
หัวข้อ: สมติว่า 5 ตุลาฯ ชวนอ่าน 12 เรื่องแต่งที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริง โดย 13 นักเขียนรุ่นใหม ่

เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา  

วันที่: 7 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 น. 

< Link: https://www.facebook.com/1204453389613480/posts/4622390627819722/?d=n>   

----- 

 

 
 

ช่วงปี 2516-2519 วรรณกรรมเป็นอกีหน่ึงหลักฐานทีบ่ันทกึความนึกคิดและความฝันที่คลุกเคล้าด้วยอุดมการณ์

ของปัญญาชนยุคน้ัน ซึ่งผลงานหลายช้ินยังส่งต่อมาให้คนรุ่นหลงัได้อ่านจนถึงทกุวันน้ี 

. 

ในวาระ 45 ปี 6 ตุลาฯ เราจึงชวนนักเขียนรุ่นใหม่ 13 ชีวิตมาร่วมกันสรรค์สร้างเรื่องแต่งจากเรื่องจรงิ โดยทั้ง 12 

เรื่องสั้นได้แรงบันดาลใจและข้อมลูจากการลุกข้ึนมายืนหยัดเพื่อความยุติธรรม และยืนยันความต้องการทีจ่ะสร้าง

สังคมอันเท่าเทียมของประชาชนในช่วง 3 ปีทอง ก่อนเกิดเหตุนองเลือดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม 2519 

. 

เรื่องสั้นเหล่าน้ันจะมีอะไรบ้าง เราชวนอ่านเรือ่งราวย่อ ๆ พร้อมด้วยเบื้องหลงัและความในใจจากผู้เขียน เสรจ็แล้ว

ไปอ่านผลงานของพวกเขาเต็ม ๆ ได้ที่ bit.ly/3otLMdu  

 



 

 

"เราเอากันครัง้แรกวันทีจ่อมพลถนอมเดินทางกลับเข้าประเทศ" 

โดย โชติรส นาคสุทธ์ิ เจ้าแม ่

. 

โชติรส นาคสุทธ์ิ นักเขียนผู้โดดเด่นเรื่องการหยิบเรื่องเซ็กซม์าสอดใสเ่ข้ากับเรือ่งสังคมการเมือง เธอต้ังใจเล่าถึง

อำนาจทั้งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและระดับรัฐต่อบคุคล จนออกมาเป็นหนังสือเรื่อง “Black Cherry 

ความโหยหาเป็นช่ือยาเสพติด” 

. 

“เราเอากันครั้งแรกวันที่จอมพลถนอมเดินทางกลับเข้าประเทศ” จึงเป็นความต้ังใจของโชติรสทีจ่ะใสเ่รือ่งเล่าความ

เป็นมนุษย์เข้าไป ทั้งความรักและความสมัพันธ์ทางเพศ ท่ามกลางฉากการเมืองไทยในช่วงที่จอมพล ถนอม กิตติ

ขจร กลบัมาหลงัการขับไล่ของประชาชนในปี 2516 

. 



“‘ประวัติศาสตร์ก็มีคน วีรชนก็คือคน และเขาเหล่าน้ันมีชีวิต มีใบหน้า มีความรูส้ึก และแม้แต่เงี่ยนเป็น’ น่ีคือสิ่งที่

เราได้จากโจทย์ #5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง ซึง่เราชอบมากนะ เพราะทุกปกีารรำลกึ 6 ตุลาฯ ของเราคือความ

โกรธแค้นต่อความไม่ยุติธรรม ความเศร้าและหดหู ่

. 

“แต่โจทย์น้ีเปลี่ยน 6 ตุลาฯ ของเราไปเลย เราเช่ือมโยงกับเหตุการณ์น้ีในมิติอื่นในฐานะมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่บนหิ้งหรอื

ในนิทรรศการ แต่อาจเป็นเพื่อนเราสกัคนที่มีชีวิตวัยรุ่น มีความรัก มีเซ็กซ์ หรือแม้แต่ในฐานะความหวังว่าเราทุก

คนก็เป็นมนุษย์อย่างทีเ่ราเป็นน่ีแหละ ไม่ได้ต้องเลิศเลอ แต่เราก็จะสูเ้พื่อสิ่งทีเ่ราเช่ือในทางของเราต่อไป” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3lgnCRW 

 

 

"ทวิฯ" 

โดย ฉัตรรวี เสนธนิสศักด์ิ 

. 



