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ประชาไทน าเสนอคลปิวดิโีอชวนนักเรยีนคุย “รูจ้กั 6 ตลุามัย้” หลากหลายค าตอบและแววตาสงสยั สดุทา้ยคนถามก็
เร ิม่สงสยัเลยกวาดซือ้หนังสอื สงัคมศกึษา ประวตัศิาสตร ์ฯลฯ อะไรก็ไดท้ีพู่ดถงึการเมอืงไทยในช ัน้มธัยม ไลเ่ปิดทลีะ
เลม่ ทลีะส านักพมิพ ์ตืน่ตาตืน่ใจ 6 ตลุารว่งหลน่อยูต่รงไหน อธบิายยงัไงใหเ้หมอืนไม่อธบิาย 

 

ทรงผมสัน้เกรยีน-เสมอติง่หู ดเูป็นกฎระเบยีบในโรงเรยีนทีส่บืทอดกนัมานานจนไม่รูท้ีม่า แตข่อ้คน้พบจากการกลบัไป
อา่นหนังสอืพมิพไ์ทยรฐัฉบบัวนัที ่20 ต.ค. 2519 บอกเราวา่ ระเบยีบทรงผม การแตง่กาย รวมทัง้หลกัสตูรการเรยีน
การสอนทีใ่หเ้ลกิสอนเกีย่วกบัลทัธทิางการเมอืง แมแ้ตร่ะบอบประชาธปิไตย เร ิม่ตน้หลงัเหตกุารณ ์6 ตลุา[1] 

6 ตลุาทีด่ไูกลตวักลบัเกีย่วพนักบัศรษีะของเราตัง้แตจ่ าความได ้แตค่วามทรงจ าเกีย่วกบั 6 ตลุาของเราแจม่ชดัแคไ่หน 
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เราทดลองสมัภาษณนั์กเรยีน ม.ปลาย จากหลายโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานครสัน้ๆ เพือ่ส ารวจวา่ความรบัรูท้ีพ่วก
เขามตีอ่เหตกุารณ ์6 ตลุาเป็นอยา่งไร เกนิคร ึง่ไม่แน่ใจและสบัสนกบัเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516 การอธบิายสว่นใหญ่
เป็นคยีเ์วริด์สัน้ๆ เชน่ มกีารแขวนคอ มกีารลอ้มปราบนักศกึษา จ านวนไม่นอ้ยไม่เคยไดย้นิเร ือ่งนีเ้ลย บางคนก็บอกวา่
ไม่ไดเ้รยีนในโรงเรยีน แตรู่จ้ากอนิเตอรเ์น็ตรวมถงึมวิสคิวดิโีอ ‘ประเทศกมู’ี 
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ภาพมวิสคิวดิโีอ ประเทศกมู ี

ไม่ใชค่วามผดิของเหลา่นักเรยีนแน่นอนทีจ่ะจ าเหตกุารณ ์6 ตลุา ไม่ได ้แมเ้หตุการณนี์จ้ะโหดรา้ยทีส่ดุใน
ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยและชดุภาพถา่ยเหตกุารณท์ีถ่า่ยโดย นีล ยเูลวชิ จะไดร้บัรางวลัพูลติเซอรโ์ดง่ดงัไปทัว่โลก 
จนถงึวนันีร้ายละเอยีดเกีย่วกบัเหตกุารณส์งัหารหมู่ก็ยงัคลมุเครอืและไม่มคีวามชดัเจน เชน่ จ านวนผูเ้สยีชวีติ จ านวน
คนถูกแขวนคอ ชือ่ผูเ้สยีชวีติ หรอืกระทัง่ใครออกค าสัง่ใหล้อ้มปราบ ใครอยูเ่บือ้งหลงักลุม่ขวาจดั ฯลฯ 

ค าตอบงงๆ ของเหลา่นักเรยีนน าไปสูค่วามสงสยัวา่ รฐัไทยอธบิายเร ือ่งนีใ้หเ้ยาวชนเขา้ใจวา่อยา่งไร แตน่ั่นอาจเป็น
ค าถามทีด่เีกนิไป บางทอีาจตอ้งเร ิม่ตน้ตัง้แตว่า่ รฐัไทยอธบิายเร ือ่งนีห้รอืไม ่

นอกจากนีเ้รายงักวาดแบบเรยีนจากหมวดสงัคมศกึษาทัง้หมดเทา่ทีห่าไดม้าอา่น คละกนัตัง้แตร่ะดบัช ัน้ ม.1-ม.6 
จ านวนทัง้สิน้ 23 เลม่ แบ่งเป็นหลกัสตูรปี 2544 จ านวน 4 เลม่ ปี 2551 จ านวน 15 เลม่ ปี 2559 จ านวน 2 เลม่ ปี 
2560 จ านวน 2 เลม่ แบ่งเป็นของส านักพมิพอ์กัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช ส านักพมิพเ์อม
พนัธ ์จ ากดั กระทรวงศกึษาธกิาร กระทัง่ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาทีท่ าหนังสอืเฉพาะของตวัเอง 

เราเรยีนเร ือ่ง 6 ตลุาในโรงเรยีนกนัอยา่งไร 

ขอ้คน้พบคอื 

• แบบเรยีนทีไ่ม่กลา่วถงึเหตกุารณ ์6 ตลุาเลย มจี านวน 17 เลม่ บางเลม่ตลกกวา่น้ันเพราะกลา่วถงึ 14 ตลุา
สัน้ๆ แลว้ขา้มไปทีเ่หตกุารณพ์ฤษภาคม 2535 เลย[2] บางเลม่ไม่กลา่วถงึทัง้ 14 ตลุาและ 6 ตลุาแตก่ลา่วถงึ
เหตกุารณพ์ฤษภา 35[3] หรอืม ี3 เลม่ตดัจบทีป่ระวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยทีเ่หตกุารณเ์ปลีย่นแปลงการ
ปกครอง 2475[4] 

• แบบเรยีนทีม่กีลา่วถงึเหตกุารณ ์6 ตลุาเล็กนอ้ยมอียู่ 2 เลม่โดยเป็นแคก่ารอา้งองิถงึ ไดแ้ก ่‘หนา้ทีพ่ลเมอืง 
วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.46’ เลม่ 1 และ 2 (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช 
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เลม่ 1 กลา่วถงึในตอนทีพู่ดเร ือ่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520-2524) โดยอธบิายวา่ 

“...มุ่งพฒันาประเทศภายใตแ้นวคดิทีเ่รยีกวา่ “กระจายความเจรญิสูช่นบท” เน่ืองจากการพฒันาทีผ่่านมาเนน้เฉพาะ
ในสว่นกลางและเกดิภาวะเงนิเฟ้อ การวา่งงาน ความเหลือ่มล า้ทางรายไดแ้ละสงัคม และความไรเ้สถยีรภาพทาง
การเมอืง (หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519) โดยเนน้กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค 
2 แนวทาง คอื การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยขยายการผลติดา้นการเกษตร และปรบัปรงุโครงการสรา้ง
อตุสาหกรรม...” 

 

เลม่ 2 อยูใ่นหวัขอ้ ‘ปัญหาสถาบนัทางการเมอืง’ ในหวัขอ้ยอ่ย ‘กลุม่ผลประโยชน’์ โดยกลา่วถงึในยอ่หนา้หน่ึงวา่ 
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“การแทรกแซงดว้ยวธิทีางกฎหมาย เป็นการแทรกแซงโดยการทีร่ฐัจะใชว้ธิกีารออกกฎหมายเพือ่หา้มกลุม่
ผลประโยชนด์ าเนินกจิกรรมทางการเมอืง โดยบญัญตัใิหก้ลุม่มฐีานะเป็นเพยีงสมาคมทางสงัคมไม่มบีทบาททาง
การเมอืง หรอืการออกกฎอยัการศกึหรอืประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัตา่งๆ ทีห่า้มการรวมกลุม่ทางการเมอืง สว่นการ
แทรกแซงดว้ยการจดัตัง้กลุ่มหรอืสนับสนุนกลุม่บางกลุ่มเพือ่ตอ่ตา้นกลุม่ผลประโยชนท์ีเ่รยีกรอ้งสิง่ตา่งๆ จากรฐั เชน่ 
การจดัตัง้กลุม่นวพล กลุม่กระทงิแดงขึน้มาคานอ านาจกลุม่นักศกึษาในเหตกุารณว์นัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519” 

 

• แบบเรยีนทีใ่หร้ายละเอยีดเหตกุารณอ์ยา่งสัน้ 1 เลม่ ไดแ้ก ่‘สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ช ัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3’ (ฉบบัปี 2544) ของส านักพมิพไ์ทยวฒันาพานิช เป็นเลม่เดยีวทีก่ลา่ววา่มจี านวน
ผูเ้สยีชวีติถงึ 100 กวา่คน ซึง่มากกวา่เอกสารชนัสตูรพลกิศพคด ี6 ตลุาซึง่ระบุวา่มผีูเ้สยีชวีติ 46 คน[5] มี
การพูดถงึคดหีมิน่พระบรมฯ แตไ่ม่พูดถงึการเลน่ละครแขวนคอฯ ของนักศกึษากอ่นหนา้น้ัน 

“ขณะเดยีวกนั จอมพลถนอม กติตขิจร ไดเ้ดนิทางกลบัเขา้ประเทศเพือ่อปุสมบท เป็นเหตใุหนิ้สตินักศกึษาท าการ
ประทว้งใหเ้ดนิทางกลบัออกไป แตเ่หตกุารณก์ลบัถกูแปลงเป็นคดหีมิน่พระบรมโอรสาธริาช กลุม่นวพล กระทงิแดง และ
ลกูเสอืชาวบา้น พากนัมาชมุนุมหนา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พรอ้มทัง้ต ารวจตระเวนชายแดน เชา้วนัที ่6 ตลุาคม 
พ.ศ. 2519 การปราบปรามก็ไดเ้ร ิม่ขึน้ มนัีกศกึษาเสยีชวีติกวา่ 100 คน และบาดเจ็บอกีเป็นจ านวนมาก ในทีส่ดุกลุม่
ทหารน าโดย พลเรอืเอกสงดั ชลออยู่ ไดเ้ขา้ยดึอ านาจจากรฐับาล ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช”“การแกปั้ญหาความขดัแยง้
ทางอดุมการณท์างการเมอืงหลงัเหตกุารณ ์6 ตลุาคม นักศกึษาหลบหนีเขา้ป่ากนัมาก ท าใหพ้รรคคอมมวินิสตแ์ห่ง
ประเทศไทยมคีวามเขม้แข็งมากขึน้ ยากแกก่ารปราบปราม รฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์ไดพ้ยายามแกปั้ญหาไม่
ใชค้วามรนุแรง หนัมาใชน้โยบายการเมอืงน าหนา้การทหาร โดยสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหแ้ข็งแกรง่ 
ขจดัความไม่เป็นธรรมในสงัคม ประกาศนิรโทษกรรมนักวชิาการและนิสตินักศกึษา ทีห่นีเขา้ไปอยูใ่นป่าโดยใหม้สีทิธิ
เขา้ท างาน หรอืเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาเดมิได ้การนี ้รฐับาลสามารถชกัชวนนักศกึษาออกมาจากป่า และ
สามารถสลายพลงัของพรรคคอมมวินิสตไ์ดใ้นทีสุ่ด” 

https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftn5
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เลม่ทีก่ลา่วรายละเอยีดไวค้ลา้ยกนัแต่มบีรบิทสงัคมการเมอืงเพิม่ขึน้อกีเล็กนอ้ย พูดถงึพรรคการเมอืงในสมยัน้ันซึง่เลม่
อืน่ไม่ไดพู้ดถงึ คอื ‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.2’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษร
เจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั โดยในหวัขอ้ ‘เหตกุารณ ์6 ตลุาคม พ.ศ. 2519’ ยอ่หนา้แรกกลา่ววา่ 

