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6 ตุลา 19 ความเงียบงันทีย่ากจะลมื: เปดตัวหนังสือ ‘Moments 
of Silence’ ธงชัย วินิจจะกลู 

Posted On 7 November 2020 Sutthipath Kanittakul 

 
ชื่อของ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล โดดเดนขึ้นมาในระยะหลังที่คนรุนใหมหันมาสนใจการเมืองและประวัติศาสตร 
เพราะหนังสือมากมายของเขาวนเวียนอยูกับการวิพากษประวัติศาสตรกระแสหลัก กอนชวนขบคิด ตั้งคำถามถึง
คำอธิบายชุดปจจุบัน และนำเสนอความเขาใจในอีกมุมหนึ่งในแกนักอาน 
 

นับตั้งแต Siam Mapped, ประวัติศาสตรราชาชาตินิยม ไลมาจนถึง ปฏกฐาเรื่อง นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม 

ในงานรำลึกปวย อ๊ึงภากรณ ครั้งท่ี 17 ขอเขียน และขอคิดท่ีเขาเสนอเฉียบแหลม จนทำใหหลายคนเกิดอาการ ‘ตา

สวาง’ หรือตั้งคำถามตอสภาพรอบตัว และความเปนอยูตัวเองมากข้ึน  

 

หนึ่งในงานชิ้นสำคัญของเขาคือ ‘6 ตุลาจำไมไดลืมไมลง’ เพราะเปนงานวิจัยท่ีเขามีสวนรวมตั้งแตตน หมายถึงเปน

ทั้งผูอยูในเหตุการณฆาสังหาร 40 ศพ เปนผูไดรับผลกระทบจากการถูกคุมขุงในเรือนจำ และผูลงไปศึกษา วิจัย 

เพ่ือเผยแพรความเขาใจใหเหตุการณดังกลาว 

 

ลาสุด ศ.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา  พา

ไปสำรวจความทรงจำที่เปลี ่ยนไปของสังคมตอเหตุการณ 6 ตุลา ในหนังสือ ‘Moments of Silence: The 

Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok’  ตั้งแตมันยังเปนความรูสึกอิ่มเอมดวย

ความรักชาติ ไปจนถึงความเงียบท่ีไมมีใครอยากพูดถึง และเหตุการณท่ีถูกประนามวาเหี้ยมโหดอยางในปจจุบัน  
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จารุพงษ ทองสินธุ และครอบครัว – ภาพจาก 6oct 

พวงทอง ภวัครพันธุ – ความเงียบของผูสูญเสีย 

รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มองวา หนังสือเลมนี้พายอน

ไปดูความทรงจำท่ีเปลี่ยนแปลงไปของท้ังเหยื่อ ผูกระทำ และสังคมตอเหตุการณ 6 ตุลา 2519 จากในชวงแรกๆ ท่ี

คนบางสวนของสังคมยอมรับ และเชื่อวาทำไปเพื่อตอสูกับภัยคอมมิวนิสต หรือตั้งคำถามวา “ขุดคุยแลวไดอะไร

ข้ึนมา ทำไมไมมองไปขางหนา” และรัฐเองก็เลือกไมใสเหตุการณนี้ลงไปในหนังสือเรียน  

 

ขณะท่ีคำวา Silent บนปกหนังสือยังสะทอนถึงความเงียบของผูสูญเสียอยาง พอ-แมของ จารุพงษ ทองสินธุ หนึ่ง

ในนักศึกษาที่หายตัวไปในการลอมปราบวันนั้น พวกเขารอคอยอยางเงียบเชียบใหลูกชายกลับบาน ทั้งที่ความจริง

พวกเขาก็อาจรูอยูแกใจ ตั้งแตไปดูรางผูเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลตำรวจหลังเหตุการณแลว 
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ความพยายามกดทับประวัติศาสตรของผูมีอำนาจ ยิ่งทำให 6 ตุลาตามความหลอกหลอนผูมีอำนาจอยูเรื่อยๆ และ

เมื่อโลกเปลี่ยนไป คนรุนใหมสามารถอานทุกอยางไดในอินเทอรเน็ต พวกเขาจึงเริ่มมองเห็น ความอยุติธรรม และ

ความโหดเหี้ยมของรัฐไทยท่ีเคยเกิดข้ึน  

 

กอนที่กลุมนักศึกษาจะสะทอนความเขาใจผานการชุมนุมวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต มี

การฉายวีดีโอเหตุการณ 6 ตุลา แตเปดเพลงพระราชนิพนธยูงทองเปนแบ็คกราวด และเม่ือคนรุนใหมรู และเริ่มทา

ทายผูมีอำนาจมากข้ึนเรื่อยๆ จึงมีการผลิตวาทกรรมโยนไปวา ‘ลมเจา’  

  

 

ภาพจาก 6oct 

 