น่ีคือคำพูดของ “จันทร์” ตัวละครในเรื่องทวิฯ ที่จบัพลัดจบัผลูย้อนเวลากลับไปในพื้นที่ธรรมศาสตร์ในวันที่ 5 

ตุลาคม 2519 โดยไม่รู้ตัว 

. 

“ฉัตรรวี เสนธนิสศักด์ิ” นักเขียนเจ้าของผลงาน “Lunar Lunatic คุณคือดวงจันทร์ ฉันสิคนบ้า” ต้ังใจหยิบโครง

เรื่องของ “ทวิภพ” นวนิยายย้อนยุคของ “ทมยันตี” มาดัดแปลงเป็นเรือ่งสั้น “ทวิฯ” เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า 

“ทมยันตี” เป็นหน่ึงในบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลาฯ เธอสื่อสารผ่านวิทยุยานเกราะเพื่อ

ปกป้องฝ่ายขวาและกองทัพอเมรกิาที่เข้ามาต้ังฐานทัพพร้อมสนับสนุนเผด็จการไทยยุคน้ัน รวมทัง้โจมตีแนวคิดของ

นักศึกษาผ่านวิทยุยานเกราะ 

. 

ฉัตรรวียังต้ังใจใส่คำพูดของทมยันตีในวิทยุยานเกราะมาไว้ในเรื่องสั้น โดยหยิบวรรคที่นักเขียนเจ้าของเรื่อง “ทวิ

ภพ” พูดเกี่ยวกับเรื่องอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามายึดกรุงเทพฯ โดยใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นกั้นดินแดน ซึ่งเป็น

ประเด็นเดียวกันกบัที่ตัวเอกในเรื่อง “ทวิภพ” ย้อนเวลาไปแก้ไขในช่วงรัชกาลที่ 5 

. 

“สิ่งที่พบเจอจากการเขียนเรือ่งสั้นครั้งน้ีคือ อย่างไรมันกเ็ปน็เรื่องเศร้า นอกจากน่าเศร้าตรงทีเ่ราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ 

น่าเศร้าอีกที่ยังคงมีคนซึ่งไมเ่คยรับรู้ว่าสิง่น้ีเกิดข้ึนอย่างไรบ้าง น่าเศร้าทีสุ่ดคือคนที่ต่อใหร้ับรู้มันแล้ว ก็ยังเลือกจะ

ไม่รู้สึกรูส้าอะไร” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3oESKwl 



 

"การเดินทางของ 6791 และการมาถึงของรวี" 

โดย Arya Vasanta Ritu 

. 

เรื่องราวของ 6791 หญิงสาวที่อยู่ในโลกที่ความไมป่กติเป็นเรื่องปกติ ไล่ต้ังแต่ความเช่ือไปจนถึงช่ือเรียกของทุกคน

ที่กลายเป็นตัวเลข 6791 อาศัยอยู่ในเมืองโบนิทัสที่ว่ากันว่าทุกอย่างล้วนเท่าเทียมและเหมอืนกัน ถึงอย่างน้ัน 

6791 กลับพบเจอความแตกต่างแบบที่คนอื่นไม่เหน็ แล้ววันหน่ึงเธอก็ได้เจอกับ “รวี” ชายหนุ่มทีบ่อกว่ามาจากอีก

โลกหน่ึง โลกทีล่ึก ๆ แล้ว 6791 ก็รู้ว่าสิ่งเหล่าน้ันแตกต่างจากเมืองที่เธออยู่ยังไง และเธอก็อยากไปเห็นความจรงิ

นอกเหนือจากที่คนในสังคมบอกกับเธอด้วยตัวเอง 

. 

Arya Vasanta Ritu เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ ผลงานของเธอโลดแล่นอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 

“นาฏกรรมใต้นภาของเหล่านกปีกหัก”, “มาลาระอุ” และ “Deal with the devil (dongren)” 

. 



