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จารุพงษ์ ทองสิ นธุ์
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการองค์ การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) และกรรมการศูนย์ กลางนิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย ปี 2519
เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 มีคนเห็นจารุ พงษ์ ทองสิ นธุ์ ถูกยิงหน้าตึก อมธ. ขณะคอยระวังหลังให้เพื่อน ๆ ที่ลง
จากตึก ร่ างของเขาถูกอันธพาลการเมืองใช้ผา้ รัดคอแล้วลากไปตามสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ามกลางสายตานับร้อยที่เฝ้ าดูดว้ ยความสะเทือนใจ และนับจากวันนั้น ยังไม่มีใครพบร่ างของจารุ พงษ์อีกเลย
20 ปี ผ่านไป ขณะที่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับจารุ พงษ์ ได้กลายเป็ นตัวแทนของความรุ นแรงโหดร้ายใน
เหตุการณ์ 6 ตุลา และชื่อของจารุ พงษ์ โดยเฉพาะการอุทิศชีวติ ตนเพื่อปกป้ องผูอ้ ื่น ได้รับการเชิ ดชูในการ
รําลึกเหตุการณ์ครั้งนั้น…ที่บา้ นของครอบครัว “ทองสิ นธุ์” พ่อและแม่ของจารุ พงษ์ยงั คงเฝ้ ารอคอยการ
กลับมาของลูกชายคนโตที่หายหน้าไปเมื่อ 20 ปี ก่อนอย่างไม่สิ้นหวัง
ที่สวนมังคุดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในตําบลอิปัน อําเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พ่อจินดาและแม่ลิ้ม ทองสิ นธุ์
ชวนให้เราไปนัง่ ที่ขนําน้อยกลางสวน หลังจากนั้นจึงเริ่ มต้นเล่าเรื่ องราวตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ของลูกชายคนโตให้
ฟังว่า
“แม่มีลูกชายคนแรกตอนปี 2500 ตั้งชื่อจริ งว่า จารุ พงษ์ ส่ วนชื่อเล่นชื่ อว่า “เกี๊ยะ” มาจากคําว่า “เค้าเกี๊ยะ” เป็ น
ภาษาจีนไหหลํา แปลว่า ข้าวต้ม ลูกเกี๊ยะขยัน ช่วยงานทุกอย่าง ขนํานี้เขาก็สร้างให้ เขาชอบอ่านหนังสื อ
ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ตอนเขาอยูช่ ้ นั ป.4 ตื่นมาอ่านหนังสื อตั้งแต่ตี 4 สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้ า เวลาอ่านต้องจุด
ตะเกียงนํ้ามันก๊าด เขาจะอ่านหนังสื อจบสองเที่ยวก่อนเปิ ดเรี ยนทุกครั้ง”
แม้จารุ พงษ์จะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ พ่อของเขารับราชการเป็ นครู และแม่เป็ นชาวสวน แต่จารุ
พงษ์และน้อง ๆ อีก 4 คน ก็เติบโตมาท่ามกลางความรัก ความเอาใจใส่ และการอบรมสั่งสอนอย่างดี แม่ลิ้ม
เล่าว่า
“ลูกของแม่ไม่ด้ือ เพราะแม่ไม่เอา “ของร้อน” ให้ลูกกิน แม่ไม่ไปโกงเขามา แม่หาเงินตัวเป็ นเกลียว เพื่อส่ ง
