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#OCTcinema ชวนรับชมสารคดีและคลิป 6 ตุลา 19 
 

ประชาไท / ขาว 
Submitted on Thu, 2020-10-08 16:28 
#OCTcinema ชวนรับชมสารคดีและวิดีโอขาวที่เกี่ยวของกับเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 นับตั้งแตรายการขาว
โทรทัศน ซีดีแจกงานศพ สารคดี และภาพยนตรสั้น โดยแตละเรื่องท่ีขอแนะนำมีดังนี ้

 

SYND 6 10 76 STUDENTS AND SECURITY FORCES CLASH 
(2519/ 7.20 นาที / AP Archive) https://youtu.be/AOFAGgUXfRE 
วิดีโอขาวจากสำนักขาว AP บันทึกเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ในฟุตยังมีชวงการปราศรัยของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ดวย 

นิรโทษกรรม จำเลยคดี 6 ตุลา 

(2521 / 53.39 นาที / หอภาพยนตร) https://youtu.be/zc4JWogjn7k 
สันนิษฐานวานาจะเปนการบันทึกดวยฟลมภาพยนตร 16 มม. สี ของฝายขาวโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 และเปน
การถ ายบ ันท ึกเส ียงลงในฟ ล มโดยตรงขณะถ ายทำ ทำให สามารถเก ็บเส ียงบรรยากาศจร ิง ไว  ได  
โดยวีดีโอนี้ถูกบันทึกเปนแผนซีดี ที่แจกใหกับผูมารวมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 
อดีตนายกรัฐมนตรี เฉพาะแผนนี้ เปนการรวบรวมภาพยนตรบันทึกภารกิจของ พลเอกเกรียงศักดิ์ ในกรณีการ

https://prachatai.com/
https://prachatai.com/
https://prachatai.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://youtu.be/AOFAGgUXfRE
https://youtu.be/zc4JWogjn7k
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เสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผูกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันท่ี 4 
- 6 ตุลาคม 2519 ใหเห็นวาเปนผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีผูนี้ 

วันประวัติศาสตรผูรวมพัฒนาชาติไทย 1 ธ.ค.2525 
ที่บานบาก ต.บานบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (2525 / 28.14 นาที / YouTube - สังเวียน คำหวาแกว) ชม
คลิป https://youtu.be/U3WQaz6saRc 
ฟุตวิดีโอบันทึกภาพมวลชนแนวรวมพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย เขตงาน 444 กวา 400 คน แบกปนเขา
มอบตัวตอ พล.อ.อาทิตย กำลังเอก ผบ.ทบ. สมัยนั้น ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2525 ณ สนามโรงเรียนบานบาก อ.ดอน
ตาล จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ "สหายนิโรธ" เลขาธิการพรรคเขตงาน 444 มอบธงแดงคอนเคียวและมอบปนอารกาให 
พล.อ.อาทิตย กำลังเอก ขณะท่ี พล.ท.พักตร มีนะกนิษฐ แมทัพภาคท่ี 2 ในขณะนั้นมากลาวตอนรับดวย 

สำหรับการยุติบทบาทของแนวรวม พคท. เกิดขึ้นหลังวิกฤตขัดแยงของขบวน พคท. ประกอบกับคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 เรื่อง นโยบายการตอสูเพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต ท่ีเนนการเมืองนำการทหาร และปฏิบัติ
ตออดีต พคท. ท่ีออกมามอบตัวอยางประชาชนรวมชาต ิ

โดยการสูรบดวยอาวุธสงครามครั้งสุดทายเกิดขึ้นระหวางกองกำลังของ พคท. กับตำรวจ ตชด. ในเดือนสิงหาคม 
2535 ที่ปาแกงกระจาน จ.เพชรบุรี โดย ตชด. ที่รอดชีวิตไดเขียนบันทึกใหเริงศักดิ์ กำธร ผูสื่อขาวเดลินิวสตีพิมพ
รายวัน และรวมเลมในชื่อ "นรก 35 วันในปาบางกลอย" 