เบื้องหลังของ “การเดินทางของ 6791 และการมาถึงของรวี” Arya Vasanta Ritu เริ่มต้นด้วยการรเีสริ์ชข้อมลู

การต่อสู้ของผู้ถูกกดข่ีมากมายบนโลก และถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้พลงัของประชาชนไปพร้อม ๆ กันกบั

ตัวเอกของเรื่อง 

. 

“เริม่แรกที่เขียนมีความรู้สึกทั้งโกรธ เศร้า ท้อใจ แต่ไม่อยากหมดหวัง และไม่อยากให้คนอื่นหมดหวังด้วย ระหว่าง

ที่หาข้อมลู (เพือ่เขียนเรื่องน้ี) ได้หาข้อมลูการต่อสูต่้อการกดข่ีที่มีอยู่อีกมากมายในโลก กลายเป็นตัวเราเองที่ได้รบั

กำลังใจจากมูฟเมนต์ต่าง ๆ เลยอยากถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเราไม่ได้สูก้ันลำพงั มันจะสำเร็จได้

เพราะทุกคนสง่ต่อประกายไฟให้กับคนอื่นต่อไปเรื่อย ๆ” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3oBUMxq 

 

"Come Back Home" 

โดย ปอ เปรมสำราญ 

. 



เรื่องราวของ 5 ชีวิตที่อาศัยอยู่ในแชร์เฮาส์ด้วยอุดมการณ์เดียวกัน ต่างคนต่างมีเรื่องราวความหลังให้จดจำไป

พร้อมกับสังคมการเมืองที่ผ่านมา ด้วยเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างและวิธีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกัน แม้จะขัดแย้งกันบ้าง 

แต่แชร์เฮาสห์ลงัน้ีก็ปลอดภัยทีสุ่ดสำหรบัพวกเขา “ความปลอดภัยที่ว่าน้ีไม่ได้มาจากรั้วลวดหนาม กำแพงสงู หรอื

ระบบไฮเทคอะไร แต่มาจากความรู้สกึที่ว่าคนที่อยู่ด้วยจะไมม่ีทางทำร้ายกัน” 

. 

“ปอ เปรมสำราญ” ศิลปิน คนทำละครเวที และนักเขียน เจา้ของผลงาน “SUNSET ไมม่ีใครเป็นเจ้าของดวง

อาทิตย์”, “Abstract Bar” และเรื่องสั้นอีกจำนวนมาก เธอยอมรบัว่าเมื่อต้องเขียนเรื่องสั้นที่ได้แรงบันดาลใจมา

จากการต่อสู้ของประชาชนในวันที่ 6 ตุลาฯ ทำให้เธอสูญเสยีน้ำตาไปไม่น้อย ก่อนจะออกมาเป็น “Come Back 

Home” ใหทุ้กคนได้อ่าน 

. 

“เราใช้เวลาเยอะมากกบัการกินข้อมลู ย่ิงอ่านย่ิงคิดไม่ออกว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์น้ันเราจะรับมอืกับ 

trauma ยังไง ขนาดเป็นแค่คนทีร่ับข้อมลูมือสองต่อมา มันยังทำใหเ้รารู้สึกขนาดน้ี เราต้องพกัเพือ่ไปรอ้งไหห้รือไป

ทำอย่างอื่น เราสู้กันมานานเหลือเกิน แล้วก็ยังต้องสู้ต่อไป” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3ljyUVv 



 

"Reflect" 

โดย SAD CXXE CAT 

. 

SAD CXXE CAT นักเขียนรุ่นใหม่ผูม้ีผลงานนิยายที่ใช้ “การปฏิวัติ” เป็นฉากหลังของเรื่องบ่อย ๆ ใน “Reflect” 

นักเขียนคนน้ีใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้เข้าร่วมชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนโครงเรื่อง ซึง่

สะท้อนภาพการต่อสู้กับความอยุติธรรมของคนสองรุ่น 

. 

“เคยไปม็อบแล้วได้พูดคุยกับคนเดือนตุลาฯ แล้วรูส้ึกว่าเห็นอะไรสกัอย่างในตัวเองที่อยู่ในตัวเขา พอ ๆ กับที่เขา

เห็นอะไรสกัอย่างในตัวเรา มันเป็นจุดร่วมและความทะเยอทะยานบางอย่างทีเ่ราอยากได้แต่ก็ไม่ได้ครอบครองมัน

จริง ๆ สักที ซึง่มันก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้มาเจอกันบนถนนสายน้ี” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3DmrKWv 



 

 

"บันทึกจากใจ : ในวันที่ย่ำรุง่ไม่สงบอย่างที่เคยเป็น" 

โดย mypeachonfeb 

. 

