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ตามหาลูก : จดจําและหวังด้วยความเงียบ (1) โดย ธงชัย วินิจจะกูล
บทความพิเศษ มติชนสุ ดสั ปดาห์ ฉบับวันที8 19-22 ส.ค. 59

หมายเหตุ : ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของอาชญากรรมเมืCอ 6 ตุลา 2519 ขออุทิศข้อเขียนเช่นนีHให้แก่ครอบครัวผูเ้ สี ยชีวติ เมืCอ 40 ปี ก่อนทุกท่าน
แม้จะผ่านไป 4 ทศวรรษแล้ว 6 ตุลา ยังถือเป็ นเรืC อง "ละเอียดอ่อน" ทีCผคู ้ นจํานวนมากยังไม่กล้าพูดถึงอย่างเต็มปากเต็มคํา ยิงC มิตอ้ งพูดถึงการหา
ความยุติธรรม คุณค่าของการเสี ยสละชีวติ จึงยังกํากวมไปด้วย ปกติสงั คมไทยไม่ได้เคารพให้เกียรติแก่ผเู ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์ทางการเมืองในแง่ปัจเจก
ชนทีCมีชืCอ มีหน้าตา มีครอบครัวสักเท่าไหร่ พวกเขามักถูกจดจําเป็ นเพียงแค่ตวั เลข ผูเ้ สี ยชีวติ 6 ตุลา ยิงC ถูกละเลย ในภาวะเช่นนีHมีแต่ครอบครัวของ
พวกเขาแต่ละคนทีCยงั จดจําเขาได้ไม่เคยลืม แต่วา่ ครอบครัวของเขาส่ วนมากกลับต้องเก็บงําความทุกข์จากการสู ญเสี ยและจดจําอย่างเงียบๆ เพราะไม่
แน่ใจว่าหากเปิ ดเผยตัวจะมีผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขาอย่างไร ทัHงๆ ทีCเขาควรได้รับเกียรติอย่างน่าภาคภูมิใจ
ปี นีจ: งึ ขอรําลึกถึงความทุกข์ ของพ่ อแม่ พนี8 ้ องของผู้เสี ยชีวติ ทุกๆ คน โปรดรับรู้ ว่ามีคนจํานวนไม่ น้อยทีย8 งั จดจําลูกหลานพีน8 ้ องของท่ านได้ ดี และขอ
แสดงความเคารพและให้ เกียรติท่านอย่ างสู งทีส8 ุ ด
[อ่ านข้ อเขียนนีแ: ล้ วโปรดชมภาพยนตร์ ส:ั น "Silenced Memories" (2014) ของ คุณภัทรภร ภู่ทอง ด้ วย
https://www.youtube.com/watch?v=JAbgvsDvkT4]

จินดา ทองสิ นธุ์

จินดา ทองสิ นธุ์ สู ญเสี ยลูกชาย จารุ พงษ์ ในเหตุการณ์ 6 ตุลา ในช่วงนัHนจินดาเป็ นครู ประจําโรงเรี ยนท้องถิCนในอําเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ซึCงในเวลานัHนหากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาแปดชัวC โมงครึC งหากเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลา 12-13 ชัวC โมงจึงจะถึงกรุ งเทพฯ
ลิHม ทองสิ นธุ์ แม่ของจารุ พงษ์เป็ นชาวสวน ทัHงสองมีลูกด้วยกัน 5 คน จารุ พงษ์เป็ นคนโตและเป็ นคนแรกในครอบครัวทีCมีโอกาสเรี ยนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย

ทัHงสองเริC มตามหาลูกชายตัHงแต่ทราบข่าวเหตุการณ์ในกรุ งเทพฯ แต่จินดากับลิHมหาเท่าไหร่ กไ็ ม่พบ แถมไม่มีใครยืนยันกับทัHงสองว่าเขาเสี ยชีวติ แล้วใน
เหตุการณ์เช้าวันนัHน ไม่นานนักหลังจากความพยายามนัHนล้มเหลว จินดาได้เขียนบันทึกการตามหาลูกชายไว้ แต่เขาเขียนไม่จบ
บทความนีHจะเริC มด้วยการสรุ ปบันทึกของจินดาซึCงมีความสําคัญหลายประการ
บันทึกชิHนนีHบอกแก่เราหลายสิC งหลายอย่างทัHงโดยตรงและโดยนัย บอกถึงชีวติ จิตใจความรู ้สึกของคนเป็ นพ่อเป็ นแม่ทีCตามหาลูกอย่างว้าวุน่ ท่ามกลาง
สถานการณ์ทีCแสนจะสับสนและสิH นหวังทีCสุดในช่วงขณะนัHน แถมทัHงสองอาศัยอยูห่ ่างไกลจากกรุ งเทพฯ มาก
ทุกครัHงทีCจินดาเดินทางมาค้นหาจารุ พงษ์ในกรุ งเทพฯ เขาต้องทิHงลิHมและลูกคนอืCนๆ ไว้ทีCบา้ น
บันทึกนีHบอกให้เรารับรู ้ถึงความสับสนอลหม่านหลังเหตุการณ์สงั หารหมู่ครัHงนัHน ไม่มีใครรู ้วา่ จะหาข่าวสารข้อมูลเกีCยวกับคนทีCเจ็บตายได้ทีCไหน
การค้นหาค่อนข้างสะเปะสะปะ และจินดาต้องพึCงตนเองแทบทัHงสิH น เจ้าหน้าทีCกไ็ ม่รู้เรืC องมากไปกว่าเขาสักเท่าไร มีแต่ผคู ้ นรอบข้างเขาเท่านัHนทีCพอ
ช่วยเหลือได้
บันทึกนีHบอกถึงความรู ้สึกทัวC ไปของสามัญชนคนทัวC ไปในขณะนัHน ทัHงญาติมิตรของจินดาผูม้ ีความเมตตาห่วงใยให้เขา ไม่วา่ พวกเขาจะมีความคิด
อย่างไรกับนักศึกษาฝ่ ายซ้ายก็ตาม หรื อเพืCอนๆ ของผูบ้ าดเจ็บล้มตายทีCร่วมหลังC นํHาตากับพวกเขา รวมทัHงเจ้าหน้าทีCซC ึงมองผูถ้ ูกจับกุมและครอบครัวของ
พวกเขาราวกับเป็ นศัตรู ตCาํ ช้า และคนอืCนๆ อีกมาก
คุณค่ าสํ าคัญทีส8 ุ ดของบันทึกนีก: ค็ ือ แม้ จะเป็ นเรื8 องของการค้ นหาของพ่ อแม่ ของผู้ตายเพียงคนเดียว แต่ บันทึกนีเ: ป็ นเสมือนตัวแทนของความรู้ สึกและ
ความพยายามของพ่ อแม่ ทุกคนในสถานการณ์ ทาํ นองเดียวกัน พ่ อแม่ ญาติพนี8 ้ องของคนอีกมากในเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 และเหตุการณ์ เดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2553
ผมเชืCอว่าบันทึกนีHเป็ นตัวแทนบอกความรู ้สึกของเขาเหล่านัHนทีCลูกหลานของเขาถูกอํานาจรัฐทําร้าย จับกุม อุม้ หายไปโดยไม่มีร่องรอย จู่ๆ ก็ไม่กลับมา
บ้านอีกเลยอย่างฉับพลัน
โดยเฉพาะอย่างยิงC บันทึกนีHเป็ นตัวแทนพ่อแม่ของคนของผูเ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คนอืCนๆ ซึCงยังไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัวด้วยเหตุผลทีC
อธิบายไว้ขา้ งต้น
