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44 ป 6 ตุลา 19 : “แขวน”  

มองยอนเหตนุองเลือดดวยเทคโนโลยี และคนรุนใหมตื่นรู 
 

 
ท่ีมา มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันท่ี 9 - 15 ตุลาคม 2563 

คอลัมน รายงานพิเศษ 

ผูเขียน อิสราชัย จงภัทรนิชพันธ 

เผยแพร วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 

คนรุ นหลังไดขนานนามชื ่อลาสุดวา “วันสังหารหมูธรรมศาสตร” หรือเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 หนึ ่งใน

เหตุการณประวัติศาสตรไทยรวมสมัย ที่ทุกวันนี้ทางการยังไมพูดถึงและเนื้อหาดังกลาวถูกบรรจุในหนังสือเรียน

นอยมาก 
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แมผานมาถึง 44 ป ซึ่งในระยะแรกญาติผูสูญเสียและผูผานการลอมปราบครั้งนั้นไดเพียงแตจัดพิธีทางศาสนาเพ่ือ

อุทิศสวนกุศลและรำลึกถึงผูเสียชีวิตจากเหตุการณ สวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น มีเพียงคนกลุมเล็กๆ ที่สนใจจริงจัง 

จะออกมาบันทึกเรื ่องราวและเผยแพรออกมา แตการสรางความตระหนักถึงขั้นเขยาสังคมกลับไมเปนตามท่ี

คาดหวัง 

อยางไรก็ตาม ในชวงไมกี่ปมานี้ไดเกิดการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลโดยคนหนุม-สาวรุนนี้ที่กังวลและไมทนตอการ

บริหารตลอด 6 ปของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จากผูนำการรัฐประหารสูผูนำประเทศ พรอมกับพลังเทคโนโลยี

ดิจิตอลท่ีทำใหเกิดการหาความรูครั้งใหญบนโลกออนไลนท่ีการเซ็นเซอรโดยรัฐแทบเปนไปไมไดแลว 

เหตุการณ 6 ตุลา 2519 ก็เปนหนึ่งในเรื่องราวที่คนรุนใหมสนใจ เขาไปขวนขวายคนหาวาเหตุใดไมเคยถูกพูดถึง

อยางลึกถึงแกน ซ่ึงนำไปสูการเติมเต็มสิ่งท่ีถูกทำใหหายหรือตัดขาดจากการรับรูของสังคมไทย 
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กระแสคนหาบนโลกออนไลนและความกระหายใครรูจากแหลงขอมูลท่ีรัฐไมเคยเปดเผยออกมา และการนำเสนอท่ี

กระตุนความสนใจตามยุคสมัย จึงเปนโจทยใหกับ “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา” ตองจัดนิทรรศการท่ี

แตกตางแตเขาใจงาย และเพื่อเขาคอนเซ็ปตของเรื่องที่ยังคงถูก “แขวน” โดยรัฐ และภาพ “แขวนคอคนตาย” ท่ี

กลายเปนสัญลักษณของความโหดราย ไดกลายเปนนิทรรศการในวาระครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 ท่ีชื่อวา “แขวน” 

นิทรรศการ “แขวน” ใชพ้ืนท่ีสวนโถงหนาและชั้นลอยของหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

เปนพ้ืนท่ีจัดแสดง 

ซ่ึงท่ีแหงนี้ยังมีสวนเก่ียวของกับประวัติศาสตรนองเลือดดวย 

พ้ืนท่ีถูกแบงออกเปน 4 สวน 

โดยสวนแรกคือ ประตูทางเขางาน มีปายขอความตรงพื้นกอนขึ้นบันไดเขาหอประชุมใหญ ระบุตำแหนงที่ “กมล 

แกวไทรไทย” เสียชีวิตจากกระสุนปนในวัย 19 ปและศพถูกลากไปแขวนไวใตตนมะขามฝงสนามหลวงรวมกับศพ

อีก 3-4 รายติดกัน 

เมื่อขึ้นบันไดไป มาจุดตรงประตูทางเขาหลัก ทางผูจัดงานไดนำประตูอันเปนจุดเริ่มตนของเรื่องราวคือบานประตู

เหล็กสีแดงของจริงในสภาพทรุดโทรม ซ่ึงเม่ือกอนถูกใชแขวนคอนายชุมพร ทุมไมย และนายวิชัย เกษศรีพงศษา 2 

พนักงานการไฟฟานครปฐมเมื ่อกันยายน 2519 และเปนลูกเลนของผู จ ัดนิทรรศการที ่นำเทคโนโลยี AR 

