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หน่ึง ทีม่าของหนังน่าสนใจด ีคอื มาจาก “วซีดี”ี แผ่นหน่ึง จากหลายแผ่น ทีแ่จกมาพรอ้มกบั

หนังสอืงานศพของ “พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทน”์ เมือ่คณุศกัดนิา ฉัตรกลุ ณ อยธุยา ไป

คน้พบ เลยน ามาใหห้อภาพยนตร ์กอ่นทีต่วัหนังจะไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น “มรดกภำพยนตร ์

ของชำต ิประจ ำปี 2559” สว่นชือ่ [นิรโทษกรรม จ ำเลยคด ี๖ ตลุำ] น้ัน หอภาพยนตรต์ัง้ขึน้

มาเอง เน่ืองจากวซีดีไีม่ไดร้ะบุช ือ่/หวัขอ้ของ “หนงัข่ำว” เร ือ่งนีเ้อาไว ้

สอง หนังยาวประมาณหน่ึงช ัว่โมง ดไูดเ้พลดิเพลนิตามสมควร (แตม่ปัีญหาเร ือ่งเสยีงทีไ่ม่คอ่ย

ชดัเจน) 

ประเด็นหน่ึงทีม่กีารพูดคุยกนัมากหลงัหนังฉายจบ คอื จะเห็นไดว้า่ค าพูดของ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ใน

หนัง มลีกัษณะวกวนซ า้ไปซ า้มา ซึง่น่ำจะเป็นผลจำกกระบวนกำรล ำดบัภำพ 

“คณุสุธรรม แสงประทุม” ทีเ่ป็นหน่ึงใน “ตวัละครหลกั” ของหนังเร ือ่งนี ้ก็ตัง้ขอ้สงัเกต

ประมาณวา่ ภาพเคลือ่นไหวทัง้หมดทีย่าวถงึ 60 นาทขีองหนัง โดยเฉพาะชว่ง “พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์

เล็คเชอรน์กัศกึษำ” ดว้ยเนือ้หาซ า้ไปซ า้มาน้ัน ไม่น่าจะเป็นเหตกุารณแ์บบ real time แตน่่าจะ

เป็นผลของการตดัตอ่มากกวา่ 

จากการประมวลความเห็นของวงสนทนา ดเูหมอืน “กำรพูดซ ำ้ๆ” ของ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์อาจ

เกดิขึน้จาก 

(1) การตดัตอ่อยา่งตัง้ใจ เพือ่เนน้ย า้ “สำร” บางประการ ทีร่ฐับาลยคุน้ันตอ้งการสือ่ ไม่ใชไ่ปถงึ

เพยีงนักศกึษาหรอืฝ่ายตรงขา้มทางการเมอืง แตย่งัรวมถงึเครอืขา่ยชนช ัน้น า-กลุม่การเมอืงฝ่าย

ขวาอกีดว้ย 

(2) แตก็่มคีนพูดถงึความเป็นไดว้า่ “หนงัข่ำว” ชดุนี ้อาจเกดิจากการเก็บรวบรวมฟุตเทจจาก

แหลง่ตา่งๆ แลว้น ามา “คทัชน” เรยีงตอ่ๆ กนัไปแบบไม่ตัง้ใจ/มเีป้าหมาย จงึน าไปสูก่ารฉายซ า้ 

“ซนีเดมิ” แต่ตา่งมุมมอง/จากตา่งกลอ้ง 

แตโ่ดยสว่นตวั ขอสารภาพวา่ขณะดหูนัง ผมดนัเชือ่ซะสนิทวา่ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์แกพูดซ า้ไปซ า้มา

แบบน้ันจรงิๆ (โดยไม่ไดเ้ป็นผลของกระบวนการล าดบัภาพ) 555 
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เพราะผมยอ้นนึกไปถงึงานชิน้หน่ึงของ “อ.ธงชยั วนิิจจะกูล” ทีแ่กไปพูดคุยกบัแกนน าทีจ่ดัตัง้

กลุม่มวลชนขวาจดัสมยั 6 ตลุา ปรากฏวา่แกนน าคนหน่ึงพยายามพูดประโยคเดมิๆ กบั อ.ธงชยั 

ซ า้ไปซ า้มาอยูห่ลายรอบ เพือ่เนน้ย า้ใหถ้งึ “สำรส ำคญั” บางขอ้ 

ผมเลยคดิเองเออเองไปว่ำ สงสยั พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ก็คงจงใจพูดซ ำ้เพือ่จะส่งสำร