คุณค่าอีกอย่างของบันทึกนีHเป็ นเหตุผลส่ วนตัวของผม นันC คือ จารุ พงษ์เป็ นเพืCอนของผมและเขาเสี ยสละเพืCอปกป้องคนอืCน
บันทึกการตามหาลูกชายนีHมีความหมายมากขึHนไปอีกต่อการศึกษาเรืC องความทรงจําทีCผมสนใจมาหลายปี แล้ว
กล่าวคือ ผมมีคาํ ถามทีCคา้ งคาใจต่อมาหลายปี หลังจากอ่านครัHงแรกเมืCอปี 2539 ว่าทําไมจินดาไม่เขียนให้จบ
เมืCอบวกกับปริ ศนาว่าการเสี ยชีวติ ของจารุ พงษ์กย็ งั คลุมเครื อไม่ชดั เจนแถมไม่มีใครเคยพบศพของเขาเลย
คําถามทีCคา้ งคาใจดังกล่าวบวกกับการค้นหาความจริ งเมืCอ 20 ปี ให้หลังว่าเกิดอะไรขึHนกับเขา
นับแต่เขาเสี ยชีวติ กลับนําไปสู่ เรืC องเศร้าอีกเรืC องหนึCงของคนเป็ นพ่อเป็ นแม่ภายหลังโศกนาฏกรรม 6 ตุลา จบลงไปแล้ว ผมจะเล่าเรืC องเศร้าเรืC องหลังนีH
ด้วยในบทความชิHนนีH
ในทางวิชาการ เราเข้าใจว่าความเงียบภายหลังเหตุการณ์สงั หารหมู่ทางการเมืองไม่วา่ ทีCใดในโลก มักเป็ นส่ วนหนึCงของเงืCอนไขเพืCอให้คนลืม เพืCอให้
สังคมลืม และเพืCอปฏิเสธความรับผิดของผูม้ ีอาํ นาจ ความเงียบเป็ นส่ วนหนึCงของการลอยนวลไม่ตอ้ งรับผิด ความเข้าใจเช่นนีHถูกต้องโดยทัวC ไป และ
ถูกต้องต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา ด้วยเช่นกัน ซึCงผมได้เคยกล่าวและเสนอไปแล้วในหลายแห่งหลายโอกาส ทัHงยังยืนยันเช่นนัHนอยู่
แต่ท่ามกลางความเข้าใจทัวC ไปเช่นนัHน กลับมีภาวะซับซ้อนย้อนแย้งดํารงอยูด่ ว้ ยเช่นกัน นันC คือ เรืC องเศร้าเมืCอ 20 กว่าปี ให้หลังกลับสอนผมว่า ในบาง
กรณี ความเงียบกลับเก็บความทรงจําและความหวังไว้เต็มเปีC ยม แต่ความเงียบเพืCอความทรงจําเช่นนัHนเป็ นภาวะทีCแสนจะเปราะบางและถูกความจริ ง
ทําลายได้ง่ายเหลือเกิน

หวังว่าเรืC องเล่าเพียงกรณี เดียวนีHจะช่วยให้เรารู ้จกั พ่อแม่อีกนับสิ บนับร้อยทีCพยายามกอดเก็บความทรงจําไว้อย่างเงียบๆ เพืCอให้ลูกหลานของเขามีชีวติ
อยูใ่ นความทรงจําส่ วนตัวของตนทํานองเดียวกับจินดา และ ลิHม ทองสิ นธุ์
บางตอนจาก "บันทึก 6 ตุลา พลิกแผ่ นดินตามหาลูก" โดย จินดา ทองสิ นธุ์1
บันทึกเริC มด้วยการบอกเล่าถึงครอบครัวของจินดา เขากับลิHมมีลูกด้วยกัน 5 คน ในปี 2519 คนหนึCงยังอยูช่ H นั อนุบาล สามคนอยูโ่ รงเรี ยนมัธยมใน
โรงเรี ยนทีCจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี จารุ พงษ์เป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในปี นัHนเอง
"เหตุการณ์ ทไี8 ม่ น่าคาดฝันได้ อบุ ัตขิ นึ: ซึ8งนําความวิปโยคมาสู่ ครอบครัวของข้ าพเจ้ าอย่ างทีจ8 ะหาเหตุการณ์ ครั:งไหนมาเปรียบเทียบมิได้ มันทั:งแสนจะ