“ผลสบืเน่ืองจากบรรยากาศทางการเมอืงภายใตร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2517 ทีก่ลุม่
นักศกึษา ประชาชน และกลุ่มชาวนาชาวไร ่เกดิความส านึกและตืน่ตวัทางการเมอืง สงัคมไทยมบีรรยากาศของความ
เป็นประชาธปิไตยสงู มกีารแขง่ขนัทางการเมอืงระหวา่งพรรคการเมอืงทีม่มีากถงึ 22 พรรค โดยแตล่ะพรรคอยูภ่ายใต ้
การสนับสนุนของกลุม่ทนุทีเ่จรญิกา้วหนา้ขึน้มาจากยคุสง่เสรมิการลงทนุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบบัที ่
1 รวมทัง้การเมอืงไทยในระบบรฐัสภาก็มกีารแขง่ขนัชว่งชงิอ านาจกนัเป็นเวลากวา่ 3 ปี จนกระทัง่จอมพล ถนอม กติติ
ขจร อดตีผูน้ าประเทศ ไดเ้ดนิทางกลบัมาประเทศไทย จงึเป็นสาเหตใุหนิ้สตินักศกึษา และประชาชนจ านวนมากลกุ
ขึน้มาตอ่ตา้นการกลบัมาของจอมพล ถนอม กติตขิจร และเรยีกรอ้งประชาธปิไตยอกีคร ัง้ดว้ยการรวมตวักนัชมุนุม
ประทว้งการกลบัมาของผูน้ าคนดงักลา่วเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในสมยัรฐับาล
ของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช” 
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• แบบเรยีน 2 เลม่ทีม่เีนือ้หาเหมอืนกนั และเขยีนถงึ 6 ตลุาไวย้าวทีส่ดุในบรรดาทกุเลม่ โดยใหร้ายละเอยีด
เหตกุารณค์รา่วๆ และสาเหตปัุจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ 14 ตลุา ซึง่เกีย่วโยงมาจนถงึเหตกุารณ ์6 ตลุา คอื 
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‘ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการปกครองไทย’ (ฉบบัปี 2559) ของโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา, ‘ประวตัศิาสตรไ์ทย’ 
(ฉบบัปี 2551) ของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงัตวัอยา่ง 

การรวมกลุ่มเคลือ่นไหว 

“สภาพการณภ์ายหลงัวกิฤตกิารณ ์14 ตลุาคม 2516… นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์เขา้มาเป็นผูน้ าในการบรหิารประเทศ
ในสถานการณฉุ์กเฉิน จงึมุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในเวลาน้ันประเทศไทยประสบปัญหาในหลายดา้นซึง่เป็นปัญหาที่
หมกัหมมกนัมายาวนาน เมือ่สถานการณท์างการเมอืงพน้จากระบบเผด็จการกา้วมาสูย่คุประชาธปิไตย ประชาชนมี
สทิธเิสรภีาพตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมากขึน้ นิสตินักศกึษาและประชาชนบางสว่นใชส้ทิธเิสรภีาพ
เกนิขอบเขต ตอ้งการเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงโดยเรว็ ซึง่ในบางคร ัง้เป็นการละเมดิกฎหมาย รฐับาลไม่อาจ
ตอบสนองความตอ้งการได ้บางกลุม่โจมตรีฐับาลในทางทีเ่สยีหาย เกดิความขดัแยง้กนั” 

“แนวคดิทางการเมอืงไทยเกดิความแตกแยกสถานการณข์ณะน้ันประชาชนสว่นใหญต่า่งพากนัเบือ่หน่ายกลุม่พลงั
ตา่งๆ ซึง่พากนัประทว้งรฐับาลและเรยีกรอ้งตา่งๆ นานา นอกจากน้ันประชาชนยงัเบือ่หน่ายรฐับาลและนักการเมอืงที่
เกดิการแตกแยกและแยง่ชงิผลประโยชนก์นั...” 

“เกดิการรวมกลุม่ตา่งๆ มากมายหลายกลุม่ บางกลุม่มจีดุหมายชว่ยเหลอืสงัคม บางกลุม่มจีดุมุ่งหมายเพือ่รกัษา
ผลประโยชนข์องกลุม่ตน กลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่นิสตินักศกึษา กลุม่ครู กลุม่นักศกึษาอาชวีะ กลุม่ชาวไรช่าวนา 
กรรมกร พระสงฆ ์เป็นตน้ กลุม่เหลา่นีพ้ยายามเคลือ่นไหวตามแนวทางของตน เชน่ เผยแพรป่ระชาธปิไตยในชนบท 
ชว่ยเหลอืผูท้ีถ่กูกดขีข่ม่แหงใหไ้ดร้บัความยตุธิรรม เรยีกรอ้งคา่จา้งแรงงานใหส้งูขึน้ เดนิขบวนขบัไลผู่บ้รหิารออกจาก
ต าแหน่ง ใหร้ฐับาลแกไ้ขปัญหาพชืผลราคาตกตต ่า การเคลือ่นไหวของกลุม่ตา่งๆ บางคร ัง้กระท าไปในลกัษณะรนุแรง 
ฝ่าฝืนกฎหมายและท าใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น เชน่ การนัดหยุดงาน เป็นตน้” 

กระแสคอมมวินิสต ์

“ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษาแห่งประเทศไทยเร ิม่เสือ่มความนิยม เน่ืองจากประชาชนเห็นวา่ศูนยก์ลางนิสตินักศกึษาเขา้
ไปกา้วกา่ยหนา้ทีข่องรฐับาล เป็นเหตใุหร้ฐับาลไม่สามารถบรหิารประเทศไดอ้ยา่งราบร ืน่ ฝ่ายสญูเสยีผลประโยชนแ์ละ
กลุม่อ านาจเกา่เร ิม่รวมตวักนั และพยายามปลกุกระแสใหป้ระชาชนเห็นวา่นิสตินักศกึษายยุงประชาชนใหก้อ่เหตุวุน่วาย 
มกีารประทว้งรฐับาลอยา่งพร า่เพร ือ่และใชก้ฎหมู่เหนือกฎหมาย นอกจากน้ันยงักลา่วหานักศกึษาอยา่งรนุแรงวา่เป็น
พวกนิยมคอมมวินิสต ์ตอ้งการลม้ลา้งชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ 

เปรยีเทยีบกบัการเล่าเร ือ่งของโครงการบนัทกึ 6 ตลุา 

เพือ่ใหเ้ห็นความแตกตา่งทัง้ในแง่รายละเอยีดและน า้เสยีงของการเลา่ ระหวา่งแบบเรยีนทีไ่ดก้ลา่วถงึไปกบัเว็บไซตบ์นัทกึ 
6 ตลุา[6] ซึง่เขยีนสรปุบรบิทของเหตกุารณโ์ดยอาจารยนั์กประวตัศิาสตรผ์ูล้ว่งลบั สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ ซึง่ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปและบรบิทส าคญักอ่นน ามาสูเ่หตกุารณล์อ้มปราบไดแ้บบหนังคนละมว้น เนือ้หาบางสว่นมดีงันี ้

รวมกลุ่มเคลือ่นไหว 

ผลสะเทอืนของกรณี 14 ตลุาคม 2516 ทีส่ าคญัอกีประการหน่ึง ก็คอืการท าใหป้ระชาชนไทยไดร้บัสทิธเิสรภีาพ และ
น ามาซึง่ระบอบประชาธปิไตยตามวถิทีางรฐัสภา การโคน่ลม้ของระบอบเผด็จการกอ่ใหเ้กดิความตืน่ตวัในดา้นสทิธิ
ประชาธปิไตยคร ัง้ใหญแ่กป่ระชาชนในทกุระดบั แมว้า่ชยัชนะจากกรณี 14 ตลุาฯ ยงัจะมไิดท้ าใหป้ระชาชนไดเ้ป็น
เจา้ของอ านาจรฐัโดยสิน้เชงิ แตท่ าใหพ้ลงัฝ่ายปฏกิิรยิาและอนุรกัษนิยมตอ้งถดถอยไปขณะหน่ึง และเปิดโอกาสใหก้บั
ยคุทองแห่งเสรภีาพ ก าลงัของฝ่ายพลงัทีก่า้วหนา้ ซึง่ตอ้งการเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหไ้ปสูส่งัคมทีด่งีามไดก้อ่รูปขึน้
อยา่งชดัเจน และไดก้อ่การดรกุในแทบทกุดา้น กระแสการตอ่สูใ้นเร ือ่งการตอ่สูเ้พือ่เอกราช ประชาธปิไตย ความเป็น

https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftn6
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ธรรม ไดแ้ผ่ขยายออกไป ความตืน่ตวัของประชาชนขยายตวัออกไปจากหอ้งเรยีน สูโ่รงงานและทอ้งไรท่อ้งนารวมทัง้
ตามถนนหนทางทัว่ไป และกอ่ใหเ้กดิรปูขบวนของการเคลือ่นไหวของประชาชนขนาดใหญ ่อยา่งทีไ่ม่เคยปรากฏมา
กอ่นในประวตัศิาสตรไ์ทย ดงัจะพจิารณาได ้เชน่ การตอ่สูข้องกรรมกร 

ภายใตก้ารปกครองเผด็จการ กรรมกรไดถ้กูกดขีข่ดูรดีอยา่งหนัก เน่ืองจากนโยบายมุ่งสง่เสรมิการลงทนุของรฐับาล
ตัง้แตส่มยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ทีมุ่่งทีจ่ะสรา้งบรรยากาศการลงทนุทีด่สี าหรบันักลงทนุตา่งชาต ิจงึมุ่งทีจ่ะกดค่าจา้ง
แรงงานของกรรมกรใหต้ ่า แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ไดย้กเลกิกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ใชก้ฎอยัการศกึหา้มการนัดหยดุ
งานของกรรมกรอยา่งเด็ดขาด หากคนงานขดัขนืมโีอกาสทีจ่ะถกูจบักมุในขอ้หาคอมมวินิสตโ์ดยทนัท ีกรรมกรไทยจงึ
ยากจนขน้แคน้และตอ้งท างานในเงือ่นไขทีย่ากล าบาก ค่าจา้งแรงงานต ่า ไม่มหีลกัประกนัในดา้นสวสัดกิารและชวีติการ
ท างาน 

เมือ่ระบอบเผด็จการพงัทลายจากกรณี 14 ตลุาคม 2516 จงึไดเ้กดิกระแสการนัดหยุดงานเพือ่เพือ่เรยีกรอ้งความเป็น
ธรรมขนานใหญ ่ดงัจะเห็นไดจ้ากหลงักรณี 14 ตลุาฯ เพยีง 1 เดอืนเศษ จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน กรรมกรนัดหยดุ
งานถงึ 180 คร ัง้ โดยเฉลีย่แลว้มกีารนัดหยดุงานของกรรมกรถงึ 4 รายตอ่วนั และการนัดหยดุงานของกรรมกรนีแ้ผ่
ขยายไปทัว่ทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดั จากน้ันในเดอืนตอ่มา กรรมกรไดนั้ดหยุดงานอกีเป็นจ านวน 300 คร ัง้ คดิ
เป็นอตัราถงึ 10 รายตอ่วนั และในการประทว้งของชนช ัน้คนงาน มหีลายคร ัง้ทีก่ระทบกระเทอืนอยา่งมาก เชน่ การนัด
หยดุงานของกรรมกรทา่เรอื และกรรมกรไดเ้ขา้ยดึทา่เรอืปิดการขนสง่ 1 วนั จนท าใหท้างฝ่ายบรหิารการทา่เรอืตอ้ง
ยอมปรบัคา่แรงตามขอ้เรยีกรอ้ง ตอ่มาในวนัที ่12 ธนัวาคม กรรมกรรถไฟนัดหยุดงาน ท าใหก้ารขนสง่ทางรถไฟตอ้ง
ชะงกั และทา้ยทีสุ่ดทางการรถไฟก็ตอ้งปรบัคา่แรงกรรมกรเชน่กนั 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2517 กระแสการหยดุงานของกรรมกรก็ยิง่สงูขึน้จนถงึ 357 คร ัง้ และมกีรรมกรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนัด
หยดุงานเพิม่ทวมีากขึน้ จากน้ัน ใน พ.ศ.2518 มกีารนัดหยดุงานของกรรมกรอกี 241 คร ัง้ และ ใน พ.ศ.2519 จนถงึ
เดอืนตลุาคมทีเ่กดิเหตกุารณ ์6 ตลุาฯ มกีารนัดหยดุงาน 133 คร ัง้ จนกลา่วไดว้า่ขบวนการกรรมกรเกอืบทัง้หมดได ้
ผ่านการนัดหยดุงานในชว่งระยะเวลากอ่น 6 ตลุาฯ นีแ้ลว้แทบทัง้สิน้ 

