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สารคดีที(หา้มพลาด ‘ความทรงจาํ-ไร้เสียง’ 6 ตุลาในความทรงจาํของ ‘พอ่-แม่’ 
Mon, 2014-12-22 14:27 

  

 

หอภาพยนต ์(องคก์ารมหาชน) จัดฉายสาคดนีีDเรืGองนีDไปเมืGอ 20 ธนัวาคมทีGผา่นมา 

“ความทรงจํา-ไรเ้สยีง (Silence-Memories)” 

เป็นเสยีงของ 2 ครอบครัวผูส้ญูเสยีลกูไปในวนัทีG 6 ตลุาคม 2519 

    >แมเ่ล็ก วทิยาภรณ์ แมข่องคณุมนู วทิยาภรณ์ นักศกึษาปีสดุทา้ยของคณะรัฐศาสตร ์ม.รามคําแหง 

    >พอ่จนิดา ทองสนิธุ ์พอ่ของคณุจารพุงษ์ ทองสนิธุ ์นักศกษาคณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

หนังเรืGองนีDเป็นสว่นหนึGงของโครงการ Hearing Historical Voicesฯ 

จัดทําขึDนโดยนักวจัิย ‘ภทัรภร ภูท่อง’ กบัเพืGอนครเีอทฟี ‘เสาวนยี ์สงัขาระ’ 

เป็นหนัง 6 ตลุาทีGไมม่ฉีากเหตกุารณ์ 6 ตลุา แมส้กัซนี 



เป็นหนัง 6 ตลุาทีGใชเ้วลาเป็นปีๆ เพืGอสานความสมัพันธ ์สรา้งความไวว้างใจกบัพอ่แมผู่ส้ญูเสยี ในขณะทีGถา่ย
ทําจรงิไมเ่กนิ 3 วนั และระมัดระวงัในการตั Dงคําถามอยา่งยิGง 

เป็นหนัง 6 ตลุาทีGจะพาเราไปนัGงในหวัใจบอบชํDาของพวกเขา ราวกบัเรืGองราวเพิGงเกดิขึDนเมืGอวาน.... 

หมายเหตผุูเ้ขยีน หากผูใ้ดมขีอ้มลู มเีรืGองราว เรืGองเลา่ เอกสารหลกัฐานตา่งๆ เกีGยวกบัเหตกุารณ์ 6 ตลุา 
2519 สามารถตดิตอ่มาไดท้ีG aor@museforpeace.org 
  

ภายหลงัการฉายหนังมวีงเสวนากบัทมีผูส้รา้ง และ นธินัินท ์ยอแสงรัตน ์ผูส้ ืGอขา่วอาวโุสทีGมปีระสบการณ์ใน
เหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ ประชาไทเก็บความมานําเสนอ 

@ที$มาที$ไปของโครงการนี1? 

ภทัรภรกลา่ววา่ โครงการนีDมชีืGอเต็มๆ วา่ Hearing Historical Voices: Oral Histories of Political Violence 
in Southeast Asia, Connecting Past Violence, the Present Situation and Future Justice ไดรั้บการ
สนับสนุนจากAsian Public Intellectual Program, Nippon Foundation  โครงการนีDเป็นการทํางานวจัิย
เพืGอฟังเสยีงประวตัศิาสตร ์คอืพยานและครอบครัวผูส้ญูเสยีจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ในประเทศไทย
และจากเหตกุารณ์สงัหารหมูช่าวมสุลมิ ทีG Talang Sari, Lampung, Indonesia ในยคุซฮูาโต ้ใน
วนัทีG 7 กมุภาพันธ ์ปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ทีGเรยีกวา่ Talang Sari tragedy 

ทีGมาของโครงการนีD คอืเราและเพืGอนๆ ทีGเป็นนักวชิาการ นักวจัิยและคนทํางานดา้นสนัตศิกึษาไดร้เิริGมทําโปร
เจ็คทีGชืGอวา่ project MUSE หรอื The Initiative of Museum and Library for Peace (โครงการจัดตั Dง
พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุเพืGอสนัตภิาพ) เราอยากทํางานทีGเป็นการทา้ทายและนําไปสูก่ารเปลีGยนแปลง
วฒันธรรมความเงยีบจากความรนุแรงทางการเมอืงและวฒันธรรมการไมรั่บผดิ รวมทัDงทํางานดา้นการศกึษา
สนัตวิธิเีชงิวพิากษ์ และงานดา้นการสืGอสาร เชน่ พพิธิภณัฑส์นัตภิาพและจัดพืDนทีGการเรยีนรูส้าธารณะ บน
หลกัการทีGวา่ ทําใหง้านวชิาการสามารถเขา้ถงึผูค้นจํานวนทีGหลากหลายในรปูแบบทีGเขา้ใจและเขา้ถงึงา่ย 
งานวจัิย Hearing Historical Voices: Oral Histories of Political Violence in Southeast Asia, 
Connecting Past Violence, the Present Situation and Future Justice เป็นโครงการแรกของเราทีGทําขึDน
เพืGอเก็บรวบรวมและบนัทกึเสยีงประวตัศิาสตรจ์ากเหตกุารณ์ความรนุแรง ทางการเมอืงทีGเป็นเหตกุารณ์ทีGไม่
เป็นทีGกลา่วถงึนักหรอืยงัอยูใ่นความเงยีบในอาเซยีน โดยทําเป็นเอกสารสิGงพมิพ ์ภาพยนตรส์ารคดใีนรปูแบบ
ทีGเขา้ถงึและเขา้ใจไดง้า่ย เพืGอเปิดพืDนทีGใหผู้ส้ญูเสยีไดส้ง่เสยีง รวมทัDงกระตุน้ใหค้นดไูดค้ดิ ตั Dงคําถามและ
เชืGอมโยงเหตกุารณ์ทีGเกดิขึDนกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