ปวดร้ าวจิตใจจนแทบจะอดกลั:นไว้ ได้ หรื อจะเรียกว่ าบัดนีพ: ่ อและแม่ ของลูกๆ ได้ ตายแล้ วทั:งเป็ นและจะตายจนกว่ าจะเรียกร้ องความสู ญเสี ยนั:น
กลับคืนมา"
หลังจากรู ้ข่าวจากวิทยุและโทรทัศน์ในเช้าวันทีC 6 ตุลาคมนัHนว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึHนทีCธรรมศาสตร์ มีนกั ศึกษาถูกประชาทัณฑ์ ทุบตี แขวนคอ เผา
ทัHงเป็ น วันต่อมาจินดาจับรถไฟจากสถานีบา้ นส้องตรงเข้ากรุ งเทพฯ จินดาเล่าให้ฟังว่า
"ขณะทีน8 ั8งมาบนรถไฟได้ พบปะเพื8อนฝูงทีม8 าจากทางใต้ ส่ วนมากก็เป็ นไปในทํานองเดียวกัน คือไปเยีย8 มลูกหลานและเป็ นห่ วงลูกหลานกันทั:งนั:น
ต่ างคนต่ างนั8งมองหน้ ากันด้ วยความเศร้ าสลดใจจนพูดอะไรไม่ ออก"
รถไฟถึงกรุ งเทพฯ เช้ามืดวันทีC 8 ตุลาคม จินดาตรงดิCงไปยังหอพักของจารุ พงษ์แถววัดบุปผารามทันที จินดาเล่าว่า "บรรยากาศในหอพักนักศึกษาใน
วันนั:นผิดกับวันก่ อนหรื อครั:งก่ อนๆ...ทีข8 ้ าพเจ้ าได้ มาเยีย8 มลูก ทุกคนในหอพักในวันนีต: ่ างก็มองหน้ ากันและเงียบสงัด ไม่ มเี สี ยงจอแจหรื อแม้ แต่ เสี ยง
วิทยุ
ข้ าพเจ้ าก็เกิดความวิปลาสในใจทันที ขณะนั:นมองหน้ าต่ างหอพักทีล8 ูกอยู่ปิดตาย แต่ ใจหนึ8งยังคิดว่ าลูกกําลังนอนจึงรีบขึน: ไป แต่ ทไี8 หนได้ เมื8อเห็น
ประแจติดประตูไว้ อย่ างแข็งแรง แต่ ลอดมองดูจากข้ างฝาเข้ าไปภายในได้ ตลอด ไม่ เห็นลูกเลยแม้ แต่ เงา
ตอนนีจ: ติ ใจของข้ าพเจ้ าเหมือนจะหลุดลอยออกจากร่ าง เข่ าอ่ อนรีบก้ าวลงจากหอพัก ขณะลงบันได มีนักศึกษาทีพ8 กั อยู่ห้องใกล้ ๆ กันเดินสวนทางขึน:
ข้ าพเจ้ าบอกว่ ามาหาลูกจารุพงษ์ เพียงเท่ านั:นนักศึกษาคนนั:นนํา: ตาไหลพรากบอกว่ า จารุพงษ์ เขาไม่ กลับมาหอพักตั:งแต่ วนั ก่ อนเกิดเหตุ 1 วัน คือ
วันที8 5 ตุลาคม 2519
เมื8อเสี ยงนีแ: ว่ วเข้ าหูข้าพเจ้ า ทําให้ อือ: จนไม่ รู้ จะว่ าอะไรอีก"
เชิงอรรถ 1จินดา 2539. เรืC องของจินดาตามหาลูกชายได้รับการเปิ ดเผยเป็ นครัHงแรกในปี 2539 ด้วยข้อเขียนของ ยุวดี มณี กลุ (2539) และ
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี (2539, น.137-140). ชิHนหลังกล่าวถึงบันทึกฉบับนีHทH งั คัดข้อความบางตอนด้วย ผมเห็นว่าเวลา 20 ปี นานพอทีCสมควรจะ
เล่าเรืC องนีHอีกครัHง แต่การเล่าอีกครัHงในทีCนH ีเป็ นส่ วนหนึCงของบทความทีCมีเรืC องเล่าและประเด็นหลักต่างออกไปจากข้อเขียนทัHงสอง