ปัญหาอยูท่ีว่า่การนัดหยดุงานดงักลา่วเกดิขึน้จากการยยุงของฝ่ายซา้ยตามทีเ่อกสารคณะปฏริปูกลา่วอา้งหรอื 
ค าตอบคอื ไม่น่าจะใช ่เพราะในระหวา่งปลายปี พ.ศ.2516 จนถงึ 2517 ทีก่รรมกรนัดหยดุงานอยา่งมากน้ัน ยงัไม่มี
ขบวนการฝ่ายซา้ยทีไ่หนแข็งแกรง่พอทีจ่ะไปยยุงกรรมกรโรงงานนับพนัโรงงานใหห้ยดุงานได ้ดงัน้ัน ปัญหาการนัด
หยดุงานเหลา่นี ้เกดิจากสภาพความบบีคัน้แรน้แคน้ของกรรมกรทีส่ ัง่สมตวัมาแสนนาน จนเกดิแรงระเบดิขึน้ในระยะ
ดงักลา่ว ขอ้เรยีกรอ้งของกรรมกรโดยมากก็มกัเป็นเร ือ่งขอใหน้ายจา้งเพิม่คา่แรงงานและสวสัดกิาร รวมทัง้หลกัประกนั
ในการท างานตา่งๆ กระแสแห่งการตอ่สูข้องกรรมกรทีเ่พิม่ขึน้ในระยะนีเ้อง ไดน้ ามาสูก่ารกอ่ตัง้องคก์รกรรมกรในรปู
ของสหภาพแรงงานขึน้มากมายในวสิาหกจิตา่งๆ ทัง้ในภาครฐัวสิาหกจิและโรงงานเอกชน ซึง่การรวมตวักนัของ
กรรมกรเขา้เป็นสหภาพแรงงาน จะเกดิขึน้ไม่ไดเ้ลยภายใตร้ะบอบเผด็จการกอ่นหนา้นี ้

การตอ่สูนั้ดหยุดงานของกรรมกรคร ัง้นี ้ไดร้บัการสนับสนุนอยา่งดจีากกลุม่อสิระตา่งๆ ในขบวนการนักศกึษา และ
องคก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จงึท าใหท้ าใหส้มาคมกรรมกรตา่งๆ ซึง่เป็นกรรมกรภาคเอกชนทีร่ว่มการ
ตอ่สู ้จดัตัง้องคก์รรว่มคอื “ศูนยป์ระสานงานกรรมกรแห่งชาต”ิ เพือ่ประสานงานการตอ่สูข้องกรรมกร 

นอกเหนือจากกลุม่สหภาพแรงงานเอกชนทีน่ าโดยศูนยป์ระสานงานกรรมกร ไดม้กีลุม่สหภาพแรงงานซึง่มาจาก
สหภาพในกจิการสาธารณูปโภคของรฐัจดัตัง้ขึน้ดว้ยอกีกลุม่หน่ึง ไดแ้ก ่สหภาพของพนักงานการไฟฟ้า การประปา 
องคก์ารโทรศพัท ์โรงงานยาสบู คลงัสนิคา้ ทา่เรอื เป็นตน้ 

กระแสคอมมวินิสต ์
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หลงักรณี 14 ตลุาคม 2516 อดุมการณส์งัคมนิยมคอ่ยๆ กลายเป็นอดุมการณข์องขบวนการนักศกึษาไทย และ
ทฤษฎสีงัคมนิยมกลายเป็นอาวธุในการวพิากษส์งัคมไทยอยา่งไม่เคยปรากฏมากอ่น โดยการวเิคราะหแ์ละวพิากษ ์
สงัคมไทยวา่เป็นสงัคมชนช ัน้ ทีม่กีารกดขีข่ดูรดีกนัอยา่งรนุแรง ชนช ัน้ปกครองไทยไดส้บคบกบัจกัรพรรดนิิยมอเมรกิา 
ท าการกดขีป่ระชาชนอยา่งหนัก หนทางในการแกไ้ขจงึจะตอ้งปฏวิตัปิระเทศไปสูส่งัคมนิยม โคน่ลม้ชนช ัน้ทีก่ดขี่
เหลา่น้ัน สรา้งสงัคมใหม่แห่งชนช ัน้กรรมกรชาวนาขึน้ สอดคลอ้งกบัจติส านึกในการตอ่สูเ้พือ่สว่นรวมในขบวนการ
นักศกึษา ทีพ่ฒันามาตัง้แต่ยคุกอ่นกรณี 14 ตลุาคม 2516 เมือ่มาถงึขณะนี ้ค าขวญัเรยีกรอ้งใหร้บัใชป้ระชาชนจงึ
แพรห่ลายทัว่ไปในขบวนการนักศกึษา 

การเผยแพรข่องอดุมการณส์งัคมนิยม ไดร้บัการเผยแพรเ่ป็นทีส่นใจของประชาชนอยา่งมาก ในทีส่ดุ แมก้ระทัง่พรรค
ประชาธปัิตย ์ซ ึง่เป็นพรรคการเมอืงใหญแ่ละคอ่นขา้งมบีทบาท ก็ยงัประกาศวา่จะใชน้โยบายบรหิารประเทศแบบ 
“สงัคมนิยมออ่นๆ” นอกจากนีย้งัมกีารกอ่ตัง้พรรคการเมอืงแนวสงัคมนิยมขึน้มาตอ่สูท้างรฐัสภา 3 คอื พรรคแนวรว่ม
สงัคมนิยม พรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย และพรรคพลงัใหม่ 

พรรคแนวทางสงัคมนิยมทัง้สามพรรค ไดร้บัการสนับสนุนจากประชาชนไม่นอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการเลอืกตัง้เมือ่เดอืน
กมุภาพนัธ ์2518 มสีมาชกิทัง้ 3 พรรคไดร้บัเลอืกเขา้สูส่ภาถงึ 37 ทีน่ั่ง เป็นสมาชกิพรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย 
15 ทีน่ั่ง พรรคพลงัใหม่ 12 ทีน่ั่ง และพรรคแนวรว่มสงัคมนิยม 10 ทีน่ั่ง และในจ านวนนีป้รากฏวา่ นายสธุรี ์ภวูพนัธ ์
ส.ส.พรรคแนวรว่มสงัคมนิยมจากจงัหวดัสรุนิทร ์ไดร้บัคะแนนเสยีงจากประชาชนมากทีส่ดุของประเทศดว้ย อนัเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่พรรคแนวทางสงัคมนิยมไดร้บัการตอ้นรบัจากประชาชนเป็นอยา่งด ีและกลายเป็นพลงัตอ่รอง
ทางการเมอืงในรฐัสภาอนัส าคญัยิง่ 

ผลงานชิน้ส าคญัของพรรคแนวทางสงัคมนิยมทัง้ 3 พรรคก็คอื ความพยายามผลกัดนัใหม้กีารเลกิกฎหมาย
คอมมวินิสต ์พ.ศ.2496 เพราะเห็นวา่กฎหมายฉบบันี ้เป็นเคร ือ่งมอืของฝ่ายทรราชยใ์นการเขน่ฆ่าและท ารา้ย
ประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์แตฝ่่ายทหารและขา้ราชการเห็นวา่กฎหมายฉบบันีม้คีวามจ าเป็นในการใชป้ราบปรามการกอ่การ
รา้ยของฝ่ายคอมมวินิสต ์ในทีส่ดุ สภาความมั่นคงก็ไดเ้สนอรา่งกฎหมายใหม่ เรยีกวา่ รา่งกฎหมายความปลอดภยั
แห่งชาต ิซึง่ยิง่มมีาตรการในการปราบปราบประชาชนทีค่รอบจกัรวาลยิง่กวา่พระราชบญัญตัคิอมมวินิสต ์แต่ตอ่มา 
ไดเ้กดิกระแสการคดัคา้นอย่างหนัก โดยขบวนการนักศกึษาและพรรคสงัคมนิยมทัง้ 3 พรรค รฐับาลจงึแถลงวา่ จะ
มอบใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีาไปพจิารณาใหม่ 

ดว้ยการเคลือ่นไหวของฝ่ายพรรคสงัคมนิยม ท าใหผู้ป้กครองศกัดนิาและพรรคการเมอืงชนช ัน้นายทนุ ก็เกดิความ
หวาดระแวงวา่ พรรคแนวทางสงัคมนิยมเหลา่นี ้จะไปท าใหผ้ลประโยชนแ์ละความไดเ้ปรยีบของตนลดลง จงึไดใ้ช ้
พยายามทีจ่ะใสร่า้ยป้ายสแีละท าลาย เชน่ การโจมตวีา่พรรคสงัคมนิยมเหลา่นีเ้ป็นแนวรว่มของคอมมวินิสต ์โดยใชค้ า
ขวญัรณรงคว์า่สงัคมนิยมทุกชนิดคอืคอมมวินิสตน่ั์นเอง หรอืไดเ้งนิจากองคก์ารสบืราชการลบัของเคจบีแีห่งสหภาพ
โซเวยีตบา้ง ขายชาตใิหเ้วยีดนามบา้ง เป็นปฏปัิกษก์บัสถาบนัพระมหากษตัรยิบ์า้ง นอกจากนีก็้คอืการใชค้วามรนุแรง
ท ารา้ยและกอ่กวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของทัง้ 3 พรรค ดว้ยเหตจุากการโจมตใีสร่า้ยและสกดักัน้ทกุวถิทีางดงักลา่ว ท า
ใหก้ารเลอืกตัง้ในเดอืนเมษายน 2519 มผีูส้มคัรทัง้ 3 พรรคไดร้บัเลอืกเขา้สภาผูแ้ทนราษฎรเพยีง 6 คนเทา่น้ัน คอื 
พรรคพลงัใหม่ 3 คน พรรคสงัคมนิยมแห่งประเทศไทย 2 คน และ พรรคแนวรว่มสงัคมนิยม 1 คน 

  

