
ต้นเดือนกันยายน 2565 หนงัสือ Moments of Silence: The Unforgetting of the October 6, 1976,
Massacre in Bangkok (ชว่งขณะแห่งความเงียบงัน: สภาวะลืมไม่ได้ จําไม่ลงของเหตุการณส์ังหารหมู่ 6
ตุลาคม 2519 ทีDกรงุเทพฯ) ของ ธงชัย วินจิจะกูล ได้รับรางวัลหนงัสือชนะเลิศสาขามนษุยศาสตร์ ประจําปี
2022 โดย European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS)

รางวัลนีMมิได้เป็นเพียงหลักฐานบ่งชีMสถานะทางวิชาการบนเวทีสากลของธงชัย หากแต่เป็นคํายืนยันว่า
เหตุการณส์ังหารหมู่เมืDอเช้าวันทีD 6 ตุลาคม 2519 (1976) เป็นหนึDงในบาดแผลฉกรรจ์ทางประวัติศาสตร์ เป็น
ฉากเหตุการณส์ําคัญทีDคนรุ่นVจจุบันทัMงในประเทศและนอกประเทศให้ความใส่ ใจใครรู่้ เนืDองจากมันเปิด
เปลือยความมืดมิด โหดเหีMยม อัปลักษณข์องสังคมไทย และชว่ยรืMอถอนยากล่อมประสาททัMงปวงทีDรฐัไทย
พยายามยัดเยียดเรืDองเล่า ให้พลเมืองเคลิบเคลิMมไปกับภาพWนสังคมไทยอันงดงาม

ธงชัย วินจิจะกูล และคณะทํางาน ดําเนนิโครงการ ‘บันทึก 6 ตุลา’ เพืDอเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online
Archives) ต่ออายุความทรงจําของเหตุการณน์ีM โดยหวังว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ 6 ตุลา จะ
ชว่ยทําหนา้ทีDเป็นประตูบานแรกให้กับผู้สนใจ เปิดออกไปเพืDอก้าวเดินสู่พืMนทีDทางความรู้ ใหม่ๆ และความรู้
ใหม่ๆ นัMนอาจชว่ยให้ประเทศนีMดีขึMนในทางใดทางหนึDง

หาก 6 ตุลา เป็นประวัติศาสตร์บาดแผล ผู้คนทีDร่วมในเหตุการณ์ย่อมมีบาดแผล ด้านหนึDงของการทํางานจึง
เป็นการต่อสู้กับบาดแผล และไม่ได้แปลว่าธงชัยจะชนะทุกครัMง เขายอมรับว่าหลายครัMงเขาไม่สามารถรับมือ
สภาพจิตใจ ไม่สามารถทํางานต่อได้ ต้องมอบหมายไว้วางใจให้คณะทํางานคนอืDนชว่ย

ยังไม่ต้องพูดถึงความทรงจํามักเล่นตลกกับคําบอกเล่าของคน ชดุข้อมูล คําให้การ บทสัมภาษณ์ และหลัก
ฐานอืDนๆ สับสนวุ่นวายเกินกว่าทีDจะทําความเข้าใจหาข้อสรุปโดยง่าย การใช้แนวทาง ‘ความทรงจําศึกษา’
ของธงชัยจึงกลายเป็นสิDงทีDนา่สนใจ โดยเฉพาะการย้อนกลับไปสู่การก้าวขาครัMงแรกของโครงการ แนวคิด วิธี
การ และการก้าวข้ามVญหา ทีDอาจจะทําให้ผู้ทีDสนใจในอนาคตรู้ ได้ว่า ควรจัดการกับข้อมูลหรือสร้างแนวทาง
การศึกษาเหตุการณท์างประวัติศาสตร์แบบใดได้บ้าง

ไม่ ใช่เพียง 6 ตุลา การคิดอ่านหาหนทางทําให้เรืDองราวอยุติธรรมดํามืดในหลายกรณี ผลักไปสู่การรับรู้ ใน
สังคมอย่างกว้างขวาง ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสาร หลักฐาน สบตากับข้อเท็จจรงิเพืDอเรียนรูค้วามผิด
พลาด ย่อมเป็นอีกรูปแบบหนึDงสําหรับจัดการVญหาความอยุติธรรมในสังคมไทย