บำงอย่ำงเชน่กนั 

แตโ่อเค พอไดฟั้งการสนทนาหลงัหนังจบ ประเดน็ “พูดซ ำ้” เพรำะกระบวนกำรตดัตอ่ น่ีก็ฟัง

ดูสมเหตสุมผลน่ะนะ 

 

สำม “สำร” ที ่พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์สง่มาซ า้ๆ ก็มอีาทเิชน่ การนิรโทษกรรมคร ัง้น้ัน มไิดม้จีดุประสงค ์

ทางการเมอืงหรอืไม่ไดเ้กดิจากการตอ้งการเสยีงสนับสนุนทางการเมอืง แตร่ฐับาลตดัสนิใจผลกัดนั

เพราะเห็นวา่เป็นสิง่ถกูตอ้ง และทีส่ าคญั คอื เป็นการปฏบิตัติาม “พระรำชปรำรภ” 

การนิรโทษกรรมคร ัง้น้ันถอืเป็นการตดัสนิใจทางการเมอืงที ่“เสีย่ง” เพราะดา้นหน่ึง รฐับาลก็

ตอ้งการปกป้องสถาบนัหลกั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์แตอ่กีดา้น รฐับาลก็ท าการปลอ่ยตวัผู ้

ถกูกลา่วหาวา่คดิรา้ยตอ่สถาบนัหลกัใหเ้ป็นอสิระ (ซ ึง่ยอ่มสรา้งแรงกระเพือ่มในกลุม่ขวาจดั) 



นอกจากนี ้ยงัมกีารสอนนักศกึษาเร ือ่งการวางตวั วา่สงัคมไทยชอบคนที ่humble (ออ่นนอ้มถอ่ม

ตน) สอนเร ือ่งแนวทางการใหส้มัภาษณส์ือ่ สอนเร ือ่งภาวะสมดลุระหวา่ง theory กบั fact 

อกีประเด็น ที ่พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์กลา่วซ า้กบัผูไ้ดร้บัการนิรโทษกรรมบ่อยคร ัง้มาก คอื เร ือ่งทีผ่่าน

มาแลว้ใหถ้อืวา่เป็น “ฝันรำ้ย” และขอใหล้บมนัทิง้ไป (ระหวา่งด ูนึกถงึเพลง “ฝันรำ้ย” ของ 

“คำรำวำน” อยูพ่อสมควร) 

สี ่แมจ้ะเคยไดอ้า่นไดย้นิเร ือ่งราวของ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์มาบา้ง ในฐานะ “ขนุศกึ” ทีม่ ี“ควำม

พเิศษ” บางอยา่ง แตน่ี่เป็นคร ัง้แรกทีไ่ดเ้ห็น “ภำพเคลือ่นไหว” “น ้ำเสยีงกำรพูดจำ” และ 

“วธิคีดิ” ของแก 

หนังฉายภาพการท า “ขำ้วผดัผงกะหรีไ่ก่” ของ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ซ ึง่ขึน้ช ือ่อยูแ่ลว้เร ือ่งการชอบ

ท าอาหาร (อดเสยีดาย นึกวา่หนังจะโชวก์ารท าแกงเขยีวหวานเนือ้ใสบ่ร ัน่ด)ี 

ทีส่ าคญั หนังท าใหเ้ราเห็น “ลกัษณะทีโ่น้มเอยีงไปในทำงปัญญำชน” ของอดตีนายกฯ-ขนุ

ทหารรายนี ้ทัง้การพดูไทยค าองักฤษค า (ส าเนียงไม่เลวเลย) อาท ิtelevision, humble และ 

theory เป็นตน้ (อา่นจากประวตัจิงึเห็นวา่แกเคยไปเรยีนโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบกแห่ง

สหรฐัอเมรกิา) 

อกีขอ้ คอื แม ้พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ยงัมบีุคลกิเป็นทหารใหญ ่เป็นขา้ราชการอาวโุส เป็นสายอนุรกัษ ์

นิยม เป็น “คณุพ่อรูด้”ี แต่ความคดิหลายอยา่งของแกก็จดัวา่ “กำ้วหน้ำ” ไม่นอ้ย เชน่ 

ความเห็นทีว่า่การตอ่สูไ้ม่ควรใชค้วามรนุแรง แตค่วรสูก้นัผ่านการคดิ เขยีน และพูด หรอืการ