“บันทึกจากใจ : ในวันที่ย่ำรุ่งไม่สงบอย่างทีเ่คยเป็น” สะท้อนให้เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ ความนึกคิดของ

นักศึกษาในยุคน้ัน รวมถึงองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งหล่อหลอมให้คนเดือนตุลาฯ ออกมาต่อสูเ้รียกร้อง

เพื่อสงัคมทีเ่ท่าเทียม 

. 

mypeachonfeb ยังฉายให้คนอ่านเห็นความรุนแรงของวันที่ 6 ตุลาฯ และภาวะ “ลืมไม่ได้ จำไม่ลง” ของคนใน

เหตุการณ์ที่สง่ผลมาถึงจิตใจ แมจ้ะผ่านมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ 

. 

“การได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโปรเจกต์เรือ่งสั้นน้ีทำให้ได้อ่านรายละเอียดหลายอย่างที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับ 6 ตุลาฯ 

เพราะก่อนหน้าน้ีไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจงั รู้ถึงแค่การสญูเสียแต่ไม่ได้รู้ถึงความเจบ็ปวดเพราะการสญูเสีย ถ้าไม่ได้มา



เขียนงานช้ินน้ีก็อาจจะไมรู่้ข้อมลูในเชิงลึกขนาดน้ี ทั้งจากทีท่ีมผูจ้ัดโปรเจกต์จัดหามาให้รวมถึงที่รเีสิร์ชเพิม่เติมเอง

ด้วย” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3iESb1I 

. 

 

"ใบหน้า" 

โดย วิวัฒน์ เลิศฯ 

. 

“วิวัฒน์ เลิศฯ” นักเขียน นักวิจารณ์หนัง ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์ เลือกเขียนเรือ่งสั้น “ใบหน้า” ด้วยการ

นำข้อมูลการต่อสู้ของคนหลายกลุ่ม น่ันคือนักศึกษาและกรรมกร มาประกอบเป็นฉากหลงัและแบ็กกราวนด์ให้กบั

ตัวละคร โดยที่มีการหยิบยกเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงมาประกอบในเน้ือเรือ่งด้วย 

. 



“จรงิ ๆ เรือ่งน้ีเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในหัวมาพักใหญ่แล้ว โดยปกติผมไม่ได้เขียนเรื่องสั้นที่ต้องกลับไปขุดค้น

ประวัติศาสตร์ เพราะสนใจเหตุการณ์ตรงหน้ามากกว่า และไม่มั่นใจในรายละเอียดอยู่เสมอ คิดว่า (ครั้งน้ี) ตัวเอง

เขียนเรื่องด้วยรายละเอียดมากกว่าเส้นเรื่องจริง ๆ จงึรูส้ึกระแวดระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะการกลบัไปหาช่วงเวลาที่

อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์มาก ๆ (แม)้ การได้ลงไปลองเผชิญหน้ากบัสิง่น้ีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก แต่ก็ถือว่าได้

คลายใจไปในจุดหน่ึง” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3AkTcST 

 

"มันไม่เคยหยุดบินมากอ่น" 

โดย Mind Da Hed 

. 

โรงขาว ผู้ดูแล ความทรงจำ เครื่องเอกซเรย์ อาการทางจิต เมฆหิ่งห้อย และนกตาบอด เป็นส่วนประกอบในเรื่อง 

“มันไม่เคยหยุดบินมาก่อน” ซึ่งแม้จะไม่ได้มองเห็นได้โดยตรงในเรื่องราวตลอด 3 ปีทองของการต่อสู้ของประชาชน 

แต่เป็นสญัลกัษณ์ที่สื่อโดยรวมถึงการต่อสู้ของความทรงจำและการด้ือรั้นต่อการกดข่ีในระบบที่กำลังผิดเพี้ยนไป

จากเดิม 



. 

