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“ตัวตนนักศึกษา 6ตุลา” ถูกทำใหเลือนหายบนหนาหนึง่นสพ. 

 

 

 

ผูเขียน ธนิษฐ นีละโยธิน 

เผยแพร วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

หนาหนึ่งหนังสือพิมพเปนศูนยรวมความสนใจและทิศทางกระแสสังคม ณ ขณะนั้น อีกทั้งมีบทบาทในการตีกรอบ

ความสนใจของผูอานวา “อะไรสำคัญ ควรคาแกการใหความสนใจ (และอะไรไมสำคัญพอและไมควรคาแกการใส

ใจ) บนเนื้อท่ีจำกัดของกระดาษหนาหนึ่ง จึงมีเพียงบางประเด็นเทานั้นท่ีถูกคัดเลือก-หยิบใส  

บทความนี้จะชวนผูอานรวมกันสำรวจหนาหนึ่งหนังสือพิมพแปดหัวจากกวาสิบหัว1ที่ตีพิมพในชวงเหตุการณ “6 

ตุลา” เพ่ือพลิกหาตัวตนและเรื่องราวบางสวนของขบวนการนักศึกษาท่ีตกหลนหรือถูกทำใหหายไป  

https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fculture%2Farticle_353977
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fculture%2Farticle_353977
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/Artboard-1.png


2 
 

เจตนาติดปาย “หม่ินเจา” ใหการแสดงละครแขวนคอ 

บนหนาหนึ่งหนังสือพิมพทั้งแปดหัว ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2519 “หมิ่นเจา” หรือ “หมิ่นพรบรมเดชานุภาพฯ” ถูก

ใชอธิบายการแสดงละครแขวนคอท่ีลานโพธิ์ คำนี้ไมไดปรากฏในหนาสื่อตามสภาพจริงนัก 

ตามบันทึกลำดับเหตุการณของ โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” การแสดงละครแขวนคอเกิดขึ้นในชวงบายของวันที่ 4 

ตุลาคม และในวันตอมา (5 ต.ค. 2519) มีเพียงหัวเดียวจากแปดหัวหนังสือพิมพ นั่นคือ บางกอกโพสต ที่รายงาน

การแสดงละคร โดยมีภาพถายการแสดงจริงพรอมบรรยายวาเปนการแสดง “จำลอง” (mock) กรณีพนักงานการ

ไฟฟาสองคนถูกแขวนคอในจังหวัดนครปฐม คำวา “หมิ ่นเจา” ยังไมถูกใชในรายงานขาว (ดูภาพหนาหนึ่ง

หนังสือพิมพดานลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาหนึ่งหนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับวันท่ี 5 ตุลาคม 2519 [ท่ีมา: https://doct6.com] 

https://doct6.com/learn-about/timeline
https://doct6.com/learn-about/timeline
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ภาพขยายสวนท่ีรายงานการแสดงละครแขวนคอของนสพ.บางกอกโพสต ฉบับวันท่ี 5 ตุลาคม 2519  

[ท่ีมา: https://doct6.com] 

 

https://doct6.com/
https://doct6.com/
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เมื่อมีการรายงานขาวถึงการแสดงละครแขวนคอออกไป ชวงสายของวันที่ 5 ตุลาคม นางนงเยาว สุวรรณสมบรูณ 

สมาชิกชมรมแมบาน ซ่ึงเปนการรวมกลุมของภรรยาขาราชการและนายพล นำภาพรายงานขาวของ นสพ.บางกอก

โพสต เขาแจงความตอสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม อางวาการแสดงละครแขวนคอเปน “การหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพองคสยามมกุฎราชกุมาร” จากนั้นสถานีวิทยุยานเกราะ ซึ่งหนังสือพิมพมักอางอิงในรายงาน เผยแพร

รายงานพิเศษตอกย้ำคำกลาวอางดังกลาว “เดี๋ยวนี้การชุมนุมที่ธรรมศาสตรไมใชเปนเรื่องตอตานพระถนอมแลว 