“ในฐานะนักวจัิย ไมอ่ยากใหแ้คศ่กึษาทางวชิาการแลว้จบ แลว้เอาขึDนหิDง มันเขา้ไมถ่งึคน จงึคดิวา่น่าจะทํา
เป็นสารคดสีกัชิDน เพราะมันเขา้ถงึผูค้นไดม้ากกวา่” ภทัรภรกลา่ว 

เสาวนยีก์ลา่ววา่ ปกตทํิา Production House อยูแ่ลว้ทีGอนิเดยี เชน่ ทําเรืGองการศกึษาทางเลอืก พอภทัรภร
ซึGงเป็นเพืGอนตดิตอ่มาชวนทําสารคดเีรืGองนีDก็คดิวา่มคีนทําเรืGอง 6 ตลุาเยอะแลว้ แตก็่ยังไมเ่ห็นแบบทีGเรา
อยากเห็น  ทีGผา่นมาเราไดย้นิเสยีงนักวชิาการแตยั่งไมเ่คยไดย้นิเสยีงผูถ้กูกระทําในเชงิลกึ 

“ครั DงแรกทีGไปบา้นป้า อยูก่บัเขาทัDงวนั เราพบวา่ความทรงจําเขายังอยูเ่หมอืนเดมิ มันไมไ่ดรั้บการเยยีวยา 
เขาเลา่เรืGองดว้ยอารมณ์ความรูส้กึเหมอืนมันเพิGงเกดิเมืGอวานนีD เขานํDาตาไหล เราถอืกลอ้งอยูก็่นํDาตาไหล และ
คดิวา่อยา่งนอ้ยก็ยงัมเีราทีGรับฟัง” เสาวนยีก์ลา่ว 



 

 

  

@ทาํไมไมใ่ชฟ่ตุเทจ 6 ตลุา? 

ภทัรภรกลา่ววา่ เราทะเลาะกนัเยอะเหมอืนกนัตอนทํา เราอยากเลา่ในแงม่มุใหม ่ทีGผา่นมหีลายเรืGองทีGใช ้
ภาพเหตกุารณ์เขา้ไปประกอบดว้ย แตเ่ราอยากใหพ้ืDนทีGวา่งใหค้นดไูปศกึษา ไปคน้พบ หาคําตอบใหก้บั



ตวัเอง นอกจากนีDยงัสนใจเกีGยวกบัความทรงจํากบัพืDนทีG เราจงึใชภ้าพธรรมศาสตร ์ภาพสนามหลวงปกตแิลว้
ลองดวูา่เมืGอเอามาใชแ้ลว้คนจะนกึถงึอะไร ไดผ้ลอยา่งไร 

“ถา้เราจะทําสารคดสีกัเรืGอง ก็อยากใหง้านเราเพยีงแคโ่ยนคําถาม กระตุน้ใหค้นดไูปทําการบา้นทีGเหลอืเอง” 
ภทัรภรกลา่ว 

เสาวนยีก์ลา่ววา่ ตอนแรกเราลองใสฟ่ตุเทจแบบนัDนลงไปแลว้พบวา่มันไมแ่ตกตา่งจากชิDนอืGน มันแรงเลย ใช่
เลย แตมั่นเหมอืนคนอืGน เราจงึคดิใหมว่า่ทํายังไงใหก้ระชากโดยใหค้นดอูยูก่บัลงุกบัป้าจรงิๆ 

ทีGผา่นมาไมไ่ดส้นใจ 6 ตลุาฯ มากนัก แตพ่อจะทําสารคดแีละไดย้นิเคสทีGเพืGอนเลา่แลว้มันสะเทอืน เราจงึ
กลบัไปศกึษา กลบัไปเรยีนประวตัศิาสตรใ์หม ่บางทกีารทําใหค้นสนใจศกึษาเรืGองนีDมันอาจเริGมตน้จาก
ความรูส้กึ 

นธินินัทก์ลา่ววา่ รูส้กึประทับใจกบัการเลา่เรืGองของคนรุน่ใหมม่ากๆ สะเทอืนใจมากๆ ความดรามา่ในทีGนีDคอื 
ดรามา่โดยไมต่อ้งทําใหด้รามา่ เราเองก็เป็นพอ่เป็นแมค่น เรืGองนีDมันไมใ่ชแ่คเ่หตกุารณ์ 6 ตลุา แตมั่นสะทอ้น
ความรนุแรงทัDงหมดทกุครั DงทีGรัฐทํากบัประชาชน 