ธงชัยกล่าวว่าโครงการบันทึก 6 ตุลา จะมีประโยชนอ์ย่างมากหากถูกพัฒนาต่อไปใชก้ับประเด็นอืDนๆ โดย
เฉพาะหลายเหตุการณท์ีDยังคลุมเครือ ไม่สามารถหาความกระจ่าง แต่ดํารงอยู่ ได้ภายใต้วัฒนธรรมลอยนวล
พ้นผิด

หมายเหตุ : บทสัมภาษณน์ีM ใช้ปี ค.ศ. อ้างอิง ทัMงตามถ้อยคําผู้ ให้สัมภาษณ์ และเพืDอเป็นประโยชน์ ในการ
สืบค้นเชืDอมโยงกับสถานการณ์ โลกในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน

แนวคิดแรกเร่ิมของการเก็บข้อมูลท่ีกลายเป็นหนังสือ Moments of Silence: The

Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok และข้อมูลบน

เว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’ ของอาจารย์มีกระบวนการทํางานอย่างไร เก็บอะไรไว้บ้าง

มีคําถามแนวคิดการทําวิจัยอย่างไร และระหว่างการทํางานประสบปัญหาใดบ้าง

ผมไม่คิดว่าเอกสารส่วนใหญ่ของ บันทึก 6 ตุลา เป็นของผม หมายถึงว่า เอาเข้าจรงิส่วนทีDคนเข้าดูส่วนมาก
อย่างหนงัสือพิมพ์ บันทึกการสัมภาษณ์ คลิปการสัมภาษณญ์าติของผู้เสียชวีิต หรือว่าสารคดีสองเรืDองทีDคุณ
ภัทรพร ภู่ทอง กับอาจารย์พวงทอง ภวัครพันธุ์ ทํา ผมไม่ได้มีส่วนเกีDยวข้องด้วยเลย แม้หนงัสือพิมพ์ทีDผมเคย
เห็น ผมก็ถ่ายเอกสารบ้าง ขอการเข้าถึงเอาเป็นครัMงๆ บ้าง ไม่ ใช่เอกสารทีDผมเก็บเองทัMงหมด จะเป็นส่วนข้าง
มากหรือไม่ผมไม่แน่ ใจ แต่ว่าผมคิดว่าส่วนทีDคนเข้าถึงหลายบทความ หรืออย่างบทความของสุธาชัย ยิMม
ประเสรฐิ ทีDคนเข้าไปดูเยอะๆ ก็ ไม่ ใชข่องผมแน่

ในส่วนทีDผมสมทบเข้ามาก็เยอะพอสมควร หลายร้อยแผ่น หลายร้อยไฟล์ เพราะส่วนใหญ่ผมได้มาก็จัดการ
สแกนเก็บไว้ ตัวเอกสารจรงิๆ ไม่ได้เป็นเอกสารชัMนต้นทีDมีค่าแบบทีDเรียกว่าหายากยิDง ในเวลา 30-40 ปีทีDผ่าน
มา ผมเริDมเก็บประมาณปี 1995-1996 โดยตอนนัMนยังไม่คิดทีDจะเขียนหนงัสือ ตอนนัMนคิดจะเขียนบทความ พอ
เขียนบทความเสร็จปี 1996 ตีพิมพ์ปี 2000 ผมก็มีข้อมูลจํานวนหนึDงแล้ว แล้วพอเริDมคิดจะทําเป็นหนงัสือ
ประมาณปี 2000 ถึงได้กลับมาดูอีกครัMงว่าเรามีอะไรอยู่บ้าง จะเก็บอะไรเพิDมเติมบ้าง

ส่วนเรืDองทีDว่าผมมีไอเดียก่อนล่วงหนา้ไหม ไม่เชงิครับ เวลาเราทําวิจัยก็ ไม่ได้มี ไอเดียล่วงหนา้ทัMงหมดหรอก
ผมไปเรียนรู้เกีDยวกับ ‘ความทรงจําศึกษา’ (Memory Studies) ในชว่งครบรอบ 50 ปีสงครามโลกครัMงทีD 2 ครบ
รอบ 50 ปีเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิว (Holocaust) ตอนนัMนผมเรียนรู้เรืDองพวกนีMเยอะ แล้วผมก็คิด
กลับมาเทียบกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บ่อยจนกระทัDงก่อร่างเป็นไอเดีย ชวนเพืDอนฝูงจัดงานรําลึก
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 