เสี ยให้ลูกเรี ยน ทําสวน ขายของ ทําทุกอย่างเพราะพ่อกับแม่มีความตั้งใจอย่างหนึ่งว่า ลูกทุกคนต้องเรี ยนให้ถึง
ปริ ญญา แต่จะเรี ยนอะไรก็ได้”
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ในที่สุดความตั้งใจของพ่อแม่ก็เป็ นความจริ ง เมื่อจารุ พงษ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แต่หลังจาก
เข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่นาน เขาก็เข้าร่ วมกิจกรรมการเมืองซึ่ งกําลังร้อนแรงอยูใ่ นขณะนั้น เขาทุ่มเททั้งกายและ
ใจให้แก่กิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ส่ งผลให้การเรี ยนของเขาตกตํ่าลงอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน จน
พ่อและแม่ตอ้ งกล่าวเตือนด้วยความห่วงใย
แต่ถึงที่สุดแล้วจารุ พงษ์ก็ไม่สามารถทําตามที่แม่ขอร้องได้ เพราะสถานการณ์บา้ นเมืองในช่วงนั้นร้อนแรงเกิน
กว่าที่คนที่รักความเป็ นธรรมอย่างเขาจะอยูเ่ ฉย
แม่ลิ้มจึงได้พบภาพลูกชายในหน้าหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ง
เป็ นภาพขณะที่จารุ พงษ์และเพื่อนกําลังยืน่ จดหมายประท้วงหนังสื อพิมพ์ดาวสยาม ด้วยความเป็ นห่วงลูกชาย
พ่อจินดาและแม่ลิ้มจึงจับรถไฟจากสุ ราษฎร์ ธานีเข้ากรุ งเทพฯ ในเช้าวันรุ่ งขึ้น
“แม่เห็นรู ปเขาในหนังสื อพิมพ์แม่ก็ไม่ไหวแล้ว แม่กว็ า่ แม่สั่งแล้ว มานึกในใจว่าลูกเกี๊ยะรับปากกับแม่แล้ว
แต่ลูกเกี๊ยะไม่ทาํ ตามที่แม่บอกเลย แม่กบั พ่อก็รีบขึ้นไปหาวันที่ 25 กันยา พอวันที่ 28 กันยา เขาก็มาส่ ง แม่ก็
บอกว่าลูกเกี๊ยะกลับเถอะลูก เขาก็วา่ แม่ไม่ให้ลูกเรี ยนแล้วหรื อ สอบวันที่ 6 เสร็ จแล้ววันที่ 11 จะกลับบ้าน
แน่ ๆ แม่ไม่ตอ้ งห่วง แล้วก็บอกว่าจะไม่ทาํ ให้แม่ผดิ หวัง เขามาส่ งที่สถานีแล้วก็กลับไปที่ธรรมศาสตร์ อีก”
หลังจากกลับมาถึงสุ ราษฎร์ ธานีได้ไม่กี่วนั เช้าวันที่ 6 ตุลาคม พ่อจินดา ก็ได้ฟังข่าวจากโทรทัศน์และวิทยุวา่ มี
การปราบปรามนักศึกษาที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว ด้วยรู ้จกั นิสัยของลูกชายคนโตดี ทั้งคู่จึงมัน่ ใจ
ว่าจารุ พงษ์จะต้องเข้าร่ วมในเหตุการณ์ดว้ ยแน่
ด้วยความเป็ นห่วง พ่อจินดาจึงตัดสิ นใจเดินทางไปรับลูกชายกลับบ้านโดยจับรถไฟเข้ากรุ งเทพฯ อีกครั้ง
เรื่ องราวต่อไปนี้ คือ ความรู ้สึกจากพ่อถึงลูก ซึ่ งตัดตอนมาจากบันทึกของพ่อจินดาที่เขียนถึงลูกชายซึ่ งหาย
หน้าไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว
“ปี 2519 ลูกจารุ พงษ์กาํ ลังเรี ยนอยูม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ในปี นี้