กอง ฤทธิ์ดี – ความจริงทางอารมณ และความทรงจำของสังคม 

กอง ฤทธิ์ดี ผูกำกับภาพยนต พูดคลายๆ กับ อ.พวงทอง ในประเด็นท่ีหนังสือพายอนดูความทรงจำเก่ียวกับ

เหตุการณ 6 ตุลา 19 เขาเสริมวา หนังสือสะทอนใหเห็นภาวะกระอักกระอวนของสังคม คลายกับอยูในภาวะลิมโบ 

(Limbo State) คือ กลืนไมเขา คายไมออก อยากลืม แตก็อยากพูด 
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เขามองวา หนังสือสลายเสนแบงระหวาง ประวัติศาสตร และความจำ ใหเลือนหายไป ทำใหเขารูสึกถึงอารมณของ

ผูเขียนท่ีอยูในเหตุการณดวยจริงๆ ซ่ึงเขามองวา ความรูสึกนี้เปนสิ่งสำคัญตอความทรงจำของสังคมตอเหตุการณ 6 

ตุลาเชนกัน  

ภาพยนตหลายเรื่องสะทอนวาความทรงจำของสังคมตอ 6 ตุลา เปลี่ยนแปลงอยางไร เชน ‘Shakespeare must 

Die’ ของผูกำกับ สมานรัชฎ กาญจนะวณิชย หนังที่สรางชื่อเสียงดังพลุแตกในตางประเทศ แตถูกหามฉายใน

ประเทศไทย เพราะวาบางฉาก หรือหลายฉากชวนใหนึกถึงการสรางความรุนแรงโดยรัฐ ทั้งในเหตุการณป 2553 

รวมถึงป 2519  

 

กองชี้ตอถึงหนังอีกเรื่องหนึ่ง ที่นำเหตุการณหลัง 6 ตุลามาฉายในมุมโปกฮา คอมเมด้ี อยาง ‘ฟาใสใจชื่นบาน’ ท่ี

เลาถึงชีวิตของนักศึกษาหนุมสาวท่ีหนีเขาปา ไปสมัครเปนหนึ่งในกลุมคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  

  

 

ภาพจาก 6oct 

เกษียร เตชะพีระ – เกาอ้ีวาง โตะราง ชางเงียบงัน 
 

ศ.เกษียร เตชะพีระ อาจารยประจำคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหนึ่งในแกนนำนักศึกษาใน

เหตุการณ 6 ตุลา รวมถึงเปนนักศึกษาที่หนีเขาปาเพื่อเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย เอยถึงบท
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เพลง ‘Empty Chair Empty Table’ ท่ีมีการเปดในชวงแรกของการสนทนา โดยเขาเลาวา คำนูญ สิทธิสมาน เปน

คนแรกท่ีแนะนำเพลงนี้แกเขา และชวนใหแตงกลอนจากเพลงนี้ ซ่ึงเขาก็รับปาก  

 

“โอเพ่ือนรัก โปรดใหอภัยขา ท่ียังมีชีวิตมาแตเพ่ือนหาย 

ดวยวิโยค โศกศัลยเกินบรรยาย ดวยสำนึกผิดราย มิรูพอ 

โอเพ่ือนรัก โปรดเถิดหนาอยาถามไถ เพ่ือนพลีชีพ เพ่ืออะไร คราท่ีม่ัน 

เกาอ้ีวาง โตะราง ชางเงียบงัน ดวยเสียงเพลง เพ่ือนนั้นไมมีแลว” 

เกษียร มองวาในบางชวงเวลา 6 ตุลา ถูกมองวาเปนเรื่องละเอียดออน จนทำใหคนในสังคมเกิดสัญญาท่ีไมเปนลาย

ลักษณอักษรกันวาจะไมพูด ไมเอย ถึงเรื่องนี้ และแมบางคนอยากพูด ก็รูแกใจวาพูดไมได ซ่ึงในแงหนึ่งมันทำใหผูใช

ความรุนแรงบางคนรูสึกวาตัวเองไดรับการแกตัวทางศีลธรรม และไมรูสึกผิด 

 

ในประเด็น เสนแบงที่เลือนรางในงานเขียนระหวาง ประวัติศาสตร และ ความทรงจำ ทำใหงานนี้ถูกตั้งคำถามใน

เชิงขนบงานวิชาการ เกษียรรูสึกวา ในฐานะมนุษปุถุชน อคติเปนเรื่องธรรมดา แตการรูทัน ตระหนักถึงมัน และ

พยายามเปนกลางใหมากท่ีสุดในหลายเหตุการณ เปนสิ่งท่ีงานเขียนเลมนี้ทำไดด ี 

 

อยางไรก็ตาม เกษียรคาดวาผูเขียนตองสูกับความรูสึก ‘เขาใจ’ ที่เกิดขึ้นเมื่อไดพูดคุยกับผูที่อยูในเหตุการณอีกฝง

หนึ่ง เพราะตระหนักดีวา เม่ือไรท่ีความเขาใจเกิด ความชอบธรรมก็ยอมเกิด ดังนั้น มันจึงเปนความเขาใจ ท่ีผูเขียน

