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‘แขวน’ นิทรรศการ 6 ตุลาที่ตอกย้ำวาประเทศนี ้
ไมควรมีวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดอีก 

Highlights 

• โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลานำหลักฐานวัตถุ เอกสาร และขอมูล เชน ประตูแดง ลำโพงท่ีมีรองรอย
กระสุน เสื้อผาของนักศึกษาท่ีถูกทำราย หนังสือพิมพมาจัดแสดงในวาระครบรอบ 44 ป เหตุการณ 6 
ตุลาคม 2519 

• ดวยความสนใจของคนรุนใหมตอเหตุการณความรุนแรงครั้งนี้ท่ีมากข้ึน ทีมออกแบบจึงใชเทคโนโลยี AR 
เขามาเพ่ิมประสบการณการชมนิทรรศการดวย 

• ทีมงานย้ำจุดประสงคของการนำเรื่องราวท้ังหมดนี้มาแสดงวา เพ่ือใหสังคมไดเห็นถึงวัฒนธรรมลอยนวล
พนผิดท่ีควรหมดไปจากประเทศนี้สักที  

ใครบางคนกลาววากาลเวลาจะชวยพัดพาความเจ็บปวดออกจากความทรงจำบางอยางในชีวิต แตสำหรับเหตุการณ

ลอมปราบนักศึกษาในวันท่ี 6 ตุลาคมเม่ือ 44 ปท่ีแลว เราไมแนใจวากาลเวลาจะชวยพัดพาความเจ็บปวดออกไป

จริงไหม 

แตท่ีแนใจคือ ยิ่งกาลเวลาผันผาน เรื่องเลาของ 6 ตุลาคอยๆ ชัดเจนในความทรงจำของคนรุนใหมมากข้ึน เม่ือ

เทียบกับ 20 ปแรกของความเงียบงันภายใตภาวะ ‘ลืมไมได จำไมลง’ ท่ีศาสตราจารยธงชัย วินิจจะกูล เคยอธิบาย

เอาไว 

และในปท่ี 44 ของรองรอยความทรงจำ เศษเสี้ยวและชิ้นสวนหลักฐานท่ีอยูกระจัดกระจายกันกลับมารวมเปน

ขอมูลสำคัญอีกครั้ง ในนิทรรศการแขวน on site museum โดยทีมงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา ซ่ึงกอตั้ง

โดย ธนาพล อ๋ิวสกุล บรรณาธิการสำนักพิมพฟาเดียวกัน, ภัทรภร ภูทอง ผูประสานงานโครงการฯ และเปนหนึ่งใน

คนท่ีทำงานรวบรวมขอมูลหลักฐานในโครงการบันทึก 6 ตุลา, เบญจมาส  วินิจจะกูล สถาปนิก, ปริยกร ปุสวิโร 

อาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และธีระวัฒน รุจินธรรม 

ผูกำกับภาพยนตรเรื่อง สองพ่ีนอง (The Two Brothers) และผูกำกับเอ็มวีเพลง ประเทศกูมี 

https://adaymagazine.com/author/sudarat/
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https://themomentum.co/interview-thanapol-eawsakul-doc6t-and-6oct-museum/


 

นอกจากชิ้นสวนหลักฐานท่ีนำมาจัดแสดงแลว สิ่งท่ีเราจะไดเรียนรูประสบการณคนเดือนตุลาอยางใกลชิดมากข้ึน

คือการเดินตามรองรอยเหตุการณในสถานท่ีจริง รวมกับฟงบรรยายการนำชมนิทรรศการโดยผูอยูในเหตุการณวันท่ี 

6 ตุลาอยาง กฤษฎางค นุตจรัส ทนายความและกรรมการจัดงานรำลึก 44 ป 6 ตุลา 

นี่คือประวัติศาสตรบาดแผลท่ียังไมไดสะสางผานกระบวนการยุติธรรมอยางชัดเจน และเปนสิ่งท่ีหลายคนตองการ

ตอกย้ำใหเห็นวาวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดยังคงมีแจมชัด และเปนสิ่งท่ีเราตองรวมกันตอตานไมใหเกิดข้ึนอีกใน

สังคมไทย 



 

แขวน  

ปท่ีแลว ทีมงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลาไดเก็บหลักฐานชิ้นสำคัญ คือประตูแดง สถานท่ีพบศพชางไฟฟา