ยอมรบัวา่อ านาจรฐัเองก็ไม่สามารถเขา้ไปปรบัเปลีย่นความคดิจติใจของใครไดห้รอก 

น่ีเช ือ่มโยงกบัชว่งตน้ๆ ของหนัง ทีม่กีาร “บล ัฟ๊” รฐับาลอนุรกัษนิ์ยมขวาจดัของนายกฯ พลเรอืน 

“ธำนินทร ์กรยัวเิชยีร” วา่รฐับาลชดุดงักลา่วจ าเป็นจะตอ้งถกูรฐัประหารซอ้น  และมกีารแตง่ตัง้

รฐับาลชดุใหม่ทีน่ าโดยทหารขึน้มาแทน เพือ่เรง่ใหป้ระเทศกลบัคนืสูร่ะบอบประชาธปิไตย 

หำ้ ส าหรบัคนทีม่กับ่นวา่ “นกัข่ำวเดีย๋วนี”้ สนใจแคป่ระเด็นขา่วเบาหววิ ไรส้าระ ไม่เขา้ใจหลกั

ใหญใ่จความอนัลกึซึง้ของปรากฏการณส์ าคญั แตห่ยบิจบัไดเ้พยีง “กมิมกิ” ยบิยอ่ยฉาบฉวย-

เอาไวข้ายพาดหวั ทีเ่ป็นเพยีงองคป์ระกอบเล็กๆ ของปรากฏการณ ์

อยากใหล้องมาชมหนังเร ือ่งนี ้แลว้คณุจะรูว้า่พวก “นกัข่ำวกำรเมอืง” ตน้ทศวรรษ 2520 น่ีก็

ชอบถามอะไรทีม่นัจุก๊จิก๊จบุจบิและไม่ใชส่าระส าคญัเยอะแยะมากมายไปหมด 555 



สธุรรม แสงประทมุ ผูร้ว่มเสวนา 

หก ตวัแทนนักโทษ/นักศกึษาทีโ่ดดเดน่สดุในหนังคงเป็น “สุธรรม แสงประทุม” ดลูกัษณะการ

วางตวั-พูดจาของแกตอนหนุ่มๆ ก็ไม่แปลกใจทีห่ลงัจากน้ัน แกจะผนัตวัมาเป็น “นกักำรเมอืง” 

คนทีส่นใจ “กำรเมอืงไทยยุคปัจจุบนั” ตัง้แตห่ลงัปี 2549 เป็นตน้มา คงอยากเขา้ไปดู “อ.

สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล” “อ.ธงชยั วนิิจจะกูล” หรอืกระทัง่ “อ.วโิรจน ์ต ัง้วำณิชย”์ ในหนัง

เร ือ่งนี ้

อยา่งไรก็ตาม คนเหลา่น้ันกลบัปรากฏตวัในหนังแบบพอใหเ้ห็นแวบๆ พวกเขาไม่อยูใ่นจดุโฟกสั แต่

เป็นเพยีง “ตวัละครสมทบ” ทีถ่กูเอย่ขานชือ่อยูบ่า้ง หากไรบ้ทบาทเดน่ใดๆ 

แน่นอน สิง่ทีป่รากฏหรอืถกูเนน้ย า้ในหนัง คอื “เร ือ่งเล่ำ” แบบหน่ึง ในยุคสมยัหน่ึง 

แตค่นอยา่งสมศกัดิ ์ธงชยั หรอืวโิรจน ์ก็อาจถกูกลา่วถงึในฐานะตวัละครเอกของ “เร ือ่งเล่ำ” อกี

หลำยแบบ ในอกียุคสมยั 

เจ็ด ถา้ใหเ้ทยีบกนัแลว้ คนดจูะเห็นสหีนา้อารมณค์วามรูส้กึของธงชยัมากกวา่สมศกัดิ ์

ในหนังเร ือ่งนี ้อ.ธงชยัดจูะมบีุคลกิเป็นเด็กเรยีนมากๆ มรีอยยิม้ เปลง่หวัเราะ แลว้ก็พยกัหนา้ (คลา้ย) 

ขานรบัค าสอนของนายกฯ เกรยีงศกัดิ ์



แตย่งัไม่ถงึขัน้สธุรรม ทีม่ลีกัษณะ “พริว้” ตามภาษาของ “คณุศโิรตม ์คลำ้มไพบูลย”์ (แตถ่า้

ภาษาผม คงตอ้งบอกวา่ “แกคอ่นขำ้งจะลเิกอยู่พอสมควร” 555) 