(ตวัอย่าง) สิง่ทีห่ายไป ไม่ปรากฏในแบบเรยีน 

ความโหดรา้ยของการลอ้มปราบ 

จากบทความทีเ่ผยแพรใ่นเว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา ‘ความทรงจ า/ความเงยีบงนัของประวตัศิาสตรบ์าดแผล : ธงชยั วนิิจ
จะกลู’ กลา่วในตอนหน่ึงวา่ 
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“เวลา 5.30 น. ระเบดิถกูยงิเขา้ใสผู่ช้มุนุมในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มรีายงานวา่มผีูเ้สยีชวีติทนัท ี4 คน และ
บาดเจ็บอกีจ านวนมาก ระเบดิลกูนีเ้ป็นสญัญาณการเร ิม่ตน้ระดมยงิของทหารอยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่เวลา 9.00 น.[2] 
จรวดตอ่สูร้ถถงัยงิเขา้ใสต่กึคณะบญัชซี ึง่ในขณะน้ันหน่ึงในสามของผูช้มุนุมรวมตวักนัอยู ่ นอกร ัว้มหาวทิยาลยั 
หลงัจากกองก าลงัทีปิ่ดลอ้มมหาวทิยาลยับุกเขา้มาในร ัว้แลว้ พวกเขาลากนักศกึษาบางคนออกไป การรมุประชาทณัฑ ์
เร ิม่ตน้ขึน้ นักศกึษาสองคนถกูทรมาน แขวนคอ และทบุตแีมเ้สยีชวีติแลว้ทีใ่ตต้น้ไมร้อบสนามหลวง ซึง่เป็นพืน้ที่
สาธารณะทีแ่ยกมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรอ์อกจากพระบรมมหาราชวงัดว้ยการเดนิเพยีงสองนาท ีนักศกึษาหญงิคน
หน่ึงถกูไลล่า่จนลม้ลงกบัพืน้ ถกูทารณุกรรมทางเพศและทรมานจนเสยีชวีติ บนถนนหนา้กระทรวงยตุธิรรม อกีฟาก
หน่ึงของทอ้งสนามหลวงตรงขา้มธรรมศาสตร ์รา่งของนักศกึษาสีค่นทีย่งัมชีวีติอยู่แตห่มดสตไิปแลว้ถูกน ามากองสมุ
กบัทอ่นฟืน ราดดว้ยน า้มนัแลว้จดุไฟเผา ฆาตกรรมโหดรา้ยป่าเถือ่นเหลา่นีเ้กดิขึน้ในฐานะการแสดงอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ
ตอ่หนา้ธารก านัล ผูช้มจ านวนมากรวมถงึเด็กชายตวัเล็กๆ ปรบไมป้รบมอืดว้ยความเบกิบานส าราญใจ 

ภายในมหาวทิยาลยันอกจากผูบ้าดเจ็บและเสยีชวีติทีไ่ม่ทราบจ านวนจากอาวธุสงครามแลว้ ยงัมคีนจ านวนมากถูกรมุ
ประชาทณัฑ ์ จารพุงษ ์ทองสนิธุ ์เพือ่นของผูเ้ขยีนซึง่เป็นหน่ึงในผูน้ านักศกึษาถกูลากผ่านสนามฟุตบอลโดยผา้ทีพ่นั
อยูร่อบคอของเขา หลงัจากน้ันหกรา่งถกูน ามากองรวมกนัทีพ่ืน้เพือ่ใหช้ายคนหน่ึงตอกลิม่ไมล้งตรงกลางอก ราวกบัวา่
พวกเขาเป็นปีศาจซาตานอยา่งทีเ่ห็นกนัในหนังฝร ัง่ ตามรายงานของต ารวจ มปีระชาชนเสยีชวีติทัง้หมด 46 คน และมี
ผูบ้าดเจ็บอกีหลายรอ้ยคน ตามขอ้มูลจากแหลง่อืน่ จ านวนผูเ้สยีชวีติอาจสงูถงึ 100 คน และไม่ทราบจ านวนผูส้ญู
หาย (คดปีระวตัศิาสตร ์คด ี6 ตลุา 2521, 81-83) 

มนัเป็นเชา้วนัพุธทีก่ารตายดว้ยกระสนุปืนดเูหมอืนเป็นการฆาตกรรมทีเ่จ็บปวดนอ้ยทีส่ดุและศวิไิลซม์ากทีส่ดุ” 

เบือ้งหลงัทีไ่รค้ าตอบ พระถนอมเดนิทางกลบัไทย 

บทความเดยีวกนัของธงชยั ไดอ้ธบิายวา่ หลงัจากรฐับาลเผด็จการชดุกอ่นถกูขบัไล่พน้จากอ านาจดว้ยการลกุฮอืของ
มวลชนในเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 นับจากกลางปี 2518 ถงึเดอืนกนัยายน 2519 มหีลายเหตกุารณท์ีส่ง่
สญัญาณวา่ทหารสมคบคดิกนัพยายามทีจ่ะกลบัคนืสูอ่ านาจ 

วนัที ่19 กนัยายน 2519 ถนอม กติตขิจร เผด็จการทีถ่กูขบัไลอ่อกนอกประเทศและลีภ้ยัอยูท่ีเ่มอืงบอสตนัตัง้แต่ปี 
2516 ก็กลบัเขา้มาภายในประเทศ ถนอมห่มผา้เหลอืงบวชเณร สญัญาตอ่สาธารณชนวา่ปลงใจแลว้ทีจ่ะอยูใ่ตร้ม่กา
สาวพสัตร ์มคีวามจรงิใจทีจ่ะกลบัมาเพยีงเพือ่เยีย่มบดิาทีใ่กลถ้งึแกก่รรม อา้งวา่ตนไม่มวีาระซอ้นเรน้ใดๆ ในทาง
การเมอืง หากมองยอ้นกลบัไป ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่การกลบัมาของถนอมเป็นการสมคบคดิทีว่างแผนกนัมาอยา่งด ี
กลา่วคอืสามารถปิดฉากขบวนการเคลือ่นไหวของนักศกึษาหวักา้วหนา้และลม้รฐับาลพลเรอืนทีม่าจากการเลอืกตัง้ได ้
ในคราวเดยีว บดิาของถนอมเสยีชวีติหลงัจากน้ัน 10 ปี ขณะทีก่ารสละชวีติฆราวาสของถนอมกนิเวลาเพยีงแค ่3 
เดอืนหลงัการสงัหารหมู่ เขาสลดัผา้เหลอืงทิง้ในเดอืนมกราคม 2520 และเรยีกรอ้งใหค้นืทรพัยส์มบตัทิีถ่กูยดึไปดว้ย
ขอ้หาคอรร์ปัช ัน่ (สยามรฐั, 8-17 มกราคม 2520) ใครบา้งเกีย่วขอ้งในแผนการน าถนอมกลบัมา? นับจากน้ันเป็นตน้
มายงัไม่มกีารสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิหรอืตัง้ค าถามใดๆ เลย 

หน่ึงวนัหลงัการอปุสมบทของถนอม พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จฯ พระบรมราชนีินาถบนิตรงจาก
พระราชฐานในภาคใตม้ายงักรงุเทพฯ ตรงดิง่ไปยงัวดับวรนิเวศฯ เพือ่เยีย่มเจา้อาวาสและพระบวชใหม่เป็นการสว่น
พระองค ์ในการใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชนทีว่ดัซ ึง่ไม่ไดอ้ยูใ่นหมายก าหนดการ ราชนีิอา้งวา่มบีุคคลบางกลุม่จอ้งจะ
ท าลายพุทธศาสนาในประเทศไทย และกระตุน้เตอืนใหป้ระชาชนชว่ยกนัปกป้องศาสนาโดยเฉพาะวดับวรนิเวศฯ แม ้
ราชนีิจะไม่ไดร้ะบุช ือ่ศตัรขูองพุทธศาสนา แตไ่ม่ตอ้งสงสยัเลยวา่พวกฝ่ายซา้ยตกเป็นผูต้อ้งสงสยั 

น่ีเป็นการอปุสมบทพเิศษทีไ่ดร้บัการปกป้องและใหค้วามเห็นชอบโดยอ านาจทางศลีธรรมทีอ่าจถอืไดว้า่ไดร้บัการเชดิชู
สงูสดุบนผนืแผ่นดนิไทย ในทางกลบักนั ดเูกอืบจะเหลอืเชือ่ทีส่องสถาบนัส าคญัสงูสดุของประเทศคอืสถาบนักษตัรยิ ์
และสถาบนัสงฆจ์ะมสีว่นรว่มในแผนการคร ัง้นี ้แทบจะไม่มกีารเอย่ถงึการเขา้ไปเกีย่วขอ้งของสถาบนักษตัรยิโ์ดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ราชนีิในฐานะขอ้อา้งเพือ่การสงัหารหมู่ ยกเวน้ในสิง่พมิพภ์าษาองักฤษเพยีงไม่กีฉ่บบั (Morell and Chai-
anan 1981, 270-73) แตก็่ยงัไม่มแีละคงไม่อาจมกีารสบืสวนประเด็นเหลา่นี ้นับจากน้ันเป็นตน้มายงัไม่มใีครตัง้
ค าถาม ชปูระเด็น หรอืแมแ้ต่เอย่ถงึขอ้เท็จจรงิพวกนี ้เร ือ่งนีย้งัเป็นสิง่ตอ้งหา้มในสงัคมไทย ในชว่งการจดังานร าลกึในปี 
2539 ผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่มทกุคนตา่งตระหนักเป็นอยา่งดวีา่ เพือ่รกัษาหวัของทกุคนไม่ใหห้ลดุจากบ่า ตอ้งพงึส าเหนียก
ถงึขอ้จ ากดันีแ้ละผลทีจ่ะตามมาจากการละเมดิขอ้จ ากดัดงักลา่ว 

การนิรโทษกรรม 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมน้ันไดล้า้งโทษใหท้กุคนในทุกความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 วตัถปุระสงคข์อง 
พ.ร.บ. นีต้ามทีไ่ดร้ะบไุวค้อืสมานรอยรา้วในสงัคมไทย แมว้า่ผลทีเ่กดิขึน้ทนัทคีอืการปลอ่ยตวัจ าเลยทัง้หมดทีถ่กูฟ้องใน
คด ี6 ตลุา แตไ่ม่ยากเลยทีจ่ะเห็นวา่ผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิของการนิรโทษกรรมตกอยู่กบัรฐั ต ารวจ และผูก้อ่กรรมท า
เข็ญทัง้หมด เน่ืองจาก พ.ร.บ. ดงักลา่วขจดัความเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารพจิารณาคดใีดๆ ไดอ้กีในอนาคต นอกจากจะไม่
ถกูจบักมุตามกฎหมายแลว้ ยงัไดค้วามดคีวามชอบในฐานะทีเ่ป็นผูพ้ทิกัษ ์ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อกีดว้ย 

 

[1] หนังสอืพมิพไ์ทยรฐัฉบบัวนัที ่20 ต.ค. 2519 ระบุวา่ กระทรวงศกึษาประกาศวา่มแีผนปฏริปูใหม่รวมทัง้ดา้น
หลกัสตูรการสอนตามนโยบายของคณะปฏริปูการปกครองแผ่นดนิ และระเบยีบวา่ดว้ยการแตง่กายของนักเรยีน ทัง้
เคร ือ่งแบบและทรงผม จะบงัคบัใหต้ดัสัน้ไม่ใหไ้วผ้มยาวหรอืรองทรง (อา่นไดท้ีน่ี่) 

[2] ‘สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.2’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

[3] ‘หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนินชวีติในสงัคม ม.4-ม.6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพอ์กัษร 

[4] ‘ประวตัศิาสตรไ์ทยม.4-6’ (ฉบบัปี 2551) ของส านักพมิพว์ฒันาพานิช, ส านักพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั, ส านักพมิพ ์
อกัษรเจรญิทศัน ์อจท. จ ากดั 

[5] เป็นฝ่ายนักศกึษาประชาชน 41 คน และฝ่ายเจา้หนา้ทีร่ฐัและฝ่ายขวา 5 คน 

[6] แหลง่ขอ้มูลออนไลน ์(Online archives) ทีมุ่่งเก็บรวบรวมรกัษาและจดัระบบขอ้มูลทีย่งักระจดักระจายในทีต่่างๆ 
เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ เพือ่ตอ่อายคุวามสนใจและการคน้ควา้เกีย่วกบั 6 ตลุาใหไ้ป
อกีไกลในอนาคต และเพือ่ตอ่สูก้บัความพยายามท าใหส้งัคมลมื 6 ตลุา    

