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‘แขวน’ 6 ตุลา หลักฐาน พ้ืนที่ เวลา ณ ที่แหงนี้ 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 15:53 น. 

 
ท่ีมา หนาประชาชื่น มติชนรายวัน 

ผูเขียน พันธุทิพย ธีระเนตร 

เผยแพร วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 

 

“หากลูกไมตาย ลูกตองกลับบาน” 

ขอความตัวหนาในมุมหนึ่งของนิทรรศการท่ีมีคำสำคัญเพียง 1 พยางค 

“แขวน” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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เนื่องในงานรำลึก 44 ป เหตุการณประวัติศาสตร 6 ตุลา 2519 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร 

ในทุกๆ ปท่ีผานพนไป แมหลายคำถาม ไดรับคำตอบ แตยังมีอีกหลายคำถาม ท่ีอาจยังหางไกลจากการคนพบ 

เชนเดียวกับความสูญเสียท่ีหลายครอบครัวตองเผชิญ บางไมไดเห็นแมรางไรวิญญาณของบุคคลอันเปนท่ีรัก 

ทามกลางสถานการณโหดรายรุนแรงท่ีคำวา “สูญสิ้นความเปนคน” ถูกนำมานิยามความปาเถ่ือนของสิ่งท่ีมนุษยจะ
กระทำตอกันได 

การ “แขวน” คอ คือหนึ่งในภาพจำที่ลืมไมลงของเหตุการณ 6 ตุลา จากเดิมที่เชื่อวา มีเหยื่อ 2 ราย ทวา ตอมา
พบขอมูลเพ่ิมเติม ยอดรวม 5 ราย 

on site museum 

หลักฐาน+ขอเท็จจริง 

พ้ืนท่ี+เทคโนโลยี 

ขอความตอทายชื่อนิทรรศการซึ่งบอกถึงสิ่งที่อยูภายใน กับความหมายในอีกหลายนัยยะของคำวา “แขวน” 
ตามแตการตีความ 

รางท่ีถูกแขวนคอ 

ความยุติธรรมท่ีถูกแขวน 

ผูกระทำผิดท่ีไดรับการแขวนไวภายใตวัฒนธรรมลอยนวลจวบจนวันนี้ 

ฯลฯ 

ณ ท่ีตรงนี้ ในเชาวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 

บนพื้นที่ประวัติศาสตร ทั้งในและนอกรั้วธรรมศาสตร เกิดโศกนาฏกรรมที่ไมนาจดจำแมเพียงตารางนิ้ว แตไมอาจ
ใหถูกหลงลืม นับแตบันไดทางข้ึนหอประชุมใหญ ภาพอันนาสลดใจของ กมล แกวไกรไทย ถูกติดตั้งพรอมใหขอมูล
ท่ีเรียบงาย แตสะเทือนใจดวยเรื่องราว 
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ถูกยิงเสียชีวิต กระสุนทะลุชองปอด รางของกมลถูกนำไปแขวนที่ตนไมบริเวณสนามหลวง ศพของกมลถูกทำราย
ครั้งแลวครั้งเลา 

 

ยอนไปกอนวันที่ 6 ตุลา ยังมีพนักงานการไฟฟานครปฐม 2 ราย ถูกทำรายและแขวนคอบนประตูทางเขาที่ดิน
จัดสรรแหงหนึ่ง “ประตูแดง” คือ ชื่อเรียกคุนหูของสถานที่แขวนราง วิชัย เกษศรีพงศษา และ ชุมพร ทุม
ไมย เหยื่อท่ีตองสิ้นลมหายใจดวยความทุกขทรมานเพียงเพราะติดโปสเตอรประทวงตอตานพระถนอม (กิตติขจร) 

หลักฐานสำคัญนี้ ถูกขนยายมาติดตั้งไวหนาประตูหอประชุมธรรมศาสตร พรอมเทคโนโลยี “เออาร” ฉายภาพ
จำลองเสมือนจริงในสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหปรากฏข้ึนตรงหนา 

เชนเดียวกับกาวตอไปในพื้นที่จัดแสดงซึ่งภาพบรรยากาศของตนไมใหญใน “สนามหลวง” ถูกนำมาตั้งตระหงาน 
พรอมใหลองเปดภาพซอนทับของอดีตและปจจุบัน กับรางถูก “แขวน” อยางโหดราย 

หลังฉากเขียวขจี นำเสนอผลงานนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร ในโปรเจ็กต “พิพิธภัณฑ 6 
ตุลา” ซึ ่งนำเสนอการพัฒนาโครงการและสถาปตยกรรมใน 2 แนวทาง คือ พิพิธภัณฑและอนุสรณสถาน 
(Museum and Memorial) และพิพิธภัณฑบนสถานท่ีเกิดเหตุการณ (On-Site Museum) 

ยังมีโรงหนัง 6 ตุลา ฉายสารคดีสั้น หนังสือพิมพและภาพถายในหวงเวลาโกลาหล 
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ปจจุบันยังไมมีขอมูลใดๆ ของบุคคลทุกคนในภาพนี้ คือบรรทัดสุดทายของขอความบนบอรดจัดแสดงภาพถาย
ของ นีล อุลเลวิช บนชัน้ 2 ของหอประชุมใกลหนาตางกระจกท่ีมองเห็นทิวทัศนสนามหลวงในวันนี้ โดยเทคโนโลยี
เออารพรอมใหมองภาพทับซอนออกไปเบื้องหนา ใน พ.ศ.2563 สู 2519 พรอมคิวอารโคดใหสแกนเขาชมขอมูลใน
เว็บไซต “โครงการบันทึก 6 ตุลา” ซ่ึงเริ่มข้ึนตั้งแต พ.ศ.2559 คราวครบรอบ 40 ป 6 ตุลา 