เองที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อุบตั ิข้ ึน ซึ่ งนําความวิปโยคมาสู่ ครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างที่จะหาเหตุการณ์ครั้ง
ไหนมาเปรี ยบเทียบมิได้ มันทั้งแสนจะปวดร้าวจิตใจจนไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้ หรื อจะเรี ยกว่าบัดนี้พอ่ และ
แม่ของลูก ๆ ได้ตายแล้วทั้งเป็ น และจะตายจนกว่าจะเรี ยกร้องความสู ญเสี ยนั้นกลับคืนมา
“เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลาประมาณ 9.00 น. เศษ วิทยุแห่งประเทศไทยได้กระจายข่าวการจลาจลขึ้นใน
แผ่นดิน เสี ยงประกาศและเสี ยงปื นรัวถี่ยบิ เป็ นระลอก ๆ ทุกคนต่างตระหนกตกใจเพราะเหตุการณ์น้ ีได้เกิดขึ้น
แล้วภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าวประโคมว่าได้มีผกู ้ ่อการจลาจลเป็ นนักศึกษาไทยและญวนที่
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จับกลุ่มอยูใ่ นธรรมศาสตร์ … เสี ยงวิทยุกเ็ ร่ งเร้าให้ประชาชนช่วยกันผนึกกําลังเพื่อระงับเหตุการณ์ และ
ช่วยกันกําจัดโดยทุกวิถีทางจนเกิดการประชาทัณฑ์นกั ศึกษา…นับเป็ นเหตุการณ์ท่ีท่ิมแทงเข้าขั้วหัวใจของบิดา
มารดาของนักศึกษาที่ส่งลูกให้มารํ่าเรี ยนในสถาบันที่สูงอย่างบอกไม่ถูก
“ข้าพเจ้าเป็ นพ่อคนหนึ่งที่มีลูกเรี ยนอยูใ่ นสถาบันที่เกิดเหตุดว้ ย ยิง่ มีความเป็ นห่วงนับพันทวีคูณ ได้ปรึ กษา
กับภรรยาแล้วจับรถไฟจากสถานีบา้ นส้องมุ่งเข้ากรุ งเทพฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ขณะที่นงั่ มาบน
รถไฟ ได้พบปะเพื่อนฝูงที่มาจากทางใต้ ส่ วนมากก็เป็ นไปในทํานองเดียวกัน คือไปเยีย่ มลูกหลาน และเป็ น
ห่วงลูกหลานกันทั้งนั้น ต่างคนต่างนัง่ มองหน้ากันด้วยความเศร้าสลดจนพูดอะไรไม่ออก เพราะไม่รู้วา่
เรื่ องราวเป็ นมาอย่างไรจึงได้เกิดอาเพศขึ้นเช่นนี้
“ขณะรถไฟเข้าถึงสถานีกรุ งเทพฯ ในตอนเช้าวันที่ 8 ต.ค. 19 ข้าพเจ้าก็ไม่รีรอรี บจับรถไปหาลูกที่หอพักเที่ยง
ธรรม วัดบุปผาราม ธนบุรี ขณะนัง่ บนรถยนต์คิดอยูอ่ ย่างเดียวว่าถ้าไปถึงหอพัก ให้ได้เห็นหน้าลูกที่รักสุ ด
หัวใจของพ่อเท่านั้น…
“บรรยากาศในหอพักนักศึกษาในวันนั้นผิดกับวันก่อน หรื อครั้งก่อน ๆ ที่ขา้ พเจ้ามา…ข้าพเจ้าก็เกิดความ
วิปลาสในใจทันที ขณะที่จอ้ งมองหน้าต่างหอพักที่ลูกอยูป่ ิ ดตาย แต่ใจหนึ่งก็ยงั คิดว่าลูกกําลังนอน จึงรี บขึ้น
ไป แต่ที่ไหนได้เมื่อเห็นประแจติดประตูไว้อย่างแข็งแรง ได้แต่ลอดมองดูทางช่องฝาเข้าไปภายในได้ตลอด
ไม่เห็นลูกเลยแม้แต่เงา ตอนนี้จิตใจของข้าพเจ้าเหมือนจะหลุดลอยออกจากร่ าง เข่าอ่อน รี บก้าวลงจากหอพัก