  

https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref1
https://doct6.com/archives/6889
https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref2
https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref3
https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref4
https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref5
https://prachatai.com/journal/2019/01/80694?ref=front_highlight#_ftnref6
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ฉนัไม่รูจ้กั 6 ตลุา (2): นกัสบืประวตัศิาสตรผู์(้ก าลงั)ท างานแข่งกบัเวลา 
ประชาไท / ขา่ว  
Submitted on Mon, 2019-01-28 02:23 
นัชชา ตนัตวิทิยาพทิกัษ ์
  
โครงการบนัทกึ 6 ตลุา เป็นหอจดหมายเหตยุคุใหม่ทีก่ าลงัฟ้ืนฝอยหาตะเข็บโศกนาฏกรรมคร ัง้ใหญข่องชาตไิทย ดว้ย
การรวบรวมหลกัฐาน ค าใหก้าร ความทรงจ าตา่งๆ ทีร่ฐัไทยไม่อยากใหพู้ดถงึ ประชาชนทัว่ไปก็จ ามนัไม่คอ่ยไดแ้จ่มชดั 
ประชาไทน าเสนอใหเ้ห็นเสน้ทางการสบืคน้รวบรวมขอ้มูลทีน่่าตืน่เตน้พอๆ กบัขอ้มูลทีไ่ดม้า 

 

 
เว็บไซตว์กิพิเีดยี (เขา้ถงึเมือ่ 20 ม.ค.2562) 

 

ภาพชายถกูแขวนคอและถูกฟาดดว้ยเกา้อีด้จูะเป็นสญัลกัษณค์วามโหดรา้ยของสงัคมไทยในนาม “เหตกุารณ ์6 
ตลุา”  ลา่สดุ มนัปรากฏตวัอยา่งทรงพลงัในฉากหลงัของมวิสคิวดิโีอเพลงแรพ๊รว่มสมยั - ประเทศกมู ี

https://prachatai.com/
https://prachatai.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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แตเ่อาเขา้จรงิแลว้ เรารูจ้กัมนัแคไ่หนทัง้ดา้นกวา้งและดา้นลกึ 

ภาพดา้นบนนีม้าจากวกิพิเีดยี แหลง่สบืคน้แรกๆ ทีผู่ค้นจะเขา้ถงึเร ือ่งราวของเชา้วนัที ่6 ตลุาคม 2519 แต่แคเ่พยีง
ขอ้มูลเบือ้งตน้ก็ผดิเสยีแลว้ 

คนทีถู่กแขวนคอไม่ใช ่วชิติชยั อมรกลุ นิสติช ัน้ปี 2 รฐัศาสตร ์จฬุาฯ (ภาพวชิติชยัถกูแขวนคอน้ันเป็นอกีภาพหน่ึง)  

เราจดจ าเชน่นีม้าหลายสบิปี และน่ันเป็นเพยีงตวัอยา่งเดยีวของความทรงจ าทีผ่ดิเพีย้น แหวง่วิน่ กระทัง่เพิง่มกีาร
เปิดเผยขอ้มูลวา่เขาไม่ใชว่ชิติชยั โดยโครงการ ‘บนัทกึ 6 ตลุา’ เมือ่เรว็ๆ นีเ้อง 

ถา้ไม่นับเว็บไซต ์2519.net ทีร่วบรวมเร ือ่ง  6 ตลุาโดยกลุม่ตลุาธรรม ซึง่ตวัเว็บไม่ไดเ้คลือ่นไหวมาหลายปีแลว้ 
เว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุาก็นับเป็นคลงัขอ้มูลขนาดใหญ ่อพัเดททีส่ดุในปัจจบุนั    

4 ทศวรรษผ่าน จงึเร ิม่รวบรวมขอ้มูล 

จดุเร ิม่ตน้ของโครงการบนัทกึ 6 ตลุาเกดิขึน้ในปีทีเ่หตกุารณผ์่านมานาน 4 ทศวรรษ เมือ่มผีูต้ระหนักวา่ขอ้มูลเกีย่วกบั
เหตกุารณนี์ม้นีอ้ยเหลอืเกนิ โดยเฉพาะขอ้มูลเกีย่วกบัผูเ้สยีชวีติซ ึง่เรามกัมองเห็นเป็น “ตวัเลขกลมๆ” จากน้ันจงึมี
คณะบุคคลลงเร ีย่วแรงแสวงหาจิก๊ซอวม์าตอ่ภาพโศกนาฏกรรมนีท้ลีะชิน้ และยงัหาอยูจ่นปัจจบุนั 

ผูร้เิร ิม่หลกัคอื พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ ธงชยั วนิิจจะกลู อดตี
นักศกึษาทีอ่ยูใ่นเหตกุารณแ์ละปัจจบุนัเป็นอาจารยป์ระวตัศิาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัวสิคอนซนิ เมดสินั สหรฐัอเมรกิา 
สว่นผูเ้ก็บขอ้มูลหลกัในโครงการคอื ภทัรภร ภูท่อง, นฤมล กระจา่งดารารตัน,์ ธนาพล อิว๋สกลุ 

 

 
เว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา 

โครงการนีม้ชีอ่งทางหลกัคอื เว็บไซตแ์ละเฟสบุค๊ทีจ่ะเผยแพรข่อ้มูล ขอ้เท็จจรงิ รายละเอยีดเกีย่วกบัเหตกุารณ ์6 ตลุา
ในดา้นตา่งๆ เชน่ ภาพหนังสอืพมิพห์ลายหวัในชว่งเดอืนกนัยายน-ตลุาคม 2519 คลปิวดิโีอ คลปิเสยีงในวนัเกดิเหต ุ
และเอกสารบางสว่นทีไ่ม่เคยเผยแพรม่ากอ่น เชน่ เอกสารชนัสตูรพลกิศพ เอกสารค าใหก้ารของพยานฝ่ายโจทก ์

อาจกลา่วไดว้า่น่ีคอืท างานเชงิจดหมายเหต ุ

“เวลาพูดถงึจดหมายเหต ุคนไทยจะคดิถงึหอจดหมายเหตแุห่งชาตซิ ึง่เป็นทีเ่ก็บเอกสาร แตใ่นทีนี่ห้มายถงึการท างาน
เชงิขอ้มูล การเก็บเอกสาร หาเอกสารใหม่เพิม่ จ าแนกขอ้มูล ท างานเชงิวชิาการ คน้ควา้วจิยั น าเอกสารทีม่อียูอ่อกสู่
สาธารณะแบบเขา้ใจง่าย เชน่ ท าหนัง จดัสมัมนา หรอืสนับสนุนใหค้นอืน่ท ากจิกรรมเกีย่วกบั 6 ตลุาตอ่ไปเร ือ่ยๆ เพือ่
เผชญิหนา้กบัการท าใหล้มื” ภทัรภร ภู่ทอง กลา่ว 

ธนาพล อิว๋สกุล บรรณาธกิารวารสารฟ้าเดยีวกนัถอืไดว้า่เป็นคนแรกทีค่น้พบเอกสารส าคญัของเหตกุารณซ์ึง่นอน
ฝุ่ นจบัอยูใ่นหอจดหมายเหตุของส านักงานอยัการสงูสดุเมือ่ราว 20 ปีทีแ่ลว้ เขาเลา่ใหฟั้งวา่ กวา่จะไดเ้ขา้ไปดเูอกสาร
เหลา่น้ันมคีวามยากล าบาก ตอ้งท าจดหมายขออนุญาตและรออนุมตัยิาวนาน ยิง่เมือ่เป็นประเด็นทีอ่อ่นไหวก็ยิง่

http://www.doct6.com/
http://www.2519.net/
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ตรวจสอบหลายขัน้ตอน แต่ในทีส่ดุก็ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปดเูอกสาร แมไ้ม่ไดร้บัอนุญาตใหค้ดัลอกแตเ่ขาก็ท าการ
คดัลอกไวใ้นแบบทีพ่อท าได ้

“เมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้เทคโนโลยยีงัไม่ดขีนาดนี ้ตอ้งใชว้ธิคีดัมอื ถา่ยรปูดว้ยกลอ้งฟิลม์ เอาไปลา้ง อดั สแกน จ านวน
เอกสารมเีป็น 10,000 ชิน้ บางอยา่งไม่จ าเป็นก็ไม่เอา เชน่ เอกสารพมิพล์ายนิว้มอืของคนกวา่ 3,000 คน แต่พวก
ค าใหก้ารพยานฝ่ายโจทย ์เอกสารชนัสตูรพลกิศพ พวกนีเ้ราก็อปป้ีมาหมด ตอนหลงัพอท าโครงการนี ้เทคโนโลยดีขีึน้ 
เราก็กลบัไปถา่ยรปูทัง้หมดอกีคร ัง้และไดเ้ผยแพรล่งในเว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา” ธนาพลกลา่ว 

สว่นทีม่คีวามส าคญัไม่แพก้นัของเว็บไซตนี์ค้อื การท างานเกีย่วกบั “ความทรงจ า” เนน้การสมัภาษณค์รอบครวัและผู ้
ใกลช้ดิของเหยือ่ พยายามรวบรวมภาพถา่ยของเหตกุารณท์ีย่งักระจดักระจายและซอ่นตวัอยูอ่กีมาก 

“เป้าหมายคอือยากใหส้าธารณะรูจ้กัคนทีต่ายไปแลว้ ตอนทีม่ชีวีติเขาเป็นคนแบบไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มคีวาม
ฝัน มอีดุมการณย์งัไง ท าไมวนัน้ันถงึไปอยูใ่นเหตกุารณ ์เมือ่เขาเสยีชวีติครอบครวัตอ้งเผชญิอะไรบา้ง อยากเรยีกรอ้ง
อะไรไหม ถา้คนๆ นีม้ชีวีติอยู่เขาจะเป็นยงัไง เราถามค าถามนีเ้พราะอยากใหค้นเห็นวา่มนัไม่ใชแ่คก่ารสญูเสยีคนคน
หน่ึง แตสู่ญเสยีคนทีอ่าจท าประโยชนใ์หก้บัสงัคม คนทีม่จีติใจคดิถงึความเป็นธรรม ความเทา่เทยีมของมนุษย ์และการ
ท าความรูจ้กัผูเ้สยีชวีติก็คอืการเคารพศกัดิศ์รขีองพวกเขา ” ภทัรภรกลา่ว 

ล าพงัแคต่วัหนังสอืทีถ่อดมาจากปากค าของครอบครวัหรอืเพือ่นสนิทก็อาจทรงพลงัมากพอใหเ้สยีน า้ตา แตภ่ทัรภรย า้
วา่รปูถา่ยของเหยือ่ก็ส าคญั การไดม้องรปูถา่ยเป็นการท าความรูจ้กัผ่านแววตา ใบหนา้ของคนทีเ่คยมเีลอืดเนือ้ เพือ่
ย า้เตอืนวา่พวกเขามตีวัตน ไม่ใชเ่พยีงภาพมวัหม่นเลอืนรางทีเ่ราจนิตนาการไม่ออก 

 
วมิลวรรณ รุง่ทองใบสรุยี ์ภาพจากเว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา 

วมิลวรรณ รุง่ทองใบสรุยี ์ขณะเสยีชวีติเป็นนักศกึษาช ัน้ปีที ่3 คณะพยาบาลศาสตร ์โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีอาย ุ
20 ปี เป็นลกูสาวคนโตของครอบครวัใหญ ่วนัที ่6 ตลุาคม 2519 วมิลวรรณถกูยงิในแม่น า้เจา้พระยาขณะพยายาม
วา่ยน า้ออกจากธรรมศาสตร ์

ทศันีย ์ศรจีนัทร ์เพือ่นสนิทเลา่วา่ เวลาประมาณเชา้มดืของวนัที ่6 ตลุาคม เสยีงปืนดงัขึน้ตลอด รูว้า่คงไม่ปลอดภยั
แลว้ และตอ้งหนีลงน า้ โดยมเีพือ่นทีเ่ป็นการด์จากรามค าแห่งทีช่ว่ยเหลอืพวกเธอใหห้นีลงไปทลีะคน 

