

ประกอบตั้งแต่ช่วงแรกที่พูดถึงเหตุการณ์ โดยมักจะกล่าวควบคู่ไปว่าเป็นการลิดรอนสิทธ์และเป็นความรุนแรงที่

รัฐกระทำต่อประชาชน  

โดยการเปลี่ยนแปลงความหมายของภาพทั้ง 5 นั้นขึ้นอยู่กับคำอธิบายที่นำเสนอพร้อมกับภาพ ในช่วง

แรกเนื้อหาสาเหตุการตายของเหยื่อในวันนั้นว่ามีการสาดกระสุนใส่กลุ่มผู้ชุมนุม มีการใช้มีดดาบอาวุธ และใช้

เชือกแขวนคอ รวมทั้งยังมีนักศึกษาผู้หญิงถูกฆ่านำไม้แหลมเสียบคาไว้ที่อวัยวะ  ซึ่งการกระทำอันโหดร้าย

เหล่านี้ยังสะท้อนถึงกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมในสังคมไทย เพราะหลังจากการเกิดเหตุการณ์ยังไม่มีผู้ใดได้รับ

ผิดจากการเข่นฆ่านักศึกษาแม้แต่คนเดียว และยังคงลอยนวลมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนภาพที่มักจะปรากฏในการ

บรรยายควบคู่กับเนื้อหาข่าวคือภาพของการล้อมปราบนักศึกษาและภาพที่สั่ งให้นักศึกษามอบคลานไปกับพื้น

สนามบอล ผู้ศึกษาเห็นว่าการเลือกใช้ภาพนี้มาอธิบายควบคู่กับเนื้อหาข่าวนั้นมีความหมาย เพื่อสื่อว่าการที่

เจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้นักศึกษามอบคลานไปกับพ้ืนแล้วใช้กำลังข่มขู่นั้น เป็นภาพที่แสดงถึงการลิดรอนสิทธิของ

มนุษยชน อีกทั้งช่วงเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคือช่วงคริสต์ทวรรษที่ 1980 ซึ่งเป็นกระแสการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ

มนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบตะวันตกทำให้ในช่วงนั้นเหตุการณ์ 6 ตุลาถูกอธิบายในลักษณะที่

เป็นความรุนแรงละเป็นเหตุการณ์ท่ีลิดรอนสิทธิ 

 ช่วงถัดมาประเด็นการพูดถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา เปลี่ยนกระแสการอธิบายในพ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ซึ่ง

เปลี่ยนจากการพูดถึงในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิดแทน จุดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าการเปลี่ยนประเด็นมาพูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างทางด้านการเมืองนั้น

สาเหตุเพราะ ในช่วงนั้นเริ่มเป็นช่วงที่เกิดความคิดเห็นต่างทางการเมืองประชาชนต่างมีความคิดที่แบ่งฝักแบ่ง

ฝ่าย และเป็นปีที่เริ ่มเกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดจากความต่างของการนับถือศาสนา

ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ทำให้เหตุการณ์ 6 ตุลาถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายใหม่อีกครั้งในฐานะเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่ยอมรับความแตกต่างเหมือนกัน เป็นความแตกต่างทางความคิดเห็นทางการเมือง มาจากขั้วทาง

การเมืองแบบสองความคิดระหว่างชาตินิยมกับคอมมิวนิสต์ ภาพถ่ายในเหตุการณ์ที่มักที่ถูกนำมาใช้อธิบาย ก็

ยังคงเป็นภาพที่ใช้ล้อมปราบนักศึกษา มาอธิบายควบคู่กับเหตุการณ์ และเหตุการณ์ 6 ตุลาเงียบลงเสียงลง

เพราะในช่วงพ.ศ. 2549 เกิดการผันผวนเพราะมีการรัฐประหารของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะ

ปฏิรูป ฯ ตาม มีคำสั่งให้คณะปฏิรูปฉบับที่ 5/2549 ได้สั่งให้ดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลายการ



111 
 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คำพูด 

หรืออื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเผยแพร่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ 6 ตุลาซึ่งรัฐในขณะนั้นมองว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการปกครอง ทำให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

6 ตุลาหายไปช่วงหนึ่ง 

ในเวลาถัดมาช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดการหยิบยก 6 ตุลามาพูดถึงอีกครั้งในพ.ศ. 2559 (ช่วงรัฐประหารจาก 

คสช.) การพูดถึง 6 ตุลาถูกพูดควบคู่ไปในลักษณะของทั้งที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่

ยอมรับความคิดเห็นต่าง สาเหตุเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่สังคมไทยตกอยู่ระบบอำนาจของเผด็จการทหารมาเป็น

ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งการเกิดขึ้นของพ้ืนที่ความทรงจำ 6 ตุลากำลังทำงานอย่างเต็มที่เพราะมีทั้งพ้ืนที่เป็นเชิง

กายภาพและอยู่บนพ้ืนที่ออนไลน์ ยิ่งทำให้เหตุการณ์ 6 ตุลาถูกพูดถึงในวงกว้าง และภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาถูก

นำมาใช้อธิบายเหตุการณ์และถูกใช้นำมาเป็นตัวแทนเหตุการณ์กันอย่างแพร่หลาย สรุปการเปลี่ยนแปลงการ

พูดถึง 6 ตุลาในแต่ละช่วงมักการเปลี่ยนแปลงอิงไปกับบริบททางการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ  และเหตุการณ์ 6 

ตุลามักถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึง ซึ่งภาพถ่ายในเหตุการณ์ถูกหยิบยกข้ึนมาอธิบายประกอบข่าว บทความ คอลัมน์

ต่าง ๆ เป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านนั้นเห็นภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาได้ง่ายยิ่งข้ึน ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่าภาพเหตุการณ์

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายในตัวมันเองได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยแหล่งความทรงจำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ 6 ตุลามาช่วยให้เปลี่ยนแปลงความหมาย  

 

การปรากฏภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519  

 ภาพของเหตุการณ์ 6 ตุลาที่ปรากฏขึ้นอย่างหลากหลายบนพ้ืนที่ความทรงจำเชิงกายภาพและบนพ้ืนที่

โลกเสมือน นั้นล้วนมีส่วนในการสร้างภาพจำของเหตุการณ์ ในภาพจำของแต่ละบุคคลก็แตกต่างจากกัน โดย

อ้างอิงจากผู้ติดตามเพจโครงการบันทึก 6 ตุลาทั้ง 5 คน แต่ละคนต่างมีสาเหตุของการรับรู้เหตุการณ์ไม่เท่ากัน

และวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลก็แตกต่างกันอีกด้วย มีทั้งมาจากแบบฝึกหัดสอบเข้ามหาวิทยาลัย มาจากพื้นฐาน

ครอบครัว การเรียนรู้จากโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนรู้เล่านี้เรียนได้ผ่านพ้ืนที่ความทรงจำทั้งสอง

ลักษณะข้างต้น โดยการรับรู้ต่อเหตุการณ์นั้นก็ส่งผลถึงความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนนั้น

ต่างมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงจากทหารที่ใช้กำลังเข้าไปบุกทำร้ายนักศึกษาใน

วันเกิดเหตุการณ์ โดยใช้อาวุธครบมือจัดการกับผู้ชุมนุมที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า รวมทั้งพูดถึงลักษณะของเหยื่อที่ถูก

ทำร้ายว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ และตั ้งคำถามว่าหากเหยื่อที่โดนกระทำเช่นนี ้เป็นคนใน
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ครอบครัวของผู้กระทำบ้างจะรู้สึกเช่นไร แสดงให้เห็นการเข้าใจและการรับรู้ต่อเหตุการณ์ว่าฝ่ายทหารนั้นเป็น

ผู้กระทำเกินกว่าเหตุและเหยื่อควรเป็นผู้ที่ควรได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์เสียที  