ขณะลงบันได มีนกั ศึกษาที่พกั อยูห่ อ้ งใกล้ ๆ กันเดินสวนทางขึ้นมา ข้าพเจ้ามีสีหน้าไม่สบายใจ นักศึกษาคน
นั้นถามขึ้นว่า ลุงมาหาใคร ข้าพเจ้าบอกว่า มาหาลูกจารุ พงษ์ เพียงแค่เท่านี้ นักศึกษาคนนั้นนํ้าตาไหลพลาง
บอกว่า จารุ พงษ์เขาไม่กลับมาหอพักตั้งแต่วนั ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน คือ วันที่ 5 ตุลาคม 19 เมื่อเสี ยงนี้แว่วเข้าหู
ข้าพเจ้า ทําให้หูอ้ือจนไม่รู้จะว่าอะไรอีก
“จิตใจของข้าพเจ้ากระวนกระวายจนบอกไม่ถูก ทั้งเสี ยใจและทุกข์ระทมคิดถึงลูก คิดถึงแม่ของลูกจะเฝ้ าคอย
อยูท่ างบ้านซึ่ งมีความทุกข์ใจยิง่ กว่าข้าพเจ้าเสี ยอีก เพราะข้าพเจ้าทราบอย่างชัดแจ้งว่า ลูกผูช้ ายคนแรกนี้เป็ น
ลูกหัวแก้วหัวแหวนของแม่ และแม่มีความภูมิใจอย่างยิง่ ที่ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เมื่อกลับกลายเป็ นอื่น
ไปเช่นนี้ เสมือนหนึ่งใครกระชากดวงใจให้หลุดไปจากอกนัน่ เอง”
หลังจากไม่เจอลูกชายที่หอพัก พ่อจินดาเริ่ มออกตามหาตามโรงพักต่าง ๆ ที่มีการจับกุมนักศึกษา แต่กย็ งั ไม่
เห็นแม้แต่ชื่อลูกชายในที่ใด ๆ เมื่อไปดูรายชื่อที่สถานีตาํ รวจชนะสงครามก็พบแต่รายชื่อหลานคนหนึ่ง คือ สุ
พจน์ อนุภกั ดิ์ ถูกกักขังอยูท่ ี่โรงเรี ยนตํารวจนครปฐม จึงตามไปเยีย่ มหลานเพื่อถามไถ่ข่าวคราว แต่ก็ไม่มี
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โอกาสได้พบ ในที่สุด พ่อจินดาจึงตัดสิ นใจจับรถไฟกลับบ้านไปหาภรรยาและลูก ๆ ที่รอคอยฟังข่าวอย่างใจ
จดใจจ่อ
“ขณะนั้นนัง่ ในรถไฟไม่มีเวลาใดที่จะคิดถึงลูกไม่ได้ เห็นเด็กรุ่ นราวคราวเดียวกันยิง่ ทําให้คิดถึงมากขึ้น นึก
ถึงภาพที่ลูกเคยกลับบ้านพร้อมกันกับพ่อดูเหมือนจะมีความสุ ขใจอย่างยิง่
ถ้าเห็นลูกซื้อของกินบนรถแม้
ตนเองไม่ได้กินก็รู้สึกอิ่มในใจอยูเ่ สมอ…เมื่อถึงบ้านพักได้พบลูก ๆ กําลังนัง่ กันอยูใ่ นห้องกับแม่ พอเห็นหน้า
แม่ของลูก ๆ และลูก ๆ อดจะนํ้าตาคลอเบ้าทีเดียว พูดได้คาํ เดียวว่าไม่พบลูกจารุ พงษ์เท่านั้น แม่และน้อง ๆ
ต่างนํ้าตาไหล ได้ยนิ แต่เสี ยงแม่พดู กับลูก ๆ พลางลูบหลังลูกแหวนและลูกแจและดึงมากอดไว้ และสั่งเสี ย
อะไรต่าง ๆ นานาในทํานองอย่าให้ลูกทั้งสี่ คนเป็ นไปอย่างพี่ชายอีก เท่าที่การสู ญเสี ยลูกชายไปนี้แสนจะอาลัย
เป็ นที่สุด”
หลังจากพ่อจินดามีโอกาสไปพบหน้าหลานชายที่ถูกกักขังอีกครั้งหนึ่ง
จารุ พงษ์ หากคําตอบที่ได้รับคือ

เขาก็ไม่รอช้าที่จะถามข่าวคราวของ

“สุ พจน์ตอบว่า ก่อนเกิดเหตุพี่เกี๊ยะอยูใ่ นสนาม และเมื่อชุลมุนได้มาหาเขา และให้สุพจน์ระวังตัวให้ดี เขา