พยายามไมเขาใจเกินไป ซ่ึงซอนอยูในทุกบรรทัดของหนังสือ 
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ภาพจาก 6oct 

ธงชัย วินิจจะกูล – ทะลุเพดานแหงความเงียบ 

ธงชัย ไดรับมอบหมายใหแตงบทเพ่ิมเติมหนึ่งบทใหเขากับสถานการณการเมืองในปจจุบัน เขานำเสนอวา ‘บทท่ี 

11 ทะลุเพดานแหงความเงียบ ความทรงจำของ 6 ตุลา กับการเรียกรองของคนรุนใหม’  

 

เขามองวา ความพยายามของผูมีอำนาจท่ีทำเหมือน 6 ตุลาไมเคยเกิดข้ึน อาชญกรรมแหงรัฐไมมีจริง ตลอดจน

วัฒนธรรมลอยนวลพนผิดของผูมีอำนาจ ยิ่งเปนตัวเรงใหนักศึกษาตัดสินใจทะลุเพดาน เรียกรองใหมีการปฏิรูป

สถาบัน สาเหตุสำคัญอีกขอคือ นักศึกษายุคนี้โตมาอีกแบบหนึ่ง ในภาวะท่ีสถาบันออนแอลง บวกกับบรรยากาศ

ของรัฐบาลเผด็จการ 

 

“นี่เปนอีกอยางหนึ่งของการทะลุเพดาน” ธงชัย เชื่อวาการรวบรวมขอมูล 6 ตุลาของทุกฝาย เหมือนเปนการคืน

ความเปนมนุษย ใหผูท่ีเสียชีวิต และหวังวาจะมีการรวบรวมขอมูลท่ีพูดถึงความรุนแรงโดยรัฐเชนนี้ข้ึนมาอีก ไมวา

ในเหตุการณ สลายการชุมนุมคนเสื้อแดง พฤษภา 53 หรือ กรณีตากใบ 2547  
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ในชวงทาย ธงชัย เสริมวาเหตุการณ 6 ตุลา ยึดโยงกับแนวคิดของเขาอีกประการคือ ‘นิติรัฐอภิสิทธิ์’ รัฐไทยมักจะ

ตีความกฎหมายแบบ Rule by Law ในคดีท่ัวไปก็ยุติธรรม แตในคดีท่ีมีรัฐเขาไปเก่ียวของจะมีความเอนเอียง 

เขาขางรัฐอยางชัดเจน  

 

โดยขออางสูงสุดของรัฐไทยคือ เพ่ือความม่ันคง ใหอภิสิทธิ์กับรัฐในการเมินเฉยกฎหมาย และใชความรุนแรงตอ

ประชาชน จนกลายเปนความคุนชิน หรือเรียกวา ‘วัฒนธรรมการการลอยนวลพนผิด’ 

 

ธงชัยเสริมอีกประเด็นวา กฎหมายยังถูกตีความภายใตความจำแบบ ‘ราชาชาตินิยม’ ไมใช ‘รัฐประชาชาติ’ ท่ีมี

ประชาชนเปนหนึ่งเดียว และเปนเจาของประเทศรวมกัน ดังนั้น การเรียกรองใหเกิดความจริงในกรณี 6 ตุลา จึง

เปนเรื่องเดียวกับการสรางรัฐประชาชาติ และหลักนิติรัฐใหมีข้ึนในรัฐไทย ธงชัยตอบคำถามท้ิงทายถึงการสื่อสาร

กับคนเห็นตางในเรื่องสถาบันวา การพูดคุยโนมนาว ใชเหตุผลสามารถทำได แตเวลาก็สำคัญเชนกัน เพราะมันทำ

ใหสังคมไดถกเถียงมากข้ึน และตกตะกอนมากข้ึนเชนกัน 

  

 

ภาพจาก 6oct 
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Fact Box: 

1. หนังสือเลมนี้ยังไมมีการแปลเปนภาษาไทย แตถาใครสนใจสามารถส่ังได

ท่ี thailand.kinokuniya หรือ amazon 

2.  ฟงงานเสวนาเปดตัวหนังสือ ‘Moment of Silence : The Unforgetting of october 6, 

1976, Massacre in Bangkok’ ไดท่ี facebook.com/DJC.Center 
 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซต the Matter .'6 ตุลา 19 ความเงียบงันท่ียากจะลืม: เปดตัวหนังสือ ‘Moments of Silence’ ธงชัย วินจิจะกูล. 

เผยแพรเม่ือ 7 พฤศจกิายน 2563.  เขาถึงไดจาก https://thematter.co/social/thongchai-moments-of-

silence/128062 

 

https://thailand.kinokuniya.com/bw/9780824882334
https://www.amazon.com/Moments-Silence-Unforgetting-October-Massacre/dp/0824882342
https://www.facebook.com/DJC.Center/videos/1055866201532368
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