 ส่วนการปรากฏภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนล้วนมาจากภาพของนีล ลูเลวีช 

ซึ่งเป็นภาพการแขวนคอเหยื่อใต้ต้นมะขาม แต่แหล่งที่มาของภาพจำแต่ละคนนั้นมีที่มาแตกต่างกันไป มาจาก

ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อทางทีวี ซึ่งยังไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์คนใดที่เห็นภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ ถึงแม้ว่าทุกคนจะมีภาพ

จำที่เหมือนกันทุกคนแต่การมองภาพของแต่ละคนนั้นสัมผัสถึงความรุนแรงได้ต่างกัน บางคนมองว่าภาพ

ของนีล ลูเลวีชความรุนแรงไปตกอยู่กับผู้คนรอบข้างที่มีสีหน้ายิ้มแย้ม บางคนความรุนแรงตกไปอยู่ที่เก้าอี้ที่

สาดลงบนร่างของเหยื่อ สาเหตุที่มองภาพหนึ่งออกมาแต่สามารถตีความรุนแรงได้หลากหลาย เพราะการรับ

สารจากจากในพื้นที่ความทรงจำของ 6 ตุลานั้นต่างกันอาจจะทำการตีความรุนแรงนั้นได้หลายรูปแบบ แต่ถึง

อย่างนั้นการอาศัยการจำภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาไม่เพียงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ความทรงจำเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ที ่ส ั ่งสมมาของผู ้ชมภาพ รวมถึงขึ ้นอยู ่กับความสนใจเกี ่ยวกับการเมือง บริบททางสังคม 

สิ่งแวดล้อม และภูมิลำเนา เหล่านี้มีส่วนทำให้ภาพจำเหตุการณ์ 6 ตุลาในแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป  
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บทสรุป 

การศึกษาการการช่วงชิงพื้นที่แห่งความทรงจำ กรณีศึกษา:ภาพถ่ายเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 พบว่า

พ้ืนที่ความทรงจำต่าง ๆ ของเหตุการณ์ 6 ตุลานั้นมีส่วนช่วยการย้ำเตือนความทรงจำ การจดจำ และช่วยบรรจุ

ความทรงจำที่ไม่ปะติดปะต่อของเหตุการณ์ให้มาอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ สำหรับพื้นที่ความทรงจำของเหตุการณ์ผู้

ศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ความทรงจำบนพื้นที่กายภาพและความทรงจำบนพื้นที่โลกเสมือน พบว่า

ภาพถ่ายนั้นอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ความทรงจำของทั้ง 2 ลักษณะ ทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่าภาพถ่ายมีลักษณะพิเศษ ช่วย

ขยายมุมมอง เพราะการจ้องมองภาพถ่ายทำให้ปัจเจกสามารถการรับรู้ เรื่องราวเหตุการณ์ผ่านดวงตา ดังนั้น

การนำภาพไปรวมกับบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังที่ปรากฏในสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จึงช่วยให้สามารถอ่าน

ภาพไปพร้อมกับนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

ทว่าพื้นที่ความทรงจำบนภาพถ่ายถูกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ 

สังเกตได้จากภาพถ่ายในเหตุการณ์ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายประกอบข่าว บทความ คอลัมน์ต่าง ๆ เป็นตัวชว่ย

ให้ผู ้อ่านนั้นเห็นภาพจำของเหตุการณ์ 6 ตุลาได้ง่ายยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ผู ้ศึกษาเห็นว่าภาพเหตุการณ์ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงความหมายในตัวมันเองได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยแหล่งความทรงจำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 

6 ตุลามาช่วยให้เปลี่ยนแปลงความหมาย ดังเช่นที่กล่าวไปในข้างต้น รวมทั้ง ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สั่งสม

มาของผู้ชมภาพ รวมถึงความสนใจเกี่ยวกับการเมือง บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิลำเนา เหล่านี้มีส่วน

ทำให้คนในสังคมมคีวามความทรงจำต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาเพิ่มมากข้ึน 
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