เป็ นห่วงพี่ชายสุ พจน์มาก แล้วเขาก็กระโดดวิง่ ลงไปในสนาม… ทันใดนั้นห่ากระสุ นก็แล่นมาปะทะนักศึกษา
ล้มระเนระนาด จะเป็ นพี่เกี๊ยะด้วยหรื อไม่ไม่ถนัดนัก พอเสี ยงปื นเงียบเสี ยง มีนกั ศึกษาผูห้ ญิงคนหนึ่งเขาไม่
รู ้จกั วิง่ มาบอกเขาและเพื่อน ๆ ว่า จารุ พงษ์ถูกยิงเสี ยแล้ว… หลังจากข้าพเจ้าได้ยนิ คํานี้จากปากของหลาน
ทําให้หวั ใจเกือบหยุดเต้น
“ครั้นเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้าได้ปรึ กษากับแม่ของลูกว่าข้าวของและเครื่ องใช้ของลูกที่หอพัก
ควรไปเก็บและคืนหอพักให้เขา จะได้ให้คนอื่นเช่าต่อไป คงไม่มีหวังที่ลูกจะกลับมาเรี ยนแล้ว เราสู ญเสี ยทุก
สิ่ งทุกอย่าง ความหวังอยากเห็นลูกสําเร็ จจนถึงขั้นอุดมศึกษาก็พงั ทลายลงอย่างสิ้ นเชิง มิหนําซํ้าน้อง ๆ ทั้ง
สามคนที่กาํ ลังเล่าเรี ยนอยูก่ ็ไม่ค่อยมีใจกับการเรี ยน เพราะเป็ นห่วงพี่ชายที่เคยสุ ขสบายร่ วมเล่นหยอกล้อแล้วจู่
ก็มาเงียบหายไปโดยไม่มีร่องรอยเลย ครั้งใดที่นอ้ ง ๆ บ่นถึงพี่ชายเหมือนเข็มที่แหลมเสี ยบแทงเข้าที่หวั ใจ
ข้าพเจ้าทุกครั้ง แต่ขา้ พเจ้าก็พยายามเก็บอารมณ์น้ นั ไว้ภายในด้วยความขมขื่นระทมทุกข์ ไม่อาจจะบรรยาย
เป็ นภาษาได้ ข้าพเจ้านึกว่านี่ เราคงต้องร้องไห้น้ าํ ท่วมหัวใจอยูต่ ราบชัว่ ชีวิตนี้
“เราจัดเก็บทุกสิ่ งทุกอย่างของลูกไม่ได้ทิ้งแม้แต่รองเท้าขาดๆ เราก็เก็บใส่ กล่อง… ข้าพเจ้าคิดเลยไปว่า สิ่ งของ
เช่น เสื้ อผ้าและของใช้ของลูกนี้จะเก็บไว้จนกว่าจะพบลูกในวันข้างหน้า หรื อไม่พบก็ตาม ถือว่าเป็ นสมบัติ
ชิ้นสุ ดท้ายของลูกในชีวติ นี้
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เมื่อมาถึงบ้าน แม่ของลูกได้ซกั เสื้ อผ้าของลูกที่สกปรก และใส่ แล้วยังไม่ได้ซกั เก็บซักจนสะอาดแล้วรี ดพับ
เก็บใส่ กระเป๋ าไว้เป็ นที่เรี ยบร้อย และยังคิดอยูท่ ุกวินาทีวา่ ลูกของพ่อและแม่คงจะกลับมาแน่นอน พ่อและแม่
ไม่มีจิตใจในการประกอบการงานเลย แสนจะอ่อนเปลี้ยหัวใจชอบกล ถ้ามีใครส่ งข่าวเกี่ยวกับลูกมาเล่าให้ฟัง
แม่จะต้องพยายามซักไซ้ไล่เลียงจนแจ่มแจ้งทีเดียว ในระยะดังกล่าวนี้ ถ้าใครมาบอกว่าได้พบลูกที่ไหน อย่า
ว่าที่นน่ั จะเป็ นป่ าดงพงเขา หรื อสิ งสาราสัตว์ดุร้ายอยู่ พ่อกับแม่จะต้องฝ่ าไปจนถึง”
จนถึงวันนี้ 20 ปี ผ่านไป บันทึกฉบับนี้ยงั คงเป็ นตัวแทนความรู ้สึกและการกระทําของพ่อจินดาและแม่ลิ้มได้
เสมอ เพราะหากวันนี้มีคนมาบอกว่าพบหน้าจารุ พงษ์ ทั้งสองก็ยงั คงจะติดตามหาไปทุกที่
“มีข่าวเข้ามาเรื่ อย ๆ เราไปหากันไม่เจอลูก ผมซื้ อหนังสื อพิมพ์แทบทุกฉบับ อ่านอยู่ 2 ปี อ่านทุกวัน เคยมี