Mind Da Hed นักเขียนเจ้าของผลงาน “I Eat You Up Inside My Head รบัประทานสารตกค้างในกลีบดอก

ปอกเปิก” ยังใสร่ายละเอียดเน้ือหาที่ได้จากการค้นคว้า เช่น ท่อนหน่ึงของหนังสือ “6 ตุลา ลมืไม่ได้ จำไม่ลง” โดย 

“ธงชัย วินิจจะกลู” มาประกอบเข้าไปในเรื่องสั้นช้ินน้ีด้วย 

. 

“พอต้องอ่านข้อมูลเลม่ “6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไมล่ง” ซ้ำไปมาเพื่ออ้างอิงและโควตในบางเหตุการณ์ ต้องปรับ

อารมณ์พอสมควรว่าน่ีคือการทำงาน เน่ืองจากมันเศร้า โดยเฉพาะจดหมายถึงเพือ่น ๆ และคนเดือนตุลาฯ เช้าวัน

พธุ ขอบคุณผู้จัดทำที่ชวนมาร่วมโปรเจกต์มาก ๆ มีคุณค่ามาก ตัวอักษรเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันเงียบ” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3v1V9mh 

 



 

"ถึง อาทิตย์" 

โดย summer december x serene seaborn 

. 

“ถึง อาทิตย์” มีเน้ือเรื่องทีพ่าคนอ่านเข้าใจความคิดและความทรงจำของคนเดือนตุลาฯ บางคนที่อยากย้อนเวลา

กลับไปแก้ไขอดีต เพื่อไม่ใหเ้กิดความสญูเสียในเช้าวันที่ 6 ตุลาฯ 

. 

ในรายละเอียดบรรยายถึงบรรยากาศความก้าวหน้าของเสรภีาพ ความคิดของนักศึกษา ความขัดแย้งของความคิด 

รวมไปถึงฉากความรุนแรงในเช้าวันที่ 6 ซึ่งนักศึกษาไม่คิดว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ แล้วพวกเขาคิดว่าจะ

ช่วยเหลือกันและกันได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ในเช้าวันใหมจ่ะส่องสว่าง 

. 

“summer december x serene seaborn” ได้พูดคุยกับคนเดือนตุลาฯ เพื่อเกบ็ข้อมูลสำหรบัการเขียนเรื่องสั้น

ในครั้งน้ี ทำให้พวกเธอได้เห็นมมุมองชีวิตของนักเคลื่อนไหวในแบบ “ธรรมดา” ที่แสนพิเศษ เห็นความเป็นมนุษย์

ของแต่ละคน และเลือกถ่ายทอดออกมาในพล็อตที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน 



. 

“การอ่านงานต่าง ๆ และคำบอกเล่าเพื่อนำข้อมลูมาเขียนเรือ่งราว เราได้รับรู้ว่าพวกเขาคือประชาชนคนไทยที่

กำลังฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าไม่ต่างจากพวกเราในตอนน้ี เขาคือจติวิญญาณแห่งความหวัง คือเสียงตะโกนของผู้ที่ถูกกด

ทับ เราได้รู้ว่าเขาคือคนสำคัญที่ครอบครัวยังรอคอยการกลบัมา เขาคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทีเ่มื่อเพื่อนที่ยังมีชีวิต

อยู่ในอีกหลายทศวรรษต่อมาหลับฝันครัง้ใดก็ยังคงจดจำใบหน้าและน้ำเสียงของพวกเขาได้” 

. 

“และสำหรับเรา พวกเขาจะไม่เคยจากไปไหนสักวัน เพราะจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของพวกเขายังคงสง่ต่อลม

หายใจและความหวังใหก้ับเราทกุคนในวันน้ี” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3uS2LYq 

 

"ธรรมดา" 

โดย ร เรือในมหาสมุท 

. 



จดหมายจากรุ่นน้องถึงรุ่นพี่ สะท้อนถึงความทรงจำก่อนวันที่เสียงลกูปืนจะเข้ารังเพลงิมาจนถึงการถ่ายทอดเรื่อง

เล่าสู่คนรุ่นหลงั เป็นเน้ือเรื่องของ “ธรรมดา” ที่ ร เรือในมหาสมุทเล่าออกมาด้วยภาษาเข้าใจง่าย ทำใหเ้ห็น

รายละเอียดของกิจกรรมที่นักศึกษาทำในช่วงน้ัน โดยเฉพาะการใส่ช่ือตัวละครทีม่ีชีวิตจริงและพูดถึงเหตุการณ์จริง 

แม้ว่าผู้เล่าซึ่งเป็นเจ้าของจดหมายจะเป็นตัวละครที่ ร เรอืในมหาสมุทสร้างข้ึนมาก็ตาม 

. 