หากแตเปนเรื่องหม่ินพระบรมเดชานุภาพ” 

วันที่ 6 ตุลาคม 2519 หนาหนึ่งหนังสือพิมพอีกเจ็ดหัวเริ่มรายงานการแสดงละครแขวนคอเปนครั้งแรก และ

เลือกใชคำวา “หม่ินเจา” แปะปายใหขบวนการนักศึกษา 

ภาพหนาหนึ่งหนังสือพิมพชาวไทย, ดาวสยาม, เดลินิวส, ไทยรัฐ, เสียงปวงชน, สยามรัฐ, เดลิไทม และบางกอก

โพสต ฉบับวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 [ท่ีมา: https://doct6.com] 

 

https://doct6.com/learn-about/how/chapter-3/3-3/3-3-4
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นาตั้งขอสังเกตวาการแสดงละครแขวนคอ (4 ต.ค. 2519) เพิ่งถูกรายงานออกไปอยางแพรหลายเกือบสองวัน (6 

ต.ค. 2519) หลังการแจงความในขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยฝายขวาและการผลิตซ้ำโดยสถานีวิทยุยาน

เกราะ 

การแปะปาย “หมิ่นเจา” บนหนาหนึ่ง ไมใชเพียงการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา (หรือ straight 

news) หากแตถูกเสริมเติมแตงดวยการกลาวถึงอารมณความรูสึกของฝายขวาและสังคมไทย  เชน “แผนดิน

เดือด! ศูนยฯเหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ” ของขวาสุดโตงอยาง นสพ. ดาวสยาม, “กลียุคใกลแลว” ของ นสพ. 

เดลินิวส และ “นายกออกทีวี.ชี้กระเทือนใจมาก” ของนสพ. ไทยรัฐ ซึ่งนับวามีอุดมการณทางการเมืองคอนขาง

กลางในสมัยนั้น เปนตน 

การนำเสนอตัวตนของขบวนการนักศึกษาบนหนาหนึ่งหนังสือพิมพฉบับวันท่ี 6 ตุลาคม เชนนี้ ไดจัดวางขบวนการ

นักศึกษาเปนคูขัดแยงกับสังคมไทย ไมใชกับรัฐบาลหรือเพียงแคพระถนอมอีกตอไป 

แทบไมมีรายงานขาว “การแถลงตอบโต” ของนศ. 

การประโคมขาว “การแสดงละครหม่ินเจา” เบียดบังขอเท็จจริงอีกชุดหนึ่งหลุดออกจากหนาหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึนใน

วันที ่ 5 ตุลาคม เวลา 21.30 น. ตัวแทนขบวนการนักศึกษาพรอมนักแสดงละครแขวนคอตั ้งโตะแถลงใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีใจความตอบโตการรายงานขาวของ นสพ. ดาวสยาม และสถานีวิทยุยานเกราะ ซ่ึง

เชื่อมโยงการแสดงละครกับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

หากผูอานไดลองเลื่อนขึ้นไปดูภาพหนาหนึ่งหนังสือพิมพทั้งแปดหัว จะพบวาภาพลักษณะตัวตนของฝายนักศึกษา

ถูกครอบคลุมดวย “หมิ่นเจา” ไปหมดแลว นอกจากนสพ. บางกอกโพสต ก็ไมมีหัวอ่ืนที่สละพื้นที่หนาหนึ่งใหฝาย

นักศึกษาไดอธิบายการกระทำและตัวตนของพวกเขาอยางมีความหมายเลย 

“การแสดงดังกลาวก็เพื่อแสดงใหเห็นความทารุณโหดรายอันเนื่องมาจากการฆาแขวนคอที่นครปฐม โดยมีการ

แตงหนาใหเหมือนสภาพศพ และการที่เลือกเอาบุคคลทั้งสองก็เพราะเปนนักแสดงในมหาวิทยาลัย อีกทั้งตัวเล็กมี