(Augmented reality) หรือการใชเทคโนโลยีผสานโลกเสมือนกับโลกจริงเขาดวยกันมาใชเพื่อเลาเรื่องผานฉาก 

สิ่งของท่ีเก่ียวกับเหตุการณ 

เมื่อนำแท็บเล็ตมาชูบริเวณประตูแดง จะปรากฏภาพจำลองของนายชุมพรและนายวิชัยที่ถูกแขวนคอปรากฏข้ึน 

ซ่ึงผูจัดตั้งปรับคาท้ังสมจริงและแบบถมดำเพ่ือเซ็นเซอรความรุนแรงสำหรับผูชมท่ีเปนเยาวชนดวย 

พรอมกับเสียงเพลง “ตนมะขามสนามหลวง” รองโดยวงไฟเย็น เคลาอารมณชวนหดหู 
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จากนั้น ภายในโถงหลักของหอประชุมใหญ สวนท่ี 2 คือฉากของสนามหลวงในยุคปจจบุัน โดยมีสวนจัดแสดงผาน 

AR ดวย 3 จุด เมื่อชูแท็บเล็ตไปยังฉากจะปรากฏภาพรางคนถูกแขวนคอซึ่งตรงกับผูเสียชีวิตในเหตุการณที่ถูก

มวลชนฝายขวานำรางไรวิญญาณมาแขวนคอใตตนมะขาม และรวมประชาทัณฑศพ 
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มีผูชมหลากหลายวัย ท้ังมาเดี่ยว มาเปนกลุมกวนหรือครอบครัว ตางรับชมผาน AR ดวยความสนใจ ใหเห็นจุดท่ี

วิชิตชัย อมรกุล นิสิตรัฐศาสตร จุฬาฯ คุณกมล คุณปรีชา แซเฮีย และศพไมทราบชื่อ 2 ราย ถูกแขวนอยู 

ในจำนวนแท็บเล็ตท่ีใชรับชม จะมีตัวหนึ่งเม่ือชูทาบกับฉากแลว จะปรากฏเสียงของวิทยุยานเกราะวนซ้ำๆ 

ปลุกระดมชวนประชาชนมาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือมาฆาคนญวน หรือก็คือนักศึกษาธรรมศาสตรท่ีถูกใส

รายโดยรัฐ 

  

สวนท่ี 3 คือสวนแสดงภาพเหตุการณการเมืองไทยชื่อ “กอน 6 ตุลา 19” ท่ีเลาบริบทการเมืองโลกท่ีเชื่อมโยงกับ

การเมืองไทยวาเกิดอะไรข้ึน ตัวละครอยางฝายรัฐ และสหรัฐอเมริกาท่ีใชไทยเปนฐานตอตานคอมมิวนิสต ผานการ

ทำสงครามโฆษณาชวนเชื่อตอตานคอมมิวนิสตในอินโดจีน 
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พวกเขามีสวนอยางไรตอการสรางการรับรูของสังคมไทยจนนำไปสูโศกนาฏกรรมการเมืองท่ีพยายามถูกทำใหลืม

โดยรัฐ 

จากนั้นในชั้นลอยฝงซาย จะจัดแสดงภาพท่ีถูกกลาวขวัญและเปนตัวแทนของเรื่องราวอันโหดรายอีกดานของ

สังคมไทยท่ีถูกถายโดยนีล อุลเลวิช นักขาวเอพีในเวลานั้น พรอมกับจุดแสดงภาพ AR ไปยังสนามหลวง ซ่ึงมองจาก

หอประชุมใหญจะเห็นภาพมวลชนรุมลอมศพถูกแขวนอยู ซ่ึงเปนศพเดียวกันกับท่ีนีลถายไว 

ศพชายคนหนึ่งท่ีทุกวันนี้ยังไมรูวาชื่ออะไร? 

ถัดมาคือโถงชั้นสองของหอประชุมใหญ จัดแสดงภาพเหตุการณท่ีชื่อ “ตางความคิด ผิดถึงตาย” เลาเหตุการณ

ในชวงกันยายน 2519 จนถึงการลอมปราบนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ในวันท่ี 6 

ตุลาคม 2519 แสดงภาพการทารุณกรรมตอผูชุมนุมอยางผิดมนุษยโดยมวลชนฝายขวา กำลังเจาหนาท่ีและอาวุธ

หนักท่ีใชในการเขาปราบปราม 

จากนั้นในสวนจัดแสดงชั้นลอยฝงสนามฟุตบอล มีจุดฉายภาพ AR สองไปยังสนามฟุตบอล ฉายภาพมวลชนฝาย