สองคนถูกแขวนคอ คือ ชุมพร ทุมไมย และวิชัย เกษศรีพงศษา ท้ังสองคนเปนสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีติดปาย

คัดคานการกลับมาของถนอม กิตติขจร  

พวกเขานำประตูแดงมาจัดแสดงรวมกับหลักฐานชิ้นอ่ืนๆ เปนครั้งแรกในนิทรรศการ ประจักษ I พยาน ในวันท่ี 6 

ตุลาคมปท่ีแลว ปรากฏการณท่ีทีมงานไดเห็นคือ นักเรียนวัยมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยผลัดกันเดินเขาชม

นิทรรศการไมขาดสาย คนรุนใหมศึกษาขอมูลประวัติศาสตรในเชิงลึกกันมากข้ึน 

“แลวพอมาปนี้ เราก็มาคุยกันวาจะทำอะไรดี บนบริบทท่ีมีคนรุนใหมสนใจเยอะมาก ทางทีมขอมูลคือออ (ภัทรภร 

ภูทอง) กับธนาพล เขาเลยเสนอวา เอาขอมูลท่ีคนพบจำนวนคนท่ีโดนแขวนคอไหม แลวก็ตั้งคำสำคัญไววาแขวน 

แลวเราก็นำเสนอเรื่องนี้เปนหลักคอยๆ โยงออกไปหาเรื่องอ่ืนๆ” เบญจมาส หนึ่งในผูออกแบบนิทรรศการครั้งนี้เลา 



 

เมื ่อ 4 ปที ่แลวทีมงานโครงการบันทึก 6 ตุลาคนพบขอเท็จจริงจากหลักฐานภาพถายวามีคนถูกแขวนคอใต

ตนมะขามในสนามหลวงมากกวาหนึ่งคนอยางท่ีเราเห็นในภาพถายรางวัลพูลิตเซอรของนีล ยูเลวิช 

“เพราะวาสิ่งท่ีคนรับรูในขอคนพบใหมนี้คือวงเสวนาเม่ือ 4 ปท่ีแลว ซ่ึงถือวาอยูในวงแคบ ในแงมุมของคนออกแบบ

เราเลยเอาเนื้อหาตรงนี้มาจัดแสดงใหกวางข้ึน เพราะเราไมไดคิดจะทำนิทรรศการท่ีเดินดูแบบไลตามไทมไลนอยาง

เดียวอยูแลว” 

  



 

on site museum บนรองรอยความทรงจำของสถานท่ีจริง 

การจัดนิทรรศการในหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงเปนสถานท่ีเกิดเหตุจริง คืออีกสิ่งท่ีทีมงานเชื่อวา

จะทำใหผูชมมองเห็นภาพเหตุการณวันท่ี 6 ตุลาไดชัดข้ึน 

“จุดนี้คือจุดที่การดนักศึกษาในขณะนั้นโดนยิง พวกเขาเลือกอยูตรงนี้กัน เพราะมีเจาหนาท่ีบุกมาทางดานหนา

ประตู แลวทางขึ้นหอประชุมบังกระสุนไดพอดี แตสิ่งที่พวกเขาไมรูคือ มีเจาหนาที่มาซุมอยูหลังกำแพงพิพิธภัณฑ

อยูแลว เขาเลยวางโตะใหเปนบังเกอรบังกระสุนไว ในภาพเราจึงเห็นวาเม่ือเขาถูกยิงโตะมันลมลง คนท่ีถูกยิงคือคุณ

กมล ซึ่งสุดทายศพของเขาถูกแขวนคอที่สนามหลวง” เบญจมาสพาเราเดินมาดูจุดทางขึ้นหอประชุม ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนแรกของนิทรรศการ 



 

“นี่คือเหตุผลที่เราทำเปนนิทรรศการ on site museum หมายความวาคุณไดมายืนอยูในสถานที่เกิดเหตุจริง คุณ

ไปดูเรื่องราวแบบนี้ท่ีไหนไมไดแลวในโลกนี้ คุณตองมาดูเรื่อง 6 ตุลาท่ีนี่เทานั้น”  



 

 

เดินข้ึนบันไดมาจนถึงประตูทางเขา ทีมงานเลือกตั้งประตูแดงไวขางหนา โดยแยกประตูสองขางออกเพ่ือเผยใหเห็น