น่าสนใจวา่ mood and tone ของหนัง มาในแนว “สมำนฉนัท-์ปรองดอง-คนืด”ี มรีอยยิม้ 

เสยีงหวัเราะในหมู่นักศกึษาทีเ่พิง่ถกูปลอ่ยตวั มกีารชไูมช้มูอื มกีารถา่ยรปูคูก่บันายกฯ ทีม่าจาก

การรฐัประหารซอ้น (ซ ึง่เขา้ใจวา่ กอ่นหนา้น้ัน คงมกีารซกัซอ้มท าความเขา้ใจกนัอยูไ่ม่นอ้ย) 

น่าคดิตอ่วา่ หากไม่พจิารณาถงึสถานการณท์างการเมอืงทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งชว่งตน้ 2520 กบั

ปัจจบุนั 

แตถ่า้ชว่งตน้ทศวรรษ 2520 มโีซเชยีลมเีดยีอยา่งเฟซบุก๊ ซ ึง่สง่ผลใหเ้กดิการแบ่งกลุม่กอ้นผูค้น

ตามความเชือ่ทางการเมอืงอยา่งชดัเจน ทา่ท ี“ปรองดอง-คนืด”ี เชน่น้ันคงเกดิไดย้ากขึน้ และถงึ

เกดิ ก็คงถกูแรงกระแทกกลบัอยา่งรวดเรว็ (จากพวกเดยีวกนัเองของแตล่ะฝ่าย) ผ่านทางโลก

ออนไลน ์

สรุชาต ิบ ารงุสขุ ผูร้ว่มเสวนา 

แปด เอาเขา้จรงิ ยงัมตีวัละครส าคญัๆ ทีท่ างานให ้“รฐับำลเกรยีงศกัดิ”์ ซึง่อยูน่อกเฟรมของหนัง
เร ือ่งนี ้



อาท ิ“คณุพชิยั วำศนำส่ง” ทีค่ณุสธุรรมและ “อ.สุรชำต ิบ ำรุงสุข” เห็นตรงกนั วา่คอืผูอ้ยู่

เบือ้งหลงัการจดัท าหนังเร ือ่งนี ้และเป็นผูช้ว่ยประสานท าความเขา้ใจระหวา่งนักศกึษาทีถ่กูคมุขงักบั 

พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์เน่ืองจากคณุพชิยัเคยมโีอกาสไดส้านสมัพนัธก์บันักศกึษาบางสว่น ขณะตดิคกุใน

ฐานะ “กบฏ 26 มนีำ” กอ่นจะไดร้บัการนิรโทษกรรมไปกอ่น และเขา้ไปชว่ยงานรฐับาลเกรยีงศกัดิ ์

อกีคนที ่อ.สรุชาต ิบอกวา่อยูใ่นเหตกุารณว์นัน้ันดว้ย (แตไ่ม่ถกูจบัภาพ) แถมยงัเป็นคนคอยเซต็ที่

น่ังและตระเตรยีมค าถามป้อน พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ ก็คอื “พีล่อง” หรอื “พล.ต.จ ำลอง ศรเีมอืง” 

ตามความเห็นของ อ.สรุชาต ิและคณุสธุรรม “จ ำลอง” และ “จปร.7” น้ันมบีทบาท “แอคทฟี” 

แน่ๆ ในชว่งการปลกุระดมกลุม่มวลชนฝ่ายขวา จนน าไปสูเ่หตกุารณ ์“6 ตลุำ” แต่ตอ่มา เขาก็เลน่

บท “สำยพริำบ” และชว่ยเหลอืนักศกึษาทีถ่กูคมุขงัเชน่กนั 

อ.สรุชาตแิละคณุสธุรรมเชือ่วา่ ทา่ททีีเ่ปลีย่นแปลงไปของ พล.ต.จ าลอง น้ัน เกดิจาก “ควำมรูส้กึ

ผดิ” (แต่แน่นอน หากเราเคยอา่นงานวชิาการของ อ.สมศกัดิ ์หรอื อ.ธงชยั ก็ยอ่มไดพ้บการ

ตคีวามอนัผดิแผกออกไป) 

โดยสว่นตวั ค าอธบิายท านองนีช้ว่ยท าใหผ้มเขา้ใจมากขึน้วา่ ท าไมยคุหน่ึง คณุสธุรรมถงึเคยลง

สมคัร ส.ส. ในนามพรรคพลงัธรรม ทีม่ ีพล.ต.จ าลอง เป็นหวัหนา้ 

เกำ้ ขอ้สงัเกตหน่ึงซึง่น่าสนใจของ อ.สรุชาต ิก็คอื ภาวะสงครามเย็นระดบัโลกทีเ่ปลีย่นบรบิทไป (ทัง้