น้ำหนักเบา ไมทำใหก่ิงไมหักงาย การแสดงแขวนคอใชวิธีผูกผาขาวมารัดรอบอกและผูกเชือกดานหลังหอยกับก่ิงไม 

จึงตองใสเสื้อทหารซ่ึงมีตัวใหญเพ่ือบังรองรอยผาขาวมาใหดูสมจริง“ 
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ประยูร อัครบวร รองเลขาธิการฝายการเมืองของ ศนท. แถลงขาวตอบโต  

กรณี ละครแขวนคอถูกกลาวหาวาหม่ินเจา ในวันท่ี 5 ต.ค. 2519, 21.30 น.  

ท่ีมา: โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” 

ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพฟาเดียวกัน หนึ่งในผูริเริ่มโครงการ “บันทึก 6 ตุลา” แสดง

ความเห็นตอการรายงานขาวดังกลาววา การแถลงขาวตอบโตของฝายนักศึกษาไมเปนผลอะไรเลยตอการสราง

ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการแสดงละครแขวนคอ ธนาพลยกเหตุผลหนึ่ง ก็คือกระแสความเชื่อที่วา

ขบวนการนักศึกษาเปนคอมมิวนิสตและคอมมิวนิสตเปนภัยคุกคามตอสถาบันหลักของชาติไทยกอตัวตั้งแตป 2518 

เปนตนมา ภาพการแสดงแขวนคอและการประโคมขาว “หมิ่นเจา” ของสถานีวิทยุอยางตอเนื่องในชวงการชุมนุม

สอดประสานเปนฟางเสนสุดทายสำหรับสังคมท่ีจะตัดสินตัวตนของขบวนการนักศึกษา2 

“จุดยืนทางอุดมการณ” และ “ความไมรุนแรง” ถูกทำใหไมปรากฏชัด 

เสียงของขบวนการนักศึกษาไมใชเพ่ิงหายไปจากหนาหนึ่งหนังสือพิมพเม่ือมีกรณีการแสดงแขวนคอถูกกลาวหาวา

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หากแตไมเคยไดรับการนำเสนออยางชัดเจนตั้งแตการรวมตัวครั้งใหญของประชาชน

และนักศึกษาในวันท่ี 29 กันยายน และวันท่ี 4 ถึง 5 ตุลาคม ณ ทองสนามหลวง และในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(ตามลำดับ) เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลขับไลพระถนอมออกนอกประเทศและจับผูฆาแขวนคอพนักงานการไฟฟาสอง

คนและผูกอเหตุทำรายประชาชนท่ีปดโปสเตอรขับไลพระถนอม 

สามวันของการชุมนุมใหญกอนการสังหารประชาชนโดยฝายขวา คำปราศรัยของฝายนักศึกษาไมถูกรายงานบน

หนาหนึ่งหนังสือพิมพ (เทาท่ีผูเขียนคนพบ) พาดหัวขาวกลับเต็มไปดวยการสรางความหวาดระแวงวาจะเกิดความ

รุนแรงจากการชุมนุมและกิริยาเคลื่อนไหว (action) ของฝายนักศึกษา โดยปราศจากเนื้อหาสาระของคำปราศรัย

หรือจุดยืนทางอุดมการณความคิดท่ีรองรับการลุกฮือของประชาชนนี้ 

จากการสำรวจหนาหนึ่งหนังสือพิมพสามหัว ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2519 ที่ผูเขียนคนพบ ไดแก ดาวสยาม เดลิ

ไทม และสยามรัฐ (ดูภาพดานลาง) การชุมนุมใหญของฝายนักศึกษาที่ทองสนามหลวงในวันที่ 29 กันยายน ถูก

นำเสนอในลักษณะสรางความหวาดระแวงใหสาธารณะและฝายรัฐ เชน นสพ. ดาวสยามใชคำวา “ปลุกระดม” 