เมืDอปี 1995-1996 ผมมีไอเดียตัMงต้นแค่ชดุนัMน แต่ถามว่าการมีไอเดียตัMงต้นเป็นฐานสําคัญสําหรับการเก็บ
รวบรวมเอกสารใช่ไหม ใช่ แต่พอคิดจะทําเป็นหนงัสือก็ต้องคิดเพิDม ต้องดูว่าจะเพิDมส่วนไหนอีก หลังจากนัMนก็
อ่านเพิDม มีไอเดียเพิDม มีคําถามเพิDม ก็นาํไปสู่การแสวงหาหลักฐานเพิDม

ผมยกตัวอย่างชดุเดียวแต่หลายร้อยหนา้อยู่ ในโครงการบันทึก 6 ตุลา เป็นชดุทีDผมตามหาฝ่ายขวา เวลาเรา
ตามหาฝ่ายขวา เราคิดง่ายๆ หนึDง ไปหาคําให้การของเขาทีD ให้กับตํารวจไว้หลังวันทีD 6 ตุลาคม 2519 ซึDงตอน
นัMน ธนาพล อิ^วสกุล เป็นผู้ชว่ยวิจัยให้ผม เขาก็ ไปเจอคําให้การทีDสํานักอัยการสูงสุดแล้วเราก็ ไปดูกัน ดูทัMงรูป
ถ่าย ดูอะไรต่ออะไร ได้เห็นคําให้การชดุนีMของฝ่ายขวา ตอนนัMนผมก็ตัMงข้อสังเกตคร่าวๆ ไว้เบืMองต้นว่าไม่มี
กระทิงแดงสักคน กระทิงแดงผมพอรู้จักอยู่ เราโตมาหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เรารู้จักเพืDอนฝูง… อย่า
เรียกเพืDอนฝูงเลย เอาว่ารู้กันมาก่อนว่าใครเป็นใคร อยู่โรงเรียนไหน ไม่มีคนเหล่านีMสักคนเดียว ผมก็ติ_กไว้

ขณะเดียวกันเราก็ ได้รายชืDอของฝ่ายขวาทีD ให้การ คือคนทีD ให้การไม่ ใช่ฝ่ายขวาทัMงหมด แต่มีคําให้การอยู่ ใน
สํานักงานอัยการทีDเราก็สามารถอ่านได้ ผมก็นัDงอ่านทัMง 200 กว่าคนก็พอจับได้ว่าใครบ้างทีDเราสนใจจะ
ติดตามพูดคุยด้วย หลังจากนัMนก็ทํารายชืDอออกมา จํานวนเกินครึDงไม่อยู่ ในทีDอยู่เดิมในคําให้การ และอีก
จํานวนหนึDงเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figures) หมายถึงเป็นสมัครสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บ้าง
อยู่องค์กรต่างๆ บ้าง คนเหล่านีMหาตัวง่ายแต่ไม่นา่สนใจ เพราะหลังจากผมตามไปสัมภาษณ์ ได้สองสามคนก็
รู้ว่า เขาจะพูดในสิDงทีDเขาจะปลอดภัย พูดกลางๆ ให้สอดคล้องกับความนิยมหรือค่านิยมตอนนัMน ซึDงไม่มีอะไร
นา่สนใจสําหรับผม

บางคนอย่าง สมศักดิa ขวัญมงคล เขาพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลย แทบจะไม่มีอะไรออกนอกลู่นอกทางจากทีDเคยพูด
คนเหล่านีMผมก็คุ้ยอีกทีหนึDงแต่ก็ ไม่มีอะไรนา่สนใจเท่าไร ผมก็เลยดูชืDอทีDคนยังไม่ค่อยเป็นทีDรู้จักในปี 2000 แทน

ผมต้องศึกษาฝ่ายขวาในประเทศอาร์เจนตินากับประเทศบราซลิเพืDอจะได้ ไอเดียบ้าง ไม่ได้ถึงขนาดเลียนแบบ
เขามาเพราะไม่เหมือนกัน พอผมมาเจอเอกสารชดุนีM ตอนเขียนบทความทีDตีพิมพ์ปี 2000 ผมยังไม่มีเรืDองฝ่าย
ขวาอยู่ ในหัวเลย พอได้เอกสารชดุนีMมา ทัMงไอเดีย ทัMงหลักฐาน และการสืบหาก็สะสมเข้ามาเรืDอยๆ