“วมิลวรรณเขาบอกวา่ เขาเป็นคนแม่กลอง ชวีติผูกพนัอยูก่บัน า้มาตลอด อาบน า้ก็อาบในแม่น า้แม่กลอง วา่ยน า้ได ้
ไม่ตอ้งห่วง เขาดแูลตวัเองได ้เขาก็เลยลงไปกอ่น พวกเราก็เดนิตาม ในระหวา่งทีก่ าลงัเดนิเลาะก าแพงของธรรมศาสตร ์
มเีสยีงต ารวจน า้ตะโกนบอกวา่นักศกึษาธรรมศาสตรท์ีห่นีออกน้ันใหก้ลบัขึน้ฝ่ังเดีย๋วนี ้ไม่ง ัน้จะยงิ พวกเรากลวักนัมาก 
มเีพือ่นนักศกึษาชายถอดเสือ้ บอกไปวา่ พวกเรายอมแพแ้ลว้นะ ไม่ทนัขาดค า แป๊บเดยีวเสยีงปืนดงัมาหน่ึงนัด มเีสยีง
ตะโกนวา่มคีนถกูยงิ” 

“จากน้ันตวัพีถ่กูน าไปขงัรวมกนักบัเพือ่นๆ อกีประมาณสามพนัคนทีบ่างเขน แลว้ก็ไดข้า่วตรงน้ันเองวา่ เพือ่นทีถ่กูยงิ
น้ันคอืวมิลวรรณซึง่ไปเสยีชวีติทีโ่รงพยาบาลศิรริาช หลงัจากทีพ่วกเรากลบัเขา้มาเรยีนหนังสอืแลว้ สิง่หน่ึงทีพ่วกเรา

https://doct6.com/archives/8216?fbclid=IwAR3ZIK_kYSw67ns-AXeUG2kj8oC0AaU_h3ZA5lDr6l80Vn_i2bbB9b-bpw4
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ไม่เคยลมืกนัเลยคอืการเยีย่มเยยีนครอบครวัเพือ่นๆ ทีสู่ญเสยีไป เรายงัเคยไปขดุลอกทอ้งรอ่งทีบ่า้นวมิลวรรณทีเ่ป็น
สวนมะพรา้ว ท าอยา่งไรก็ไดใ้หแ้ม่เขารูส้กึด”ี 

“ถา้ยงัอยูถ่งึตอนนีก็้คงเกษียณอายรุาชการปีนี ้เราเชือ่วา่เขาคงเป็นพยาบาลทีด่ ีหรอืไม่ก็จะเป็นอาจารยพ์ยาบาลที่
สามารถสอนลกูศษิยใ์หเ้ป็นคนดตีอ่ไปได ้และทีส่ าคญั เขาคงเป็นลกูทีด่เีหมอืนทีแ่ม่เขาคาดหวงั” ทศันียเ์ลา่ 

 

ความรูส้กึผดิและความเงียบงนัจากผูร้อดชวีติ 

 
ภาพชายผูถ้กูแขวนคอ โดย นีล ยเูลวชิ 

ภาพโดง่ดงัอยา่งภาพชายผูถ้กูแขวนคอ เป็นภาพของนีล ยเูลวชิ ผูไ้ดร้บัรางวลัพูลติเซอรจ์ากชดุภาพถา่ยเหตกุารณ ์
6 ตลุา แตจ่นถงึปัจจบุนันีก็้ยงัไม่สามารถระบไุดว้า่ชายคนน้ันเป็นใคร มเีพยีงพยานทีเ่ห็นเหตกุารณร์ะบไุวเ้พยีงวา่ 
“เหยือ่อาย ุ20-21 ปี ทา่ทางเป็นนักศกึษา” 

ภทัรภรตัง้ค าถามวา่หากเป็นนักศกึษาจรงิ ท าไมไม่มเีพือ่นออกมาประกาศวา่เป็นเพือ่นกบัชายคนดงักลา่ว อยา่งไรก็
ตาม จากการท าขอ้มูล 6 ตุลาทีผ่่านมาเธอพบขอ้สงัเกตทีน่่าประหลาดใจวา่ แทบไม่มใีครออกมาประกาศวา่คนที่
เสยีชวีติเป็นเพือ่น ถา้ไม่ไดไ้ปเจอและขอสมัภาษณเ์อง พวกเขาจ านวนมากก็อาจไม่ออกมาพูด 

หรอืมนัคอืความรูส้กึผดิจนไม่อยากพูดถงึ? 

ในหนังสอื ‘6 ตลุา ลมืไม่ไดจ้ าไม่ลง’ เขยีนโดยธงชยั วนิิจจะกุล กลา่วถงึเร ือ่งความเงยีบนีไ้วอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

 “...แมว้า่สถานการณก์ารเมอืงและวาทกรรมการสงัหารหมู่ 6 ตลุาจะเปลีย่นแปลงไป กลบักลายเป็นวา่ทัง้ผูก้อ่กรรมท า
เข็ญและเหยือ่ของเหตกุารณต์า่งรูส้กึอหิลกัอเิหลือ่และทกุขท์นจากบาดแผลไปในทางทีแ่ตกตา่งกนั สง่ผลใหเ้ป็นการ
ยากทีพ่วกเขาจะทลายก าแพงแห่งความเงยีบงนัทีต่นเองสรา้งขึน้ได ้

สว่นประชาชนมากกวา่ 3,000 คนสว่นใหญเ่ป็นนักศกึษาจ าตอ้งหาทีห่ลบภยัดว้ยการเขา้รว่มกบั พคท. ในเขตป่าเขา 
แต ่พคท. และขบวนการฝ่ายซา้ยทัง้หมดลม่สลายลงในตน้ทศวรรษ 1980 หากมองยอ้นกลบัไป แน่นอนวา่ พคท. มี
บทบาทส าคญัในการบ่มเพาะแนวคดิสุดขัว้ไม่ประนีประนอมมากยิง่ขึน้เร ือ่ยๆ ในขบวนการนักศกึษา 

นักศกึษาสว่นใหญพ่บวา่หลงัการลม่สลายของ พคท. พวกเขาเพิง่อาย ุ20 กวา่ๆ แต่พ่ายแพส้งครามประวตัศิาสตร ์
มาแลว้ 2 คร ัง้ คร ัง้แรกคอืในเมอืงทีจ่บลงดว้ยการทีเ่พือ่นๆ ของพวกเขาถกูสงัหารหมู่ อกีคร ัง้คอืสงครามในป่าเขาทีจ่บ
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ลงดว้ยการสญูสิน้ศรทัธา จะไม่ใหพ้วกเขารูส้กึขยะแขยงตวัเอง อบัอายขายหนา้ และละอายตอ่ความผดิพลาดถงึขัน้
หายนะทีก่ระท าลงไปไดย้า่งไร แลว้จากน้ันยงัตอ้งวอนขอความปรานีจากรฐัซึง่พวกเขาหยามเหยยีดมากอ่น หลายคน
ตดัสนิใจฆ่าตวัตาย 

ความจรงิทีว่า่การเสยีสละอยา่งทีถ่กูมองในตอนน้ันวา่เป็นไปเพือ่อดุมคตอินัสงูสง่ ก็ไม่มนี า้หนักทีจ่ะคานความจรงิอกี
ขอ้ทีว่า่ หากเพือ่นๆ เหลา่น้ันรอดชวีติในเชา้วนัพุธน้ันมาได ้พวกเขาจะไดร้บัโอกาสในชวีติอกีคร ัง้หน่ึงเชน่เดยีวกบั
อดตีฝ่ายซา้ยทีย่งัมชีวีติอยูจ่นทกุวนันี ้ดงัน้ัน การสงัหารหมู่ไม่ใชห่วัขอ้ทีอ่ดตีฝ่ายซา้ยสามารถพูดถงึไดโ้ดยปราศจาก
การสะทอ้นยอ้นคดิถงึภาวะกลนืไม่เขา้คายไม่ออกทางศลีธรรมอนัรบกวนตจิใจนีไ้ด ้

และระดบัความรนุแรงเป็นผลมาจากความจงเกลยีดจงชงักนัอยา่งเขม้ขน้ทีห่ลอ่เลีย้งเร ือ่ยมา ทัง้ฝ่ายขวาและฝ่ายซา้ย
เองก็แสดงความเป็นอรไิม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั แมฝ่้ายซา้ยไม่เคยคกุคามในทางปฏบิตัจิรงิเลยก็ตาม แตห่มายความวา่
อดตีฝ่ายซา้ยจ านวนมากยงัรูส้กึวา่ตนเองมสีว่นรบัผดิชอบตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้…” 

น่ีอาจพอเป็นค าตอบไดส้ว่นหน่ึงวา่ ท าไมการพูดถงึรายละเอยีดของคนทีต่ายดเูหมอืนเพิง่เร ิม่เก็บขอ้มูลกนัในปี 2539 
ทีม่กีารจดัร าลกึครบรอบ 20 ปีน่ีเอง 

ทะลุเวลา ตามหาญาต ิ

‘เวลา’ ดจูะเป็นปฏปัิกษส์ าคญัของการเก็บขอ้มูล ผ่านมา 40 ปี ทมีงานเร ิม่ตน้จากตรงไหน? 

นักวจิยัไดท้ีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัทข์องครอบครวัผูเ้สยีชวีติจากเอกสารชนัสตูรพลกิศพ แลว้จงึสง่จดหมายหรอืโทรไป
ตามขอ้มูลทีไ่ด ้บางสว่นก็โชคดทีีม่คีนชว่ยตามหาญาตหิรอืเพือ่นของผูเ้สยีชวีติให ้

 
ภทัรภร ภูท่อง 

มปีระมาณ 10 กวา่คนทีโ่ครงการไดร้บัการแนะน าจากอดตีนักศกึษาในยุค 6 ตลุา ส่วนจดหมายทีส่ง่ไปโดยใชท้ีอ่ยูจ่าก
เอกสารชนัสตูรพลกิศพน้ันสง่ไป 36 ฉบบัมคีนโทรกลบัมา 4 คน และมจีดหมายตกีลบัจ านวนมาก แน่ละ่ 40 ปีแลว้ 
บา้นบางหลงัก็ไม่มอียูบ่นถนนสายน้ันแลว้ 

ภทัรภรมโีอกาสคยุกบับุรษุไปรษณียห์ลายคนทีห่าบา้นเลขทีต่ามจดหมายไม่พบ บา้งกลายเป็นโกดงัเก็บของ บา้ง
เปลีย่นเจา้ของบา้น แตเ่มือ่ไปรษณียร์ูว้า่เธอก าลงัตามหาครอบครวัของผูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณ ์6 ตลุา ไปรษณียท์กุ
คนก็เต็มใจทีจ่ะชว่ยหาเพราะรูว้า่มคีวามส าคญัมาก 
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ส าหรบัญาตคินแรกทีโ่ทรกลบัมา เป็นพีส่าวของนักศกึษาคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีเ่สยีชวีติ จดหมาย
ถกูสง่ไปทีบ่า้นเกา่ทีใ่หค้นอืน่เชา่ ค าพูดแรกของพีส่าวคนน้ันคอื “ท าไมเพิง่ตดิตอ่มา” 

คนทีส่องทีโ่ทรมาอยูท่ีเ่พชรบุร ีญาตคินน้ันเลา่วา่เรยีนทีร่ามค าแหงกบัผูเ้สยีชวีติดว้ย รูว้า่เกดิอะไรขึน้แตไ่ม่อยากให ้
สมัภาษณ ์จากน้ันแนะน าใหไ้ปพบพีส่าวของผูต้าย พีส่าวไม่อยากเลา่ บอกใหไ้ปคยุกบันอ้งสาว ค าตอบของนอ้งสาว
คอื ไม่ตอ้งการพูดเร ือ่งนีแ้ละไม่อยากใหต้ดิตอ่มาอกี 