อธิบายการรวมกลุ มเรียกรองและการระดมผู สนับสนุน และนสพ. เดลิไทม พาดหัวตัวโต “ตร.นับรอยตรึง
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สนามหลวงหวั่นเหตุราย” เปนตน แมการชุมนุมนัดนี้ (29 ก.ย. 2519) เปนการรวมกลุมครั้งแรกและครั้งใหญ

นับตั้งแตเณรถนอมเดินทางถึงประเทศไทย แตขอเรียกรองและอุดมการณของฝายนักศึกษาไมถูกทำใหปรากฏชัด

บนหนาหนึ่งหนังสือพิมพท้ังสามหัว 

ภาพหนาหน ึ ่ งหน ังส ือพ ิมพ ดาวสยาม , เดล ิไทม   และสยามร ัฐ ฉบ ับว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2519 [ที ่มา : 

https://doct6.com]  
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ตอมาการชุมนุมอีกครั้งสำคัญของฝายนักศึกษาในวันท่ี 4 ตุลาคมถูกนำเสนอบนหนาหนึ่งในลักษณะท่ียังคงตอกย้ำ 

“ความวุนวาย/ความรุนแรง” หนาหนึ่งหนังสือพิมพฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2519 เจ็ดหัว (ไมนับรวม นสพ. บางกอก

โพสต3) เนนรายงานการเขายึดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของฝายนักศึกษา เชน นสพ. ไทยรัฐ พาดหัว “นศ.

นับหมื่นยึด ‘ลานโพธิ์’…”  และนสพ. เสียงปวงชน ขยายระดับความเขมขนของการชุมนุมวา “…ปลุกระดมใหญ

ยึดมธ.เปนแหลงชุมนุม” เปนตน และแมการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังดำเนินตอเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 

ตุลาคม ไมพบการรายงานกิจกรรมของผู ชุมนุมอื ่นนอกจากกรณี “การแสดงละครหมิ ่นเจา” ในหนาหนึ่ง

หนังสือพิมพ ฉบับวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 เลย 

ภาพหนาหนึ่งหนังสือพิมพชาวไทย, ดาวสยาม, เดลินิวส, ไทยรัฐ, เสียงปวงชน, สยามรัฐ และเดลิไทม ฉบับวันที่ 5 

ตุลาคม 2519 [ท่ีมา: https://doct6.com]  
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นอกจากคำปราศรัยและจุดยืนทางอุดมการณของนักศึกษาที่ไม(ถูกทำให)ปรากฏบนหนาหนึ่งหนังสือพิมพตามท่ี

กลาวขางตนแลว อีกแงมุมสำคัญเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่หายไปคือ “การชุมนุมโดยสงบ

ปราศจากอาวุธ” 

รศ. พวงทอง ภวัครพันธุ อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนึ่งในผูริเริ่มโครงการ “บันทึก 6 

ตุลา” เลาวา ในยุคนั้นแนวคิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคอมมิวนิสตในหลายประเทศทั่วโลกเชื่อใน 

“อำนาจมาจากปากกระบอกปน” การเปลี่ยนแปลงตองอาศัยกำลังพล และเม่ือขบวนการของนักศึกษาถูกฝายรัฐตี

ตราวาเปน “พวกคอมมิวนิสต” ประเด็นเรื่องการตอสูดวยสันติวิธี หรือการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ จึงไมถูก

ชูข้ึนในสังคม รวมถึงหนาสื่อดวย4 

การไมปรากฏของลักษณะกิจกรรมการชุมนุมของฝายนักศึกษาตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2519 เปนตนมา สงเสริม

ใหการรายงาน “ความวุนวาย/ความรุนแรง” ในฐานะคุณลักษณะของการชุมนุม กลบลืบเลือนการดำเนินกิจกรรม 

เชน การปราศรัยและการแสดงละครแขวนคอ หรือกิจกรรมอื่นในรายงานขาว อันจะชวยแสดงตัวตนของฝาย
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นักศึกษาขึ้นมา ในขณะเดียวกัน การไมปรากฏขอเท็จจริงสวนนี้ปดกั้นไมใหสังคมไดมีสวนรวมในการตัดสินตัวตน