ถามว่าเอกสารชดุนีMยกให้ บันทึก 6 ตุลา ใช่ไหม ไม่ ใชค่รับ เนืDองจากตอนทีDผมทําวิจัยเราไม่สามารถจะเข้าไป
ไปถ่ายเอกสาร ผมให้ธนาพลจ้างนักเรียนไปนัDงพิมพ์ ก็เหมือนไปค้นหอจดหมายเหตุ ทุกวันนีMคุณก็ยังต้องใช้
ดินสอนัDงจดอยู่ บางชิMนเขาให้คุณถ่ายเอกสารได้ บางชิMนคุณต้องไปนัDงจด เพราะฉะนัMน เวลาผมไปนัDงจดผมก็
ไม่ได้ ไปนัDงจดทัMงหมด ผมจดเฉพาะส่วนทีDผมสนใจ แต่เวลาจะมาเข้า ‘บันทึก 6 ตุลา’ เราต้องการเอกสารทัMง
ชิMน เพราะเราไม่ได้มีคําถามล่วงหนา้สําหรับคนทีDจะมาใช้เอกสาร เราต้องสามารถทําให้เขาเห็นเอกสารทัMงชิMน
ได้ด้วยตัวของเขาเอง

พอทํา บันทึก 6 ตุลา เอกสารหลายๆ ชิMนเราก็ต้องทําขึMนมาใหม่ อย่างนีMคุณจะเรียกว่าเป็นเอกสารจากผมหรือ
เปล่า ก็ ไม่เชงิ เพราะว่าเขาต้องได้มา (acquired) ใหม่ แต่ส่วนทีDมีของผม ผมก็มีของผมสิ เป็นส่วนทีDจดออกมา
เป็นตัวหนงัสือแล้วพูดให้คนพิมพ์เป็นตัวอักษรก่อนจะส่งให้ผม อะไรอย่างนีMจะไม่ครบถ้วนทัMงหมด เชน่ ผมจะ
ไม่มีข้อมูล 214 คน เพราะผมจะมีเฉพาะคนทีDผมสนใจ บางชิMนมี ไม่ครบ หนา้ไหน คนไหน ส่วนไหนให้การแล้ว
นา่สนใจผมจะใช้ นีDเป็นตัวอย่างเดียวของชดุเดียวนะครับ เอกสารพันกว่าหนา้เป็นตัวอย่างเพืDอทีDจะบอกว่า ไอ
เดียและคําถามมันเกิดขึMนได้ ส่วนหลักฐานเวลาทีD ไม่มีอยู่ หมายถึงมีอยู่สองอย่าง คือ หนึDง ไม่มีอยู่จรงิๆ
ต้องหาทางค้นหากันใหม่ และ สอง มีอยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้จัก พอเรารู้จัก เรามีคําถาม ก็จะกลายเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ขึMนมา

แต่เมืDอวัตถุประสงค์ของผมกับใน บันทึก 6 ตุลา ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะ บันทึก 6 ตุลา ต้องการ
เป็นแหล่งข้อมูลให้คนใช้ ขณะทีDวัตถุประสงค์ของผมคือการใช้ ไปเขียนหนงัสือ ซึDงผมมีคําถามเรียบร้อยแล้ว
อันนีMเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีขัMนตอน ทีDเอาเข้าจรงิก็เป็นขัMนตอนปกติของงานวิจัย