อานตอท่ี https://prachatai.com/journal/2017/01/69790 
 
การตอสูของกรรมกรหญิงโรงงานฮารา (2518) Hara Factory Workers Struggle 
(2518 / 55.10 นาที / จอน อ๊ึงภากรณ) https://youtu.be/XJYlTg2AlYA 
สรางโดย จอน อ๊ึงภากรณ และเพ่ือนอาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีถายโดยใชกลองถายภาพยนตรขนาดเล็ก 8 มิลลิเมตร 
บอกเลาเรื่องราวการตอสูของเหลากรรมกรหญิงในโรงงานผลิตกางเกงยีนสฮารา ที่เรียกรองคาแรงที่ไมเปนธรรม
จากนายจาง ในชวงป พ.ศ. 2518-2519 

อานตอท่ี https://www.fapot.or.th/main/information/article/view/266 
THAILAND THE HILL TRIBES INSURGENCY 
(2535 / 11.27 นาที / AP Archive) https://youtu.be/GmhilO10O24 
สารคดีขาว THAILAND THE HILL TRIBES INSURGENCY ของ AP นอกจากเรื ่องสงครามปราบปรามพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยแลว ยังพูดถึง พล.ต.สุตสาย หัสดิน หัวหนากองกำลังกระทิงแดง ซึ่งมีการฝกและติด
อาวุธใหกลุมชาติพันธุละหู (มูเซอ) เพื่อใหเปนกองกำลังฝายรัฐบาลควบคุมพื้นที่กอสรางถนนสายแมสอด-อุมผาง 

https://youtu.be/U3WQaz6saRc
https://prachatai.com/journal/2017/01/69790
https://youtu.be/XJYlTg2AlYA
https://www.fapot.or.th/main/information/article/view/266
https://youtu.be/GmhilO10O24
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ซึ่งถนนผาเขาไปในพื้นที่เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในพื้นที่ติดตอ 4 จังหวัด (ตาก – 
สุพรรณบุร ี– อุทัยธานี – กาญจนบุรี) 

เหตุการณ 6 ตุลา 2519 
(2544 / 53.57 นาที / ITV) https://youtu.be/FHp-kjxM6yE 
สารคดีรายการยอนรอย “6 ตุลาคม 2519” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ITV ในวันที่ 6 ตุลาคมป 2542 เปน
สารคดีท่ีอธิบายทำความเขาใจเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 อยางเบื้องตน โดยเปนสารคดีท่ีผลิตและเผยแพรในชวง
ท่ีบานเมืองเปนประชาธิปไตยหลังรัฐธรรมนูญ 2540 

อยาลืมฉัน Don’t Forget Me 
(2546 / 10.13 นาที / มานัสศักดิ์ ดอกไม) https://youtu.be/1TQCwjYUJyY 
หนังสั้นท่ีไดรางวัลรัตน เปสตันยี ในป 2546 ความโดดเดนของหนังอยูท่ีการนำภาพฟุตเทจเหตุการณ 6 ตุลา 2519 
มาตัดเขากับเพลง ‘อยาลืมฉัน’ ของวงชาตรี และใชเสียงบรรยายจากสารคดีผีตองเหลือง เปนความขัดแยงท่ีเสียด
สีสภาพการเมืองไทยไดอยางเจ็บปวด 

ความทรงจำ-ไรเสียง (Silence-Memories) 
(2557 / 26 นาที / ภัทรภร ภูทอง และทีมงาน)  

รับชมท่ี https://www.facebook.com/filmkawan/videos/1244963352221335 
หนังที่เลาเรื่องราวและบาดแผลความทรงจำของ 2 ครอบครัวผูสูญเสียลูกในเหตุการณการปราบปรามนักศึกษา 6 
ตุลาคม 2519  

แมเล ็ก ว ิทยาภรณ แมของคุณมนู ว ิทยาภรณ น ักศ ึกษาปส ุดทายของคณะรัฐศาสตร  ม.รามคำแหง 
พ อจ ินดา ทองส ินธ ุ   พ อของค ุณจาร ุพงษ   ทองส ินธ ุ   น ักศ ึกษาคณะศ ิลปศาสตร   ม .ธรรมศาสตร  
แมเวลาจะผานไปแลว 40 ป แตเสียงของผูถูกกระทำและเรื่องราวของ 6 ตุลานั้นกลับไมไดถูกบอกเลาและไดรับ
ความสนใจจากสังคมและรัฐเทาท่ีควร ความเงียบท่ีเกิดข้ึนตอเหตุการณ 6 ตุลาคม จึงทำใหครอบครัวผูเสียชีวิตตอง
อยูกับความเจ็บปวดท่ีไมไดรับการเยียวยาและความเปนธรรมจากรัฐแตอยางใด 