ของฝายนักศึกษาดวย 

การหายไปของ “ตัวตนของนศ.” ปดกั้นการตัดสินของสังคม 

การนำเสนอขาวขบวนการนักศึกษาบนหนาหนึ่งหนังสือพิมพในชวงกอนการสังหารหมูในเชาวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 

เชื้อเชิญสังคมใหมองนักศึกษาเปนภัยรายแรงตอ(สถาบันหลักของ)สังคมไทย หนาหนึ่งหนังสือพิมพเลือกนำเสนอ

การชุมนุมของฝายนักศึกษาในลักษณะที่วาการชุมนุมอาจกอใหเกิดความวุนวายหรือรุนแรง จนกระทั่งการเลือกท่ี

จะใชมุมมองของฝายขวาในการแปะปาย “หม่ินเจา” ใหกับการแสดงละครแขวนคอ 

เหลานี้คือสิ่งที่ปรากฏชัดบนหนาหนึ่ง แตสิ่งที่หายไปจากหนาหนึ่งก็มีบทบาทสำคัญตอการสรางความเขาใจและ

กรอบมุมมองของสังคมตอขบวนการนักศึกษาไมแพกัน คำปราศรัยซึ่งจะสะทอนจุดยืนทางอุดมการณของฝาย

นักศึกษา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมนุมซึ่งจะชวยชี้ใหเห็นถึงเจตนาวาจะกอความวุนวายหรือรุงแรงหรือไม

นั้น หายไปจากหนาหนึ่งหนังสือพิมพเกือบทุกหัว การหายไปของเรื่องราวเหลานี้จึงมีสวนลบเลือนตัวตนที่แทจริง

ของขบวนการนักศึกษาและกีดกั้นอำนาจการตัดสินของสังคมตอสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันที่ฝายขวาปฏิบัติการ

สังหารหมู 

 

 
เชิงอรรถ 

1 หนังสือพิมพในเวลานั้นแบงตามอุดมการณการเมืองไดเปนสองกลุม “กลาง ๆ” และ “ขวา” ซ่ึงมีจำนวนมากกวา

กลุมแรก อยางไรก็ตาม ยังมีหนังสือพิมพท่ีมีอุดมการณ “ซาย” อยางนอยหนึ่งฉบับ นั่นคือ     “อธิปตย” ซ่ึงจัดทำ

โดยนักศึกษา 

2 ธนาพล อ๋ิวสกุล ใหสัมภาษณกับมติชนสุดสัปดาหเม่ือ 4 ตุลาคม 2563 
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3 นสพ. บางกอกโพสต ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2519 รายงานการจัดกิจกรรมของฝายนักศึกษาอยางละเอียดและ

เหตุการณแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษา เชน การสนับสนุนของนักศึกษาในตางจังหวัด การ

รวมกลุมตอตานการชุมนุมของฝายนักศึกษาในบริเวณใกลเคียง เปนตน 

4 รศ. พวงทอง ภวัครพันธุ ใหสัมภาษณกับมติชนสุดสัปดาหเม่ือ 5 ตุลาคม 2563 

ขอบคุณขอมูลและแรงบันดาลใจจาก 

• โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” 

• ชนฐิตา ไกรศรีกุล. “6ตุลา: อานขอเท็จ-จริง จาก ‘หนาหนึ่ง’ เมื่อ 43 ปที่แลว“, Way Magazine. 5 

ตุลาคม 2562 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.“ตัวตนนักศึกษา 6ตุลา” ถูกทำใหเลือนหายบนหนาหนึ่งนสพ.เผยแพรเม่ือ 7 ตุลาคม 

2563. เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/culture/article_353977 

 

https://doct6.com/
https://waymagazine.org/6-october-in-newspaper/

	“ตัวตนนักศึกษา 6ตุลา” ถูกทำให้เลือนหายบนหน้าหนึ่งนสพ.