ภาพนั้น คือรูปขาวดำคุนตา ท่ีชายคนหนึ่งถือ “เกาอ้ี” งางฟาดรางไรลมหายใจท่ีถูกแขวนบนตนไมในสนามหลวง 

เปนภาพสำคัญในประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ใครหลายคนรอคอยใหไดรูวาคนในภาพคือใคร เพื่อปะติดปะตอ
ขอมูล เติมเต็มความทรงจำท่ีลืมไมลง 

ไมเพียงผูคนในสังคมไทย แนนความเจ็บปวดที่ไมอาจลืมจากความทรงจำได ไมอาจลบจากใจที่แตกสลายเมื่อไดรู
ขาว คือคนในครอบครัว 

“แดลูกออย ดวยดวงใจ 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2519 เปนวันท่ีพอตองเสียลูกท่ีพอรักและหมายม่ันใจไวหลายอยาง…” 

คือเนื้อความชวงตนของสมุดบันทึกท่ีถูกเขียนดวยลายมือของ ออง เอ่ียมคง พอ ผูเสียลูกชาย 
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ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง อายุ 21 ป เมื่อตองจากครอบครัวโดยไมไดร่ำลาขณะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง หนึ่งในอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม 

กางเกงยีนสที่ดนัยศักดิ์สวมใสในวันที่กระสุนปนทำลายเสนเลือดใหญบริเวณตนขาเปนหลักฐานสำคัญที่เหลืออยู 
เปนประจักษพยานการตอสูเพ่ืออุดมการณจวบจนลมหายใจสุดทาย 

เชนเดียวกับ จารุพงษ ทองสินธุ นักศึกษาธรรมศาสตรผูสูญหายในเหตุการณ 6 ตุลา 

ครอบครัวเก็บขาวของของเขากลับบานท่ีอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยความหวังวา 

“หากลูกไมตาย 

ลูกตองกลับบาน” 

เสื้อนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชุดนักศึกษาวิชาทหาร บัตรกรมการรักษาดินแดนที่ลายมือชื่อเซ็นดวยหมกึสี
น้ำเงิน ยังคงแจมชัด 

วัตถุเหลานี้ ถูกนำมาจัดแสดงอยางเรียบงาย ทวา สะเทือนใจดวยเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับผูเปนเจาของ 
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“ลำโพง” ที่ใชบนเวทีปราศรัยตานจอมพลถนอมในวันที่กระสุนสาดเขาสูสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คืออีกหนึ่งวัตถุพยานใหมองภาพเหตุการณผานชองหนาตางไปยังสนามฟุตบอลในวันนี้ที่กลายเปนสนามรบหลัง
ระเบิด เอ็ม 79 ลูกแรก ถูกยิงมาจากฝง “ตำรวจ” นอกรั้วมหาวิทยาลัย ตกกลางผูชุมนุมในชวงย่ำรุงของวันที่ 6 
ตุลาคม ครา 4 ชีวิต โดยมีผูบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง กอนทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีดวยหากระสุนที่สาดไมยั้งมายังผู
ชุมนุมนับพัน 

ลำแสงที่ลอดจากลำโพงอยางสะเปะสะปะ มาจากรูพรุนอันมีที่มาจากกระสุนปนซึ่งผูเชี่ยวชาญวิเคราะหวาผูยิง
เหนี่ยวไกดวยปนลูกซองยาวจากเบื้องลางจากซายไปขวา และกรวยลำโพงหวังทำลายตัวกระจายเสียง 

ยังมีไทมไลน ยอนเหตุการณสำคัญตั้งแต 14 ตุลา 2516 จนถึง 6 ตุลา 2519 ที่ตอกย้ำวาความตางทางความคิด 
กลายเปนความผิดถึงข้ันตองสังหาร 

เหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของ “แขวน” 6 ตุลา ที่เปดประตู (แดง) แหงกาลเวลา พื้นที่ เทคโนโลยี พรอมให
เขาชมวันนี้ ถึง 11 ตุลาคม ระหวาง 10.00-20.00 น. ท่ีหอประชุมใหญ ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร และอาจ
ขยายเวลาตอไป ติดตามความเคล่ือนไหวตางๆ ไดท่ีเพจ “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา” 
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ลอมกรอบ 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา 

เปนความพยายามสรางแหลงเรียนรูและแหลงขอมูลปรากฏการณความรุนแรงในสังคมไทย และเปนความพยายาม
ที่จะสรางพิพิธภัณฑที่ผูคนจะไดเห็นวัตถุพยาน เอกสารหลักฐานจริง มีการแลกเปลี่ยน ตั้งคำถาม มีบทสนทนา
ใหมๆ สะทอนสิ่งท่ีดำรงอยูและเปลี่ยนแปลง 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา ตองการสื่อสารและขยายพื้นที่ความเขาใจไปยังคนที่ไมเห็นดวยและไมสนใจ
เหตุการณ 6 ตุลา เพ่ือนำไปสูการ “ตอตานวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดและอำนาจนิยม” 

รวมเปนสวนหนึ่งของการสรางพิพิธภัณฑ 6 ตุลา ไดดวยการสมทบทุนโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา 
ธนาคารกรุงไทย ซอยอารีย 172-0-31365-2 
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