คนบอกว่าเห็นหน้าลูกในป่ า เราก็นง่ั รถมอเตอร์ ไซค์กบั แม่สองคนไปตาม ไปมา 6 ป่ าแล้วก็ไม่เจอ”
ข้างแม่ลิ้มกล่าวว่า “แม่สับสนมาก ข่าวจากคนที่อยูใ่ นเหตุการณ์จะบอกว่าเสี ยแล้ว แต่ถา้ ข่าวจากคนแถวนี้จะ
บอกว่ายังอยู่ ถ้าไม่เห็นศพก็ยงั หวังอยู่ ตอนลูกแจเรี ยนอยูท่ ี่รามคําแหง ชอบไปออกค่ายตามจังหวัดต่าง ๆ แม่
สั่งเลยว่า สัญญากับแม่ได้ไหม ถ้าไปเห็นพี่เกี๊ยะ แล้วต่อยทันทีเลยนะลูก มัดใส่ รถมาให้แม่ เหมารถมาเลย
แต่เขาก็ให้สัญญาแม่ไม่ได้ เขาไม่ทาํ ”
ครั้งหนึ่งเมื่อ 10 ปี ก่อน มีจดหมายฉบับหนึ่งส่ งมาที่บา้ น ข้างในมีภาพถ่ายชายถูกลากคอไปตามสนามหญ้าใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับข้อความสั้น ๆ ที่พอ่ จินดายังจําได้ดีวา่ มันบาดหัวใจของเขาเช่นไร นํ้าตา
ของเขาไหลเมื่อนึกถึงข้อความในจดหมายฉบับนั้น
“จดหมายเขียนว่า กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพ ลูกเป็ นเพือ่ นจารุ พงษ์ ทราบมาว่าคุณพ่อคุณแม่กาํ ลังตามหาจารุ
พงษ์… เขาบอกว่าพ่อไม่ตอ้ งหา เพราะจารุ พงษ์ไม่มีแล้ว เขาไม่ลงชื่ อ นับแต่น้ นั มาพ่อก็เริ่ มเชื่อเหมือนกัน
เพราะเขาคงรู ้จริ ง เขาคงสงสาร ไม่อยากให้พอ่ เที่ยวตามหา แต่หลังจากนั้นถ้ามีใครบอกว่าเห็นลูกเกี๊ยะ พ่อก็
ยังตามหาอยู่ จนถึงตอนนี้ถา้ มีคนมาบอกก็จะยังไปตามอยู”่
แม้วา่ ตลอดเวลาที่ผา่ นมาจะไม่ได้รับการติดต่อจากลูกชายเลยก็ตาม
ความหวังอยูค่ รึ่ งหนึ่งว่า สักวันลูกจะต้องกลับมา

แต่ทุกวันนี้พอ่ จินดาและแม่ลิ้มก็ยงั มี

“ลูกเกี๊ยะของแม่อยูท่ ี่ไหน เสี ยแล้วหรื อว่ายังอยู่ ทําไมศพลูกคนอื่นเขาถึงได้มา แล้วทําไมลูกของแม่ไม่มี เขา
เอาลูกเราไปทิ้งไหน เขาฆ่าของเราแล้วเอาศพมาตั้งให้เราไปเอาก็ยงั ดี คนมันเลวไม่นึกถึงอกเขาอกเรา ลูกคน
หนึ่งพ่อแม่ลงทุนตั้งเท่าไหร่ แม่ตอ้ งการให้ลูกเป็ นคนดี มีอนาคตสดใส นี่คือความตั้งใจของพ่อแม่ มันใส
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กว่านํ้าอะไรทั้งหมด เขามาทําให้เราทุกข์ ลูกเกี๊ยะไม่มีปืนสักกระบอก มันเลวไหม มันถือว่ามันมีอาํ นาจก็ทาํ
ได้ เจ็บปวดมาก คนเรายกปื นขึ้นมายิงคนอื่น ไม่ใช่ยงิ นกนะ ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน สัตว์มนั ยังร้องยังดิ้น มัน
ยังขอชีวติ คนที่ยงิ ลูกคนอื่นได้มนั ไม่คิด
“แม่อายุ 64 ปี แล้วนะลูก คิดว่าไม่นานแม่ก็จะลาโลก ถ้าลูกเกี๊ยะอยูท่ ี่ไหน แม่จะไปเห็นสักที คนเป็ นพ่อเป็ น
แม่ก็อยากพบหน้าลูก แม่จะไม่ลืมเลย ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดเขาจะช่วยตามหา แม่ยนิ ดีถา้ เขาช่วยเหลือแม่ได้ มันมี