สหรฐัและจนีเร ิม่ “เปลีย่นบท” ของตวัเอง) คูข่นานไปกบัความสญูเสยีจากสงครามประชาชน

ระหวา่งรฐัไทยกบั พคท. ซ ึง่มแีนวโนม้จะขยายตวัเป็นสงครามกลางเมอืง ไดก้ลายเป็นแรงบบีหนัก 

ซึง่ท าให ้“ชนชัน้น ำไทย” ตอ้งแสวงหาฉันทามตริว่มกนั เพือ่ผลกัดนัการนิรโทษกรรม การสรา้ง

บรรยากาศปรองดอง และการพาประเทศกลบัคนืสูก่ารปกครองระบอบ “ประชำธปิไตย (ครึง่ใบ)” 

แตค่วามขดัแยง้ทางการเมอืงไทยในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา ไม่ไดถู้กขนาบดว้ย “สงครำม” หรอื 

“แรงบบี” จากทัง้ระดบัโลกและระดบัประเทศอกีแลว้ 

น่ีส่งผลใหส้ภำวะกำรเมอืงชว่งตน้ 2520 กบัยุคปัจจุบนั มคีวำมแตกตำ่งกนัอย่ำงส ำคญั 

(และย่อมมจีุดคลีค่ลำยสถำนกำรณไ์ม่เหมอืนกนัตำมไปดว้ย) 



รศัม ีเผ่าเหลอืงทอง ผูร้ว่มเสวนา 

สบิ หลงัดหูนัง-ฟังเสวนาจบ ผมขบัรถจากหอภาพยนตร ์ศาลายา ไปวดัญาณเวศกวนั แถวพุทธ

มณฑล เพือ่เดนิเลน่-ถา่ยรปู 

เดนิเทีย่วทีว่ดัอยูส่กัพกั ก็สงัเกตเห็นวา่พระก าลงัจะลงโบสถก์นั กอ่นจะไดท้ราบจากคุณลงุทีท่ างาน

ใหว้ดัวา่ เดีย๋วจะมกีารปิดโบสถส์วดปาฏโิมกข ์โดย “สมเดจ็พระพุทธโฆษำจำรย ์(ประยุทธ ์

ปยุตโฺต)” จะมารว่มลงโบสถด์ว้ย 

ระหวา่งพระทา่นปิดโบสถส์วดปาฏโิมกข ์ก็จะมลีูกศษิยล์ูกหากลุม่หน่ึงหยบิเอากลอ้งวดิโีอไป

สอดสอ่งถา่ยพธิกีรรม และสมเด็จฯ ตามชอ่งหนา้ตา่ง 

สวดเสรจ็ จงึมกีารเปิดโบสถ ์แลว้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยก็์บรรยายธรรมสัน้ๆ แกพ่ระภกิษุในวดั 

ตลอดจนญาตโิยมจ านวนประมาณสบิกวา่คน 

 

น่าสนใจวา่ เมือ่เปิดประตโูบสถ ์ญาตโิยมหลายรายตา่งน ากลอ้งวดิโีอ (ตัง้แต่แฮนดีแ้คมเล็กๆ กลอ้ง

ระดบังานทวี ีรวมถงึกลอ้งดเีอสแอลอาร)์ ทัง้ทีเ่ป็นสมบตัขิองวดัและเป็นของสว่นตวั พรอ้มดว้ยขาตัง้ 

เขา้ไปบนัทกึภาพการแสดงธรรมในโบสถ ์



น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ “หนงับำ้น/หนงัข่ำว” ทีบ่นัทกึกจิกรรมตา่งๆ ของ “ชนชัน้น ำ” และ “บุคคล

ส ำคญั” น้ัน ยอ่มถกูถา่ยท ากนัอยูเ่ร ือ่ยๆ ในแตล่ะวนั จนมจี านวนรวมมหาศาล 

(ไม่นับวา่ในยคุปัจจบุนั เราม ี“คลปิบำ้นๆ” จ านวนมากมาย ทีถ่กูบนัทกึไวโ้ดยเคร ือ่งไมเ้คร ือ่งมอืที่

สามญัชนคนธรรมดาเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ ทัง้คลปิทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัวถิชีวีติ/เหตกุารณใ์กลต้วัของคน

เล็กคนนอ้ย เร ือ่ยไปจนถงึภาพเหตกุารณส์ าคญัๆ ระดบัใหญ่ๆ  จากมุมมองของคนเล็กๆ) 

 

 

 