ขวาใชผาพันคอลูกเสือผูกคอรางไรวิญญาณของจารุพงศ ทองสินธุ ผูเสียชวีิตในเหตุการณแลวถูกลากอยูบริเวณนั้น 

และยังมีจัดแสดงเสื้อและชุด รด.ของจารุพงศ รวมถึงบันทึกของบิดาของดนัยศักดิ์ เอ่ียมคง ท่ีมีเนื้อหาแสดง

ความคิดถึงลูกชายอันเปนท่ีรัก 

ในสวนสุดทายคือ แผนท่ีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 6 ตุลา และผูรอดชีวิตตั้งใจทำคือการสรางพิพิธภัณฑมีชีวิต โดย

แสดงแบบจำลอง ปรับปรุงใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เปนสถานศึกษาและยังเปนพิพิธภัณฑบน

สถานท่ีเกิดเหตุ (On-site Museum) โดยมีจุดแสดงแตละตำแหนงพรอมกับสอดแทรกเรื่องราวเบื้องหลังท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงท้ังหมดเปนเพียงขอเสนอ ท่ียังตองรอเงินทุนกอสรางจำนวนมหาศาลและความยินยอมอยางเต็มใจจากรัฐและ

มหาวิทยาลัยแหงนี้ สรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหเปนบทเรียนกับสังคมไทย 
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ดานผูชมทานหนึ่ง เปดเผยหลังชมนิทรรศการวา เคยศึกษามาหลายป เพราะเปนเหตุการณที่ถูกทำใหลืมโดย

สังคมไทยเอง จึงออกมาคนควา โดยการรับรูแรกๆ ที่เขาใจคือ การใสรายปายสีผูชุมนุมวาประทุษรายตอสถาบัน

หลักของไทย แตหลังจากรวมชมนิทรรศการก็เปดกวางมากขึ้น ทั้งเอกสารที่ไมสามารถคนควาไดเองก็ถูกจัดแสดง 

และยังจุดประกายเพ่ือคนหามากข้ึน 

สวนผูชมอีกทานไดกลาวหลังรับชม AR วา รูวาเหตุการณ 6 ตุลา 19 มีการสังหารหมูที่ไมไดถูกบรรจุลงในหนังสือ

เรียน มีคนเสียชีวิตเยอะมากแตทำไมรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาฯ ถึงไมบันทึกเหตุการณนี้ พอยิ่งเห็นกองทัพบก

รำลึกพระองคเจาบวรเดช ยิ่งรูสึกวาพวกเขาแสดงออกชัดเจนวากองทัพไมไดอยูขางประชาชน จึงมาทบทวนเรื่องนี้

วาเกิดอะไรข้ึน 

“สวนที่ไดรับชม อาจเปนเพียงสวนหนึ่ง แตเปนจุดเริ่มตนที่ดี ทุกปมีการพูดถึง 6 ตุลา 19 แตไมไดมีความตื่นตัวท่ี

อยากคนหา ซ่ึงงานนี้จะทำใหทุกคนกลับมาสนใจ” ผูชมนิทรรศการกลาว 
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กฤษฎางค นุตจรัส ผูรอดชีวิตจากเหตุการณและตัวแทนกลุมโดมรวมใจซ่ึงรวมผลักดันใหเกิดนิทรรศการนี้กลาววา 

งานนี้มีคนรุนใหมอายุนอยมาชมมากขึ้น อายุผูชมเฉลี่ยอยูที่ 30 ปลงมา เราพยายามเนนไปที่คนรุนใหม ถาจะ

พิสูจนความจริงก็ตองเอาขอเท็จจริงมาใหพวกเขา แลวใหพวกเขาคิดและตัดสินใจเอง 

กฤษฎางคยังกลาวถึงคนรุนใหมที่ตั้งประเด็นเหตุการณนี้บนโลกออนไลนวา ผมมองดวยใจระทึกนะวา อะไรเปน

เหตุใหคนรุนนี้สนใจ นี่จึงเปนแรงผลักดันที่ทำใหเกิดนิทรรศการนี้ เพราะสังคมไทยปดกั้นขอมูล 6 ตุลา 19 มา

ตลอด ไมมีใครอยากกลาวถึงหรือทำทีเมินเฉย 

งานปนี้ เราจึงแปลกใจและดีใจมาก 

 

แหลงท่ีมา 

เว็บไซตมติชนสุดสัปดาห.44 ป 6 ตุลา 19 : “แขวน” มองยอนเหตุนองเลือดดวยเทคโนโลยี และคนรุนใหมตื่นรู

เผยแพรเม่ือ 11 ตุลาคม 2563.  เขาถึงไดจาก https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_355860 
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