ดวยความนับถือ (Respectfully yours) 
(2559 / 23.50 นาที / ภัทรภร ภูทอง) https://youtu.be/ig2DCytG8_Y 
หนังสารคดี "ดวยความนับถือ" (Respectfully Yours) ถูกจัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 40 ป 6 ตุลา โดยนำเสนอ
เรื่องราวของผูเสียชีวิตในฐานะมนุษยท่ีทรงคุณคาคนหนึ่งกอนท่ีชีวิตของพวกเขาจะถูกทำลายลงอยางอำมหิต ผาน
การบอกเลาจากเพ่ือนและคนในครอบครัว 

https://youtu.be/FHp-kjxM6yE
https://youtu.be/1TQCwjYUJyY
https://www.facebook.com/filmkawan/videos/1244963352221335
https://youtu.be/ig2DCytG8_Y
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ดาวคะนอง 
(2559 / 105 นาที / อโนชา สุวิชากรพงศ)  

รับชมท่ี https://vimeo.com/ondemand/dcbythetimeitgetsdark 
หนังเลาเรื่องภาวะท่ีเก่ียวของกันอยางหลวม ๆ ระหวางตัวละครหลากหลายกลุม ไดแก ผูกำกับภาพยนตรหญิงและ
ผูเปนแรงบันดาลใจของเธอ ซ่ึงเคยเปนอดีตนักศึกษา นักกิจกรรมในทศวรรษ 2510, บริกรสาวผูเปลี่ยนงานอยูเปน
ประจำ และนักแสดงชาย หญิงคูหนึ่ง 

พิราบ/Pirab  
(2560 / 29.56 นาที / ภาษิต พรอมนำพล) https://youtu.be/RjnprnAMgWc 
ผลงานการกำก ับของ ภาษ ิต พร อมนำพล หนังส ั ้นว าด วยเร ื ่องราวของน ักศ ึกษาท ี ่ถ ูกล อมปราบใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ไดรับรางวัลพิราบขาว จากมูลนิธิ 14 ตุลา และรางวัลชมเชย สาขา
ชางเผือก ในเทศกาลภาพยนตรสั้นครั้งท่ี 21  

เร ื ่ องราวของ ร ั ฐ  น ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัยรามคำแหงถ ูกจ ับและโดนก ักข ั ง จากการล อมปราบใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเหตุการณชุมนุมวันที ่ 6 ตุลาคม 2519 ในนั ้นเขาไดรับรู ขอมูลเกี ่ยวกับพรรค
คอมมิวนิสตจากตะวัน ชายท่ีถูกจับมาพรอมกันกับเขา ซ่ึงจะทำใหชีวิตของรัฐพลิกผันไปตลอดกาล 

อานตอท่ี https://prachatai.com/journal/2017/10/73574 
สองพ่ีนอง 
(2560 / 20.23 นาที / ธีระวัฒน รุจินธรรม,ภัทรภร ภูทอง) https://youtu.be/KbQ9817ZZlI 
ภาพยนตรสารคดีสั้นเรื่อง “สองพี่นอง (The Two Brothers)” เรื่องราวของ วิชัย เกษศรีพงศษา และ ชุมพร ทุม
ไมย ชางการไฟฟาสองคนที่ถูกแขวนคอที่จังหวัดนครปฐมหลังจากติดโปสเตอรตอตานการกลับประเทศของ พระ
ถนอม ผูถูกขนานนามทายชื่อในหวงนั้นวา ‘ทรราช’  

ขอมูลจาก:  
https://doct6.com/ 
https://konmongnangetc.com/2016/10/05/6oct-movies/ 
 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตประชาไท. #OCTcinema ชวนรับชมสารคดีและคลิป 6 ตุลา 19. เผยแพรเม่ือ 8 ตุลาคม 

2563. เขาถึงไดจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/89875 
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