ภาพสนามหลวงขางใน อีกท้ังยังนำไปสูความหมายท่ีวาจากเหตุการณแขวนคอวันท่ี 24 กันยายนนำไปสูการแขวน

คอท่ีสนามหลวงวันท่ี 6 ตุลาคม 



 

“ไอเดียแรกหลังจากเดินผานภาพประตูแดงไมใชเรื่องภาพตนไม เพราะเรารูวามิวเซียมอีกที่คือสนามหลวง ซึ่งเดิน

ไปใกลๆ ก็ถึงแลว ทำ on site AR ตรงนั ้น เดินเขาไปแลวสอง อิมแพกตกวานี ้เยอะเลย แตเราเขาไปทำใน

สนามหลวงไมได” ทีมออกแบบจึงตองยกสนามหลวงมาไวในหอประชุมใหญแทน  

 

“อยางที่บอกวาเราหยิบคำวาแขวนมาเปนคียเวิรดงาน พอรวมกับวาเรื่อง 6 ตุลาอยูในความสนใจของคนรุนใหม 

เราจึงเลือกพูดภาษาท่ีรวมสมัยมากขึ้น” เบญจมาสกำลังพูดถึงการหยิบเอาเทคโนโลยี AR เขามาใหผูมาชมไดรับ

ประสบการณใหมในการรบัรูขอมูลนิทรรศการ 6 ตุลา 

“การเอา AR มาชวยเลาเรื่อง มันเปนการเอาอดีตมาทาบทับปจจุบัน นำเสนอเรื่องท่ีวา 6 ตุลาถูกซอนไว 44 ป แลว 

ไมมีใครมี sense of place กับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย เชน ภาพสนามหลวงที่เราเอามาวางไวตรงกลาง เราคิดคียเวิรดมา

เลยวา สิ่งท่ีไมปกติถูกซอนในสิ่งท่ีปกติ หมายความวาหลังจากผานมา 40 ป ขางหนาสนามหลวงกลายเปนท่ียืนรอ

รถเมล โดยท่ีไมมีใครรูเลยวาเคยมีการแขวนคอเกิดข้ึนตรงนั้น แตคุณจะรูวาเกิดอะไรข้ึน ถาเดินมาดูท่ีจอ AR ภาพ

มันจะปรากฏใหเห็น”  



 

อีกสิ่งท่ีพวกเขาเพ่ิมเขามาในตอนหลังคือเบาะนั่งดานหนาภาพถายสนามหลวง เหตุผลท่ีตองเพ่ิมเขามาเพราะ หนึ่ง 

อยากใหคนรูสึกเหมือนมานั่งในสนามหลวงจริงๆ และ สอง เธออยากใหคนกลายเปนสวนหนึ่งในภาพ AR โดยไม

รูตัว เพ่ือสื่อวาในความปกติธรรมดานั้นมีสิ่งท่ีเรามองไมเห็นซอนอยู และเรากำลังเปนสวนหนึ่งในสิ่งเหลานั้น 

“เราอยากใหคนรูสึกกับสถานท่ีจริงๆ เพราะเม่ือไหรท่ีคุณเอาความทรงจำ เรื่องราว และประสบการณออกไปหมด 

มันจะเปนเพียงสถานท่ีท่ีแหงแลงหรือท่ีจอดรถทัวรเทานั้น” 

 

 



นอกจากนี้ คำวา on site musuem ไมไดมีเพียงแคสถานท่ีเกิดเหตุ แตยังมีเรื่องเลาจากคนในเหตุการณรวมอยู

ดวย ปริยกร ในฐานะนักออกแบบนิทรรศการอีกคนเลาวา ตั้งแตจัดนิทรรศการวันแรกมีคนท่ีเคยอยูในเหตุการณ

แวะเวียนมาโดยท่ีทีมงานก็คาดไมถึง 

“คนรุนใหมและคนรุนเกาไดเจอกัน เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ดังนั้นถึงตองบอกวาเปน on site museum ท่ีหาท่ี

ไหนไมไดจริงๆ เพราะตอใหไปเจอพ่ีๆ ขางนอกแลวถามเหตุการณวันนั้นอาจจะอีกความรูสึกหนึ่ง แตถาเขาเห็นรูป 

มองเห็นสนามฟุตบอล วันนั้นเขาอาจจะนอนอยูในนั้น มันเกิดอะไรข้ึน โดนกระหน่ำยิงยังไง ความรูสึกก็จะเปนอีก

แบบ”  

 