สองอย่างนะลูก ยังอยูห่ รื อเสี ยแล้ว ถ้าเสี ยแล้ว แม่ก็ทาํ ใจได้ เพราะคนเรามีเกิดแก่เจ็บตาย แต่ถา้ ยังมีชีวติ อยู่
เขาอยูท่ ี่ไหน ทําไมเขาไม่ติดต่อมา แม่เคยฝันว่าเขามาหาและเขาบอกว่าเขาเป็ นคอมมิวนิสต์แล้ว ถ้าชาติหน้า
มีจริ งเขาจะเกิดเป็ นลูกแม่ใหม่ แล้วจะไม่ทาํ ให้แม่ผดิ หวัง”
เมื่อเราได้พดู คุยกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ ก็ได้รู้วา่ ความรู ้สึกของทุกคนไม่แตกต่างกันสักเท่าไรนัก
น้องๆ ของจารุ พงษ์ยงั ไม่สามารถทําใจได้ต่อการจากไปของพี่ชายคนโต
จงดี เพ็งสกุล เล่าให้ฟังว่า ครั้งแรกเธอได้เห็นรู ปถ่ายชายถูกลากคอในงานนิทรรศการ 6 ตุลาที่รามคําแหง
เธอร้องไห้และไม่กล้าแม้แต่จะเดินกลับเข้าไปดูอีก
“พอเห็นภาพชายถูกลากคอไปกลางสนามบอลก็ไม่แน่ใจ แต่กไ็ ม่กล้าดูเห็นแล้วอยากร้องไห้ แล้วบอกกับ
น้องว่าอย่าเล่าให้แม่ฟังเลย เพราะในความรู ้สึกของแกยังมีความหวังตลอดเวลา ช่วงที่พี่ชายหายไปใหม่ ๆ แก
จะไปทําสวนอย่างเดียว เหมือนทดแทนและช่วยให้ใจแกสงบลงบ้าง แม่มกั จะบ่นว่า ไม่รู้พี่ชายเขามีเหตุผล
อะไรจึงไม่ติดต่อมา”
ทนงศักดิ์และประภัสสร ทองสิ นธุ์ ก็มีความเศร้าไม่ต่างกันเมื่อต้องพูดถึงพี่ชาย “ผมไปเจอบันทึกของพ่อที่
เขียนถึงพี่ชาย ผมอ่านไปได้หน้าสองหน้าก็น้ าํ ตาไหล อ่านต่อไปไม่ไหว ไม่เคยอ่านจบเสี ยที หลังจากพี่เกี๊ยะ
จากไป พวกเราพี่นอ้ งไม่มีใครกล้าออกไปต่อสู ้แถวหน้าอย่างพี่อีก เพราะเมื่อเราดูสายตาของพ่อแม่แล้ว เรา
ไม่สามารถทําได้ เราไม่อยากให้พอ่ แม่สูญเสี ยลูกคนไหนไปอีก แต่ไม่ใช่วา่ เราไม่สู้นะ เราสู ้ในวิถีทางของเรา
แต่ไม่ใช่แถวหน้าอย่างพี่เกี๊ยะ”
ทุกวันนี้ พ่อจินดายังไม่แจ้งต่อทางการว่าจารุ พงษ์เป็ นคนหายสาบสู ญเพราะกลัวว่า ถ้าวันหนึ่งเขากลับมา จะ
ไม่มีส่วนในมรดกที่พอ่ เก็บไว้ให้ ส่ วนแม่ลิ้มก็ไม่ยอมทําสังฆทาน ด้วยกลัวจะหมายถึงว่า ลูกชายได้ตายจาก
โลกนี้ไปแล้ว ได้แต่เพียงทําบุญระลึกถึงลูกเท่านั้น และสําหรับน้อง ๆ ของจารุ พงษ์ เขาและเธอยังคงเฝ้ าบอก
ลูก ๆ ของตนว่า ยังมีลุงที่ชื่อว่า “เกี๊ยะ” อยูใ่ นโลกนี้อีกคนหนึ่ง
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20 ปี ผ่านไป ยังไม่มีใครรู ้วา่ ร่ างของจารุ พงษ์ ทองสิ นธุ์ อยู่ ณ แห่งหนใดในโลก เราสัมผัสได้แต่เพียงความ
ทรงจําเกี่ยวกับตัวเขาที่ยงั คงอยูใ่ นหัวใจของสมาชิกในครอบครัวทองสิ นธุ์ทุกคนอย่างไม่มีวนั ลบเลือน

ที่มา : คัดจากนิ ตยสารสารคดี ปี ที่ 12 ฉบับที่ 140 ประจําเดือนตุลาคม 2539