“สมัยเป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรมกับชุมนุมวรรณศิลป์หรือชมรมวรรณกรรมของมหาวิทยาลัย รุ่นพี่เคยบอกว่า

มีรองประธานชุมนุมที่เสียชีวิตในช่วง 6 ตุลาฯ แต่ไม่เคยรู้ช่ือหรือเห็นหน้ากัน ถึงอย่างน้ันก็รูส้ึกว่าใกล้ชิดกันมา

ตลอด ระหว่างค้นข้อมูลก็ได้พบข้อมลูของรุ่นพี่ท่านน้ัน ในทีสุ่ดจึงได้เห็นภาพถ่ายของรุ่นพี่ค่ะ” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3agbnOQ 

 

"ความทรงจำในรุ่งสาง" 

โดย mostlycloudy Mostlycloudy ‘s place 

. 



ความรักของคู่รกันักต่อสู้ที่มาเจอกันในวันที่เสรีภาพและความคิดกระจายไปในหมู่นักศึกษา ท้ายที่สุดความเบ่งบาน

ของประชาธิปไตยถูกยับย้ังไว้ด้วยความรุนแรง ทำให้ความทรงจำตามหลอกหลอนพวกเขาแม้ยามหลับ แต่ความรัก

ก็กอดปลอบให้ทัง้คู่อยู่ได้ด้วยกันและกัน 

. 

mostlycloudy นักเขียนอสิระ ต้ังใจเขียนเรื่องราวความรกัของนักศึกษายุคน้ันด้วยการถ่ายทอดต้ังแต่จุดเริ่มต้น

ความสัมพันธ์ที่มาพรอ้มความก้าวหน้าของเสียงประชาชน ใส่เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงในหน้าประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะ

เป็นการต่อสู้ของกรรมกรและชาวนา ความนิยมในการอ่านหนังสือ “ชีวทัศน์เยาวชน” ของนักศึกษา รวมไปถึงการ

ติดโปสเตอรท์ี่ต้องคอยระแวดระวังฝั่งตรงข้ามตามจับและทำร้าย 

. 

“ในระหว่างการอา่นข้อมูลเพื่อรวบรวมมาเขียน เราค้นพบว่ามีเรื่องอีกมากมายที่ต้องการจะรู้ ราวกบัว่าหากสาวลง

ไปอีกหน่อยคงได้เจอต้นเหตุ ช่วงทีเ่ขียนในหัวของเรากเ็ต็มไปด้วยคำถามว่าทำไม ทำไมถึงทำร้ายกันได้ถึงเพียงน้ี 

ไม่เข้าใจเลยสกันิด” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/3uOfI5m 

 



"Reborn" 

โดย westonwednesday 

. 

“westonwednesday” เป็นนักเขียนที่มผีลงานนิยายวายใน readAwrite นำเสนอความสมัพันธ์ของชาย-ชาย 

ท่ามกลางสถานการณ์สงัคมการเมอืงอันร้อนระอ ุ

. 

เช่นเดียวกันกับ “Reborn” นักเขียนรุ่นใหม่คนน้ียังใช้ความสัมพันธ์ของคู่รักชาย-ชายมาสะท้อนมุมมองการเมอืง

ของคนรุ่นใหม่ โดยหยิบเอาความเช่ือทางศาสนาอย่าง “การกลับชาติมาเกิด” ผกูโยงเข้ากับความคิดของตัวละคร 

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองภายในครอบครัว และมมุมองของคนรุ่นใหม่ต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ซึ่ง 

westonwednesday ก็เล่าความรูส้ึกเบื้องหลังการเขียนสั้น ๆ ว่า “แม้จะมีคนพยายามลมืเรื่อง 6 ตุลาฯ แต่เรื่องที่

เกิดข้ึนแล้วเป็นเรื่องจรงิ” 

. 

คลิกอ่านได้ที่น่ี bit.ly/2YnXhs3 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง #สมมติว่า5ตุลาฯ 

 