“เขาพูดประมาณวา่อยา่มาเซา้ซี ้คณุไม่รูห้รอกวา่ครอบครวัเราเจออะไรมาบา้ง คดิวา่ชว่งหลงัจากทีพ่ีช่ายเขาเสยีชวีติ 
อาจมหีลายคนไปดา่ครอบครวัเขา เป็นคอมมวินิสต ์หรอืต ารวจอาจไปหาทีบ่า้นดว้ยความกลวัท าใหค้รอบครวัรูส้กึไม่
อยากยุง่เกีย่วแลว้” ภทัรภรกลา่ว 

รูปถ่าย...จากชา่งภาพ จากทหาร จากซาเลง้ 

 
ชดุภาพสจีากแฟรงค ์ลอมบารด์ 

ชดุภาพถา่ยของเหตกุารณ ์6 ตลุามาจากหลายแหลง่ 

ชดุภาพของ แฟรงค ์ลอมบารด์ อดตีนักขา่วของสถานีวทิยนิุวซแีลนด ์ปัจจบุนัเขาอาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ ภทัรภรได ้
พบแฟรงคโ์ดยการแนะน าของเพือ่นละแวกบา้น เธอบอกวา่แฟรงคอ์ายกุวา่เจ็ดสบิปี พ านักอยูล่ าพงัในอาคารชดุกลาง
เมอืง แมจ้ะไดภ้าพมาตัง้แตค่ร ัง้แรกทีเ่จอ แตห่ลงัจากน้ันก็ยงัไปเจอและน่ังคยุเป็นการสว่นตวักบัแฟรงคอ์กีเป็นระยะ
จนถงึปัจจบุนั 

ชดุภาพของ ปฐมพร ศรมีนัตะ เป็นชดุภาพขนาดใหญ่ มหีลายจดุทีเ่กดิเหต ุทมีงานไดร้บัภาพชดุนีเ้พราะเพือ่นแจง้วา่
ปฐมพรเป็นผูค้รอบครองภาพดงักลา่ว ปฐมพรสนใจประเด็นประวตัศิาสตรก์ารเมอืง และมเีอกสาร ภาพถา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
หลายชดุ เขาบอกวา่ไดภ้าพถา่ยชดุนีม้าจากรา้นของเกา่ซ ึง่ไดม้าจากซาเลง้ทีเ่อามาขายตอ่ ดจูากมุมกลอ้งแลว้น่าจะ
เป็นการถา่ยจากฝ่ังเจา้หนา้ทีร่ฐั 

ฟังดเูหลอืเชือ่ แตก็่เป็นไปแลว้ จากจากภาพถา่ยทีผ่่านมอืมาหลายทอด ตอนนีท้กุคนสามารถเห็นภาพเหลา่น้ันได ้
เพยีงคลิก๊เดยีว 

“เราไดเ้จออะไรทีไ่ม่เคยเห็นมากอ่น เราถงึไดส้นุกกบัการท างาน มนัเหมอืนเป็นนักสบื” ภทัรภรเลา่ 

ยงัมชีดุภาพการชนัสตูรพลกิศพทีโ่ครงการฯ ไดร้บับรจิาคมาจากผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ในเวลาน้ันเขารูด้วีา่การตาย
เหลา่นีเ้ป็นการตายทีไ่ม่ธรรมดาจงึเก็บภาพไว ้40 ปีโดยทีไ่ม่มใีครรู ้จนกระทัง่ทางโครงการฯ ตดิตอ่ไป แตเ่น่ืองจากผู ้

https://doct6.com/archives/8753
https://doct6.com/archives/2235
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บรจิาคยงัมคีวามกงัวลเร ือ่งความละเอยีดออ่นของประเด็นนีภ้ายใตส้ถานการณก์ารเมอืงทีไ่ม่อาจวางใจไดใ้นปัจจบุนั 
ท าใหโ้ครงการฯ ยงัไม่น าภาพชดุนีเ้ผยแพรใ่นเว็บไซต ์

ความผดิปกตขิองเอกสารชนัสูตรพลกิศพ  

“บา้นเรายงัมเีอกสารทีย่งัไม่ไดถ้กูเผยแพรซ่ ึง่สะทอ้นถงึความรนุแรงของรฐัอกีมาก ตอ้งตามหาตอ่ไป” ภทัรภรย า้ 

การปกปิดขอ้มูลดจูะเป็นเร ือ่งปกตขิองรฐัตัง้แตอ่ดตีจนปัจจบุนั เอกสารชนัสตูรพลกิศพท าใหเ้ห็นรอ่งรอยการปกปิด
บางอยา่งเชน่กนั เชน่ แบบฟอรม์ทีใ่ชค้วรตอ้งมขีอ้มูลของคนมารบัศพ ขอ้มูลของพยาน หรอืขอ้มูลของคนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัศพมากกวา่นีแ้ตก่ลบัไม่ปรากฏ หรอืการเขยีนวา่ตายเพราะสะเก็ดระเบดิ น่ันหมายความวา่มกีารใชร้ะเบดิหรอืไม่ 
หรอืการไม่บอกวา่ตายดว้ยกระสนุอะไร ทัง้ทีเ่มือ่เห็นกระสนุปืนจะบอกชนิดของปืนได ้

นอกจากนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบเอกสารชนัสตูรพลกิศพของโรงพยาบาลศิรริาชกบัโรงพยาบาลต ารวจจะพบวา่ 
โรงพยาบาลศิรริาชบรรยายลกัษณะผูต้ายโดยละเอยีด เชน่ เป็นเพศชาย ผมหยกิ รา่งสนัทดั ผวิคล า้ ใสเ่สือ้สนีี ้
กางเกงสนีี ้จนท าใหต้ามหาชือ่คนทีถู่กแขวนคอไดเ้พิม่อกีคนหน่ึงจากเอกสารชนัสตูรฯ นี ้

ขณะทีโ่รงพยาบาลต ารวจเขยีนสาเหตกุารตายสัน้ๆ วา่ “ถกูยงิ” ไม่บอกรายละเอยีดใดๆ แมก้ระทัง่วา่ถกูยงิกีนั่ด การ
เขยีนใหล้ะเอยีดเชน่การถกูยงิเขา้จากดา้นหลงั อาจท าใหต้คีวามไดว้า่มากขึน้เป็นการยงิคนทีก่ าลงัหลบหนีอยู ่เป็นตน้ 

 
ภาพโดย กติตยิา อรอนิทร ์

 

สิง่ทีไ่ม่อาจกูค้นื การท าลายเอกสารอายุเกนิ 25 ปี 

“ผมคดิวา่ศพน่าจะมากกวา่ 70 ศพ” เป็นค าพูดของนายต ารวจคนหน่ึงซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเอกสาร 6 ตลุา ซ ึง่พูดคยุ
แบบ ‘ออฟ เดอะ เรคคอรด์’ ใหนั้กวจิยัฟัง 

หากเราส ารวจตวัเลขผูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ ์เว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา ระบุวา่ นักศกึษาและประชาชนผูเ้สยีชวีติทัง้หมด 
41 คน ฝ่ายเจา้พนักงานและฝ่ายขวาเสยีชวีติทัง้หมด 5 คน แมว้า่ผูว้จิยัย า้วา่เอกสารชนัสตูรปรากฏแค ่46 ศพ แต่
ต ารวจผูน้ั้นก็ยงัยนืยนัวา่ “คดิวา่มนัน่าจะมากกว่าน้ัน” แตเ่มือ่ถามหาเอกสารหลกัฐาน ต ารวจคนดงักลา่วกลบับอกวา่ 
“ไม่รูเ้หมอืนกนั อาจจะโดนท าลายไปแลว้” 

เชน่เดยีวกบัทีโ่รงพยาบาลศิรริาชซึง่จะเก็บเอกสารไว ้25 ปีแลว้ท าลายทิง้ แตโ่ชคดทีีเ่อกสารเกีย่วกบัคด ี6 ตลุาเป็น
ชดุทีย่า้ยไปอยูท่ีพ่พิธิภณัฑอ์ยัการสงูสดุ กระน้ันก็ตาม เหตทุีเ่กดินอกเหนือจากวนัที ่6 ตลุาก็ไม่ถูกรวมอยูด่ว้ย เชน่ 
กรณีชา่งไฟฟ้า 2 คนทีถ่กูแขวนคอทีน่ครปฐม 

“เราเคยไปตามเอกสารคดชีา่งไฟฟ้า ไปประมาณ 5 โรงพกั โรงพกัน้ันบอกใหไ้ปโรงพกันี ้โรงพกันีบ้อกใหไ้ปโรงพกัน้ัน 
เราไปโรงพกัในอ าเภอเมอืงทกุทีแ่ลว้ เขาบอกวา่เอกสารจะเก็บไว ้25 ปี หลงัจากน้ันก็จะท าลายเอกสาร” ภทัรภรกลา่ว 

https://doct6.com/archives/10292
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ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระบุวา่ ทกุปีปฏทินิ (เร ิม่วนัที ่1 มกราคมสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคมของทกุปี) สว่นราชการจะตอ้งสง่หนังสอืทีม่อีายคุรบ 25 ปีนับจากวนัทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ ทีเ่ก็บไว ้ณ สว่นราชการ 
ใหห้อจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศลิปากร พรอ้มทัง้บญัชสีง่มอบ ยกเวน้หนังสอืทีต่อ้งสงวนเป็นความลบั ใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายหรอืระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิและหนังสอืทีม่กีฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบทีอ่อกใช ้
เป็นการทัว่ไปก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ สว่นหนังสอืทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตรท์กุสาขาวชิา และมคีณุคา่ตอ่การศกึษา 
คน้ควา้ วจิยั ใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องชาตติลอดไป หรอืตามทีส่ านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาต ิกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรมก าหนด 

ขอ้ตอ่ทีล่มืนึกถงึ ป่อเตก็ตึง๊-รว่มกตญัญู 

 
การเคลือ่นยา้ยศพโดยเจา้หนา้ทีมู่ลนิธริว่มกตญัญ ูภาพจากเว็บไซตบ์นัทกึ 6 ตลุา 

มูลนิธป่ิอเต็กตึง๊และมูลนิธริว่มกตญัญมูสีว่นชว่ยในการล าเลยีงคนเจ็บและคนเสยีชวีติ ผูเ้ก็บขอ้มูลมโีอกาสได ้
สมัภาษณเ์จา้หนา้ทีร่ว่มกตญัญ ู2 คนซึง่ท าหนา้ทีล่ าเลยีงศพไปสถาบนันิตเิวช แตท่ ัง้คูข่อไม่ใหเ้ปิดชือ่เพราะกงัวลเร ือ่ง
ความปลอดภยั พวกเขายนืยนัวา่เวลาจะล าเลยีงศพ รถของมูลนิธจิะออกจากจดุเกดิเหตไุม่ไดจ้นกวา่ต ารวจจะมาเซน็
เอกสารอนุญาต เพราะฉะน้ันมูลนิธติอ้งมเีอกสารบนัทกึวา่วนันีเ้ก็บศพกีศ่พ เอาคนเจ็บกีค่นไปโรงพยาบาล 

นอกจากนีเ้จา้หนา้ทีย่งัถา่ยรปูคนเจ็บ คนเสยีชวีติ และรปูเหตกุารณไ์วห้ลายรปู ซ ึง่จะท าใหเ้ห็นสเกลความรนุแรง 
กระทัง่สามารถใชใ้นงานวจิยัมานุษยวทิยาหรอืประวตัศิาสตรไ์ด ้

เป็นทีน่่าเสยีดายส าหรบัสงัคมไทยทีห่ลงัปี 2535 มูลนิธริว่มกตญัญทู าลายเอกสารไปแลว้ เพราะตอ้งยา้ยส านักงาน
จากคลองเตยไปบางพล ี

“เรารูส้กึเสยีดายและเจ็บใจมากๆ ถา้หากบา้นเรามวีฒันธรรมจดหมายเหต ุใครรูว้า่มเีอกสารส าคญัก็สง่ใหจ้ดัเก็บ เราก็
อาจไดเ้ห็นเอกสารพวกน้ันแลว้ เชน่เดยีวกนัคนท างานดา้นจดหมายเหตเุองก็ไม่ไดนึ้กวา่มูลนิธป่ิอเต็กตึง๊ รว่มกตญัญู
จะเกีย่วขอ้งกบัความรนุแรงทางการเมอืงได ้ไม่คอ่ยมใีครเชือ่มโยงในรายละเอยีดแบบนี ้ดงัน้ัน ถา้ไม่มวีฒันธรรม
จดหมายเหต ุมนัจะไม่สามารถท าความเขา้ใจอดตีไดส้กัเทา่ไร” ภทัรภรกลา่ว 

สว่นทีป่่อเต็กตึง๊มเีอกสารเกีย่วกบัการท างานชว่ง 6 ตลุาเชน่กนั เวลารบัศพไม่มญีาตมิาจะตอ้งมกีารบนัทกึไว ้แต่
มูลนิธฯิ ไม่ใหนั้กวจิยัเขา้ถงึเอกสารเพราะไม่ไดเ้ป็นญาตกิบัผูต้าย อีกทัง้มองวา่สิง่ทีโ่ครงการก าลงัท าเป็นเร ือ่ง
การเมอืง “เราไม่อยากยุง่กบัการเมอืง” 

อยา่งไรก็ด ีการพูดคุยกบัพยานหลายคนท าใหนั้กจยัมคีวามสงสยัมากขึน้เร ือ่ยๆ ทัง้กรณีต ารวจทีบ่อกวา่มคีนตาย
มากกวา่ 70 ศพ กรณีพยานคนหน่ึงซึง่เคยเป็นนักศกึษาในเหตกุารณแ์ตอ่อกมาจากการชมุนุมกอ่นและน่ังรถเมล ์

http://www.kromchol.com/eoffice/law.htm
https://doct6.com/archives/2235
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กลบับา้น ระหวา่งทางเขาเห็นคนถกูแขวนคอเป็นสบิๆ คน กรณีคนในกลุม่กระทงิแดงคนหน่ึงทีอ่ยธุยาระบุเชน่กนัวา่ 
“เห็นคนถกูแขวนเป็นสบิคน” 

น่ันเป็นจดุเร ิม่ตน้ใหนั้กวจิยัอยา่งภทัรภรน าฟุตเทจและรปูถา่ยทีม่มีาเรยีงกนัเพือ่ดอูยา่งละเอยีด จนท าใหพ้บขอ้มูลใหม่
วา่ คนถกูแขวนคอมจี านวน(อยา่งนอ้ย) 5 คน จากตอนแรกทีเ่ช ือ่วา่มอียูเ่พยีง 2 คน (อา่นทีน่ี่) 

ฝ่ายรฐัทีเ่สยีชวีติเป็น ‘เหยือ่’ หรอืไม ่

ควรจะนับฝ่ายรฐัทีเ่สยีชวีติ 5 คน เป็นเหยือ่ในความรนุแรง 6 ตลุาหรอืเปลา่? โดยสว่นใหญแ่ลว้มกัไม่นับ แตก็่มขีอ้
ถกเถยีงเพราะมเีงือ่นไข สภาพแวดลอ้มทีผ่ลกัใหเ้ขาตอ้งท าแบบน้ัน 

 
พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์

พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์ใหค้วามเห็นตอ่เร ือ่งนีว้า่ ตอ้งแยกแยะขอ้เท็จจรงิพืน้ฐานใหไ้ดก้อ่นวา่การเสยีชวีติของสองฝ่ายมี
สาเหตทุีแ่ตกตา่งกนัอยา่งไร ฝ่ายนักศกึษาประชาชนเสยีชวีติเพราะถกูลอ้มปราบดว้ยก าลงัเจา้หนา้ทีพ่รอ้มอาวธุหนัก
และมวลชนฝ่ายขวาหลายรอ้ยคน พวกเขาชมุนุมกนัอย่างสงบในมหาวทิยาลยั จรงิอยทูีฝ่่ายเจา้หนา้ทีแ่ละฝ่ายขวา
เสยีชวีติจากการถกูยงิจากการด์ของนักศกึษาแตเ่พราะการด์พยายามสกดักัน้ไม่ใหฝ่้ายแรกบุกเขา้มาธรรมศาสตร ์
พวกเขาเสีย่งชวีติตนเองเพือ่ปกป้องเพือ่นนับพนัคนทีอ่ยู่ในมหาวทิยาลยั 

ในขณะทีนั่กศกึษาประชาชนทีเ่สยีชวีติ ครอบครวัของพวกเขาไม่เคยไดร้บัความยตุธิรรม และยงัถูกประณามวา่เป็น
คอมมวินิสต ์ขายชาต ิหนักแผ่นดนิตอ่เน่ืองอกีหลายปี เจา้หนา้ทีแ่ละมวลชนฝ่ายขวาไดร้บัการยกยอ่งวา่เสยีสละชวีติ
ท าหนา้ทีป่กป้องสถาบนัหลกัของชาต ิไดร้บัพระราชทานเพลงิศพอยา่งสมเกยีรต ิ

“อยา่งไรเสยี เจา้หนา้ทีแ่ละฝ่ายขวาก็คอืเหยือ่ของการปลกุระดมใหเ้กลยีดชงัเชน่กนั” พวงทองบอกวา่เธอไม่ชอบ
ประโยคนีนั้ก ฉะน้ันขอแกใ้หม่ใหร้ดักมุยิง่ขึน้ โดยมองวา่พวกเขาคอื “ผลพวง” หรอืผลงานของการปลกุระดมฯ และ
อาจจะเป็นผูส้รา้งหรอืผูผ้ลติซ า้ความเกลยีดชงัดงักลา่วดว้ยก็ได ้

“ยกตวัอยา่งทีไ่กลตวัแตสุ่ดโตง่สกัหน่อย หากเราเอาเจา้หนา้ทีแ่ละฝ่ายขวามารวมกบัคนทีเ่สยีชวีติจากปฏบิตักิาร
สงัหารหมู่ของพวกเขาเอง ก็คงไม่ตา่งกบัการบอกวา่บรรดาทหารนาซทีีเ่สยีชวีติจากกองก าลงัชาวยวิทีพ่ยายาม
ปกป้องตนเอง ก็สมควรไดร้บัการเรยีกขานวา่เป็นเหยือ่ดว้ยเชน่กนั ถา้คณุเสนอแบบนี ้คณุไม่คดิวา่มนัน่าหวัเราะเยาะ
อยา่งน้ันหรอื” พวงทองกลา่ว 

ตอ้งท าความเขา้ใจฝ่ายผูก้ระท าดว้ย 

https://prachatai.com/journal/2016/10/68177
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_139007
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แถวลกูเสอืชาวบา้นขณะปกป้องวดับวรนิเวศวหิาร 

ไม่วา่เราจะนับฝ่ายเจา้หนา้ทีแ่ละฝ่ายขวาทีเ่สยีชวีติอยา่งไร แตผู่ท้ าขอ้มูลมคีวามเห็นโดยสว่นตวัวา่ เราควรตอ้งศกึษา
ความทรงจ าประสบการณข์องฝ่ายขวา เจา้หนา้ทีร่ฐัตวัเล็กตวันอ้ย เพือ่ท าความเขา้ใจวา่มเีงือ่นไขหรอืสภาพการณ์
อะไรท าใหค้นเหลา่นีต้ดัสนิใจลกุขึน้มาฆ่าคน 

เธอเห็นวา่ถา้ปราศจากการท าความเขา้ใจเร ือ่งพวกนี ้เราจะไม่สามารถท าความเขา้ใจความรนุแรงของวนัน้ันไดเ้ลย 
และยงัเห็นวา่สามารถศกึษาฝ่ายผูก้ระท าได ้แตจ่ะไม่จดัใหค้นเหลา่นีอ้ยูใ่นประเภทของ ‘เหยือ่ 6 ตลุา’ 

ค าถามอาจมตีอ่ไปวา่ น่ันจะเป็นการสรา้ง ‘ความเขา้ใจได’้ ในการกระท าของพวกเขาไหม? 

ภทัรภรตอบค าถามนีด้ว้ยการยกตวัอยา่งการสมัภาษณก์ลุม่กระทงิแดงคนหน่ึงทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ ์

“เขาพูดวา่ทีผ่่านมาเขาเสยีใจ และน า้ตาคลอขณะพูด ผมท าตวัไม่ด ีเป็นคนไม่ด ีทกุวนันีก็้เสยีใจ หลงัจากน้ันผมก็ไป
บวช แลว้ผมก็ใชช้วีติโดยการไม่ท ารา้ยคนอืน่อกี” 

“เมือ่มคี าพูดแบบนีอ้อกมา คนทีเ่ป็นฝ่ายเหยือ่ก็อาจจะโกรธและคดิวา่การทีเ่ราเอาประสบการณข์องผูก้ระท ามา
เปิดเผยตอ่สาธารณะน้ันก าลงัแกต้วัใหก้บัการกระท าทีเ่ลวรา้ยมากในอดตีของพวกเขา เราควบคมุความคดิของคน
อา่นไม่ได ้แตเ่ราเพยีงจะอธบิายวา่คนเราเปลีย่นแปลงกนัไดภ้ายในชว่ง 40 ปี วนัหน่ึงคุณอาจคดิวา่คอมมวินิสตต์อ้งถกู
ก าจดั แตเ่มือ่เวลาผ่านไป 40 ปี คนๆ น้ันเตบิโตขึน้ แตง่งาน มลีกู เห็นความส าคญัของชวีติมากขึน้ก็อาจเปลีย่น
ความคดิไดว้า่ถงึเป็นคอมมวินิสตก็์เป็นคน ความเปลีย่นแปลงแบบนีเ้ราจะดลีกบัมนัยงัไง ไม่วา่จะเกลยีดกนัอยา่งไร ไม่
วา่เขาเป็นคนช ัว่คนเลวอยา่งไร คณุก็ยงัจะตอ้งอยูใ่นสงัคมเดยีวกนักบัคนๆ น้ัน” ภทัรภรกลา่ว 

“สิง่ทีเ่ราสนใจคอื เงือ่นไข สภาพแวดลอ้มและสถานการณใ์หค้นเลอืกท าสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอืเลอืกใชค้วามรนุแรง เราคดิ
วา่ การท าความเขา้ใจอยา่งนีจ้ะน าไปสูก่ารป้องกนัความรนุแรงได”้ ภทัรภรกลา่ว 

งานศกึษาเกีย่วกบั 6 ตลุาไม่วา่จะเป็นของ อ.สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกลุ อ.ชาญวทิย ์เกษตรศิร ิอ.เบเนดกิต ์แอนเดอรส์นั อ.
ธงชยั วนิิจจะกลุ ท าใหเ้ราเห็นโครงสรา้ง สภาพสงัคมการเมอืงทีส่ง่ผลตอ่การเกดิความรนุแรงของ 6 ตลุา แตส่ิง่ที่
หายไปคอื ความรนุแรงของ 6 ตลุามนัเปลีย่นแปลงหรอืสง่ผลกระทบตอ่คนตวัเล็กตวันอ้ยอยา่งไร เกดิอะไรขึน้กบัความ
หวาดกลวัทีค่รอบง าคนจ านวนมากในสงัคมหรอืความเงยีบของคนในสงัคม และน่ันคอืสิง่ทีเ่ธออยากท า 

“ทีส่ าคญั มนัตอ้งรบีท ากอ่นทีห่ลกัฐานหรอืความทรงจ าจะหายไป” นักสบืประวตัศิาสตรค์นเดมิกลา่ว   