 



ส่ีทศวรรษกับความทรงจำ 6 ตุลา 

หนึ่งในคนเดือนตุลาท่ีเห็นเหตุการณและมารวมเปนผูนำชมนิทรรศการครั้งนี้คือ กฤษฎางค นุตจรัส  

ในความทรงจำของกฤษฎางค ภาพวันท่ีเขาเปนนักศึกษาป 2 คณะนิติศาสตร ทำงานในองคการนักศึกษายังคงแจม

ชัด เสียงปนและระเบิดยังคงกึกกองในความทรงจำมาตลอด 44 ป 

 

“ผมจำภาพวันท่ีคลานตามทางเดินไปตึกโดมได เราตองคลานเพราะเขายิงกราด เพ่ือนขางหนาผมโดนยิงเพราะเงย

หนาข้ึน เสียงปนดังตลอดเวลาไมมีหยุดเลย มันยังคงชัดเจน” เขายอนเลาเหตุการณใหฟง 

ทุกปกฤษฎางคจะเขารวมจัดงานรำลึกถึงเพื ่อนในวันที ่ 6 ตุลา การเปนกรรมการจัดงานทำใหเขามองเห็น

พัฒนาการของมุมมองเหตุการณสังหารหมูมากข้ึน 



 

“แตเดิมเหตุการณ 6 ตุลา มีการจัดงานทุกป อยางป 2520 เราก็จัดงานตักบาตรไดอยางเดียวเพราะตอนนั้นทำ

อะไรไมได ยังอยูในชวงรัฐประหารของเผด็จการ แตมันก็เริ่มพูดถึงกันเรื่อยๆ เริ่มเอาหนังสือ เรียบเรียงขอมูล แต

เปาหมายยังอยูท่ีการรำลึกถึง” 

“แตปหลังๆ มีเหตุการณที่ทำใหเราตองเปลี่ยนความคิดในการจัดงานวาจริงๆ เราตองการใหคนที่ไมอยูใน

เหตุการณเขาใจและบันทึกอยูในประวัติศาสตร แทนท่ีเราจะไปแครำลึกความหลังเฉยๆ” 

“ผมรูสึกวาเราประสบความสำเร็จนะ เพราะคนรุนใหมพูดถึงเหตุการณนี้มากขึ้น มาปนี้เราเลยคุยกันวาจะทำยังไง

ใหเขาถึงคนรุนใหม เพราะมีการแสดงหนึ่งของเด็กท่ีเอาสีเทราดตัวเพ่ือพูดถึง 6 ตุลา มันเปนแรงบันดาลใจใหผมวา

เราตองจัดงานท่ีตอบสนองตอความรูสึกเด็กใหได”  



 

นอกจากการจัดงานใหคนรุนใหมเขามามีสวนรวม อีกประเด็นสำคัญที่สุดที่ทีมงานทุกคนเห็นรวมกันคือ ทุกขอมูล

และขอเท็จจริงใน 6 ตุลาคือการตอกย้ำวาเราตองหยุดวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดไมใหเกิดในสังคมไทย 

“เรายกเหตุการณนี้ขึ้นมาเพื่อใหเห็นวาเราตองชวยกันตอตานวัฒนธรรมพนผิดลอยนวล ซึ่งการจะทำเรื่องพวกนี้

ไมไดอาศัยวิชาชีพดานเดียว เราจึงรวมตัวกันในหลากหลายสาขาอาชีพจัดตั้งโครงการที่เรียกวาพิพิธภัณฑ และจัด

นิทรรศการใหเปนสวนหนึ่งของการเอาขอเท็จจรงิมาใหเห็น ดังนั้น การท่ีมีคนบอกวาอยามาชุมนุมเลย เดี๋ยวจะเกิด

ความรุนแรง แตพวกเราทั้ง 5 คนเชื่อวาความรุนแรงไมไดเกิดจากผูชุมนุม และหากจะเกิด 6 ตุลารอบสอง มันก็

เพราะวัฒธรรมลอยนวลพนผิดยังมีอยูในสังคม” 



 

 

แหลงท่ีมา 
เว็บไซต adaymagazine.  ‘แขวน’ นิทรรศการ 6 ตุลาท่ีตอกย้ำวาประเทศนี้ไมควรมีวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดอีก  
เผยแพรเม่ือ 6 ตุลาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://adaymagazine.com/6-oct-exhibition/ 
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