นอกจากนีDมันยังสะทอ้นบางอยา่งทีGน่าสนใจ ประวตัศิาสตรเ์ราถกูลบไปหนึGงชัGวอายคุน คนรุน่ใหมห่ลายตอ่
หลายคนไมเ่ชืGอวา่มันรนุแรงจรงิๆ บางคนยงัสงสยัวา่นัGนคอืภาพจรงิหรอืภาพจากหนัง 

 



 

 

@หลายคนบอกวา่ เราควรลมืบางอยา่งเพื$อสรา้งความปรองดอง สรา้งสนัตภิาพ เพราะการจาํทาํให้
ความขดัแยง้เพิ$มมากขึ1น? 

ภทัรภรกลา่ววา่ กอ่นถงึขั Dนปรองดองความทรงจําจะทําใหเ้กดิการตั Dงคําถาม นําไปสูก่ระบวนการยตุธิรรมทีG
ตอ้งมคีนรับผดิ ความรนุแรงมันไมไ่ดม้แีค ่6 ตลุา ยังมพีฤษภา35 และลา่สดุคอื พฤษภา53 นีGคอืคําตอบวา่มัน
จะสง่ผลยังไง การลมืทําใหเ้ราไมเ่รยีนรู ้และกวาดปัญหาไปอยูใ่ตพ้รม มันจะเกดิขึDนอกี ถา้คนทําผดิก็ยงัไม่
ตอ้งรับผดิ 

“ความกลา้ทีGจะเผชญิกบัความจรงิคอื คยีสํ์าคญัในการรักษาแผล” ภทัรภรกลา่ว 

เสาวนยีก์ลา่ววา่ การพดูวา่เราควรลมื “เรา”ทีGวา่นัDนคอืใคร เราทีGวา่ไมใ่ชพ่อ่แมผู่ส้ญูเสยี พดูเหมารวมใหทั้ Dง
สงัคมลมืใหห้มดนัDนไมไ่ด ้  



 “ปิดแผล แผลมันก็เน่า และความเงยีบทําใหส้งัคมโง”่ นธินินัทก์ลา่ว 

นธินินัทก์ลา่ววา่ ดหูนังเรืGองนีDแลว้ทําใหรู้ส้กึวา่ตอ้งทําใหค้วามเงยีบนัDนดงัขึDนมาในแงม่มุมตา่งๆ เพราะทีGผา่น
มาเธอเองก็ตั DงใจทีGจะเงยีบ เป็นประวตัศิาสตช์ว่งทีGไมม่ใีครอยากพดูถงึ เป็นความพา่ยแพ ้คนทีGเขา้ป่าก็พบวา่ 
พคท.ก็ไมใ่ชคํ่าตอบ คนทีGอยูใ่นเมอืงก็เงยีบ ไมใ่ชเ่งยีบเพราะญาตหิรอืเพืGอนถกูฆา่ แตเ่ป็นความเงยีบทีGรูส้กึ
วา่ ฉันอยูใ่นกลุม่ทีGมันไมด่ ีถกูชีDหนา้ประณามวา่ไมเ่ขา้ทา่ ทําใหส้งัคมไทยเสยีหาย 

“เราเงยีบจนกระทัGงดหูนังเรืGองนีDแลว้พบวา่ตอ้งทําใหส้ว่นทีGเงยีบนัDนดงัขึDนมา เพราะมันคอืการตอ่สูเ้พืGอ
เสรภีาพดว้ย” นธินินัทก์ลา่ว 

กฤษฎางค ์นตุจรสั ผูร้ว่มดสูารคดแีละฟังเสวนากลา่ววา่ ผมเป็นเพืGอนกบัคณุจารพุงษ์ ทองสนิธุ ์ตอ้ง
ขอขอบคณุทีGไดจั้ดทําสารคดนีีDข ึDนมา มันเป็นบทเรยีนทีGสําคญัเพราะมันเกดิซํDาแลว้ซํDาเลา่ 

“เหตกุารณ์นีDจําเป็นตอ้งเกดิและมันตอ้งเกดิอกี เพราะความขดัแยง้ในสงัคมยังไมจ่บ เราทําไดเ้พยีงแคใ่หมั้น
ไกลจากตวัเรา เราอยา่ไปคดิวา่ชนชั Dนนําจะเอ็นดพูวกเรา ถามวา่จะชว่ยใหห้ลกีเลีGยงสถานการณ์นีDยังไง 
สามสบิกวา่ปีมานีDผมก็ไมรู่จ้ะทําอยา่งไรเหมอืนกนั ไดแ้ตใ่หกํ้าลงัใจผูท้ีGพยายาม ถา้จะทําตอ่ชว่ยทําใหล้กึซึDง
ไปกวา่นีDอกีวา่ ใครเป็นคนทํา” กฤษฎางคก์ลา่ว 

 