ท่ีอาจารย์บอกว่าคําถามเร่ิมจากการมองหาฝ่ายขวา เอกสารท่ีอาจารย์พบใน

บันทึก 6 ตุลา มันสามารถเล่าเร่ืองฝ่ายขวาในช่วง 6 ตุลาได้มากน้อยแค่ไหน

การค้นคว้าประวัติศาสตรม์ีสิทธิทีDบางคําถามจะตอบด้วยเอกสารตรงไปตรงมาชดุเดียว แต่บ่อยครัMงมัน ไม่ ใช่
เพราะหัวข้อคําถามมันใหญ่ และต่อให้ ได้หลักฐานก็หนีไม่พ้นการตีความ การวิเคราะห์ของเรา การปะติดปะ
ต่อของเรา ด้วยเหตุนีMความรู้ประวัติศาสตรม์ันจึงเปลีDยนแปลงได้เพราะเราอาจตีความผิด อาจเข้าใจผิด อาจ
ได้หลักฐาน ต่อมามีหลักฐานทีDเราค้นคว้าใหม่ๆ หรือเริDมต้นจากการทีDเราถามคําถามแบบหนึDง คนอืDนถาม
คําถามเรืDองฝ่ายขวาจะถามอีกแบบหนึDง แล้วเห็นตรงทีDผมไม่สนใจในแหล่งหลักฐานชดุเดียวกัน ขณะทีDผมตัMง
คําถามอย่างหนึDงของผม ผมก็เห็นตรงทีDผมสนใจ เพราะฉะนัMนชดุเดียวมันไม่พอหรอกครับ แต่เอกสารชดุนัMน
เป็นจุดตัMงต้นให้เราไล่ตามได้ เป็นจุดตัMงต้นทีDทําให้ผมรู้ว่ากระทิงแดงไม่เคยให้การสักคน เพราะฉะนัMนเวลาไล่
ตามก็ ไล่ตามคนเหล่านัMน เชน่ ไปถึงนาวาเอกอมร สุวรรณบุปผา ไปถึงคุณอุทาร สนทิวงศ์ ณ อยุธยา เขา
ให้การด้วย ไปถึงอีกบางคน ขออนญุาตไม่เอ่ยชืDอเพราะเขาเป็นบุคคลธรรมดาๆ ทํามาหากิน ซึDงไปให้การใน
ครัMงนัMน ซึDงยังต้องตามไปคุยสัมภาษณ์

พอสัมภาษณ์เราเจออะไรอีกหลายอย่าง เชน่ สิDงทีDพวกเขาพูดหลายคนเลยนะครับมันไม่เหมือนสิDงทีDเขาให้การ
กับตํารวจ ไม่เหมือนเยอะมาก ในกรณนีีMอย่าเพิDงด่วนสรุปว่าเขาโกหกวันนัMนเมืDอหลัง 6 ตุลาคม หรือโกหกวันนีM
เมืDอ 32 ปีต่อมา ไม่แนอ่าจจะโกหกทัMงคู่ หรืออาจจะไม่โกหกทัMงคู่ก็ ได้ หรือความทรงจําอาจจะพร่าเลือนโดย
สุจรติใจก็ ได้ เราสรุปไม่ได้ทัMงนัMน เพียงแต่เราก็มีจุดตัMงต้นให้ทํางานต่อ ให้ ไปสัมภาษณ์ แล้วเอามาเทียบกัน

ขณะเดียวกันคนทีD ให้สัมภาษณค์นหลายคนเขาระบุว่าเขาไม่ต้องการมีชืDอมีเสียง ผมจึงไม่สามารถระบุได้ นัDน
หมายถึงส่วนทีDเขาสัมภาษณ์กับผม ผมใช้ ได้วิเคราะห์ตีความได้ แต่เขาไม่อนญุาตให้ผมเผยแพร่ อันนีMถือเป็น
เรืDอง fair game ฉะนัMนถามว่า ผมอาจจะเขียนโดยทีDผมเข้าใจคําสัมภาษณ์ผิดใช่ไหม เป็นไปได้ ประวัติศาสตร์
มันก็เลยมีความรู้ ใหม่ๆ มีการค้นคว้า มีการถกเถียงใหม่ๆ ได้เสมอเพราะเหตุนีM 

อาจารย์บอกว่าญาติของผู้ถูกกระทําบางคนปฏิเสธว่าอย่าสัมภาษณ์เขาเลย กรณี

น้ีส่งผลต่อการเก็บข้อมูลแค่ไหน และจัดการแก้ปัญหาอย่างไร  

มันก็ส่งผลแน่ ๆ แต่ว่ามากหรือนอ้ยก็ขึMนอยู่กับคําถามตัMงต้น ขึMนอยู่กับการหาทางออก เชน่ ในกรณนีีM เรามีคํา
ให้การของญาติทีDเปิดเผยเรียบร้อยแล้วจํานวนหนึDง เรามีคําให้การของญาติซึDงยินดีพูดคุยกับเราแล้วจํานวน
หนึDง ใช่ไหมครับ แล้วก็อยู่ทีDคําถาม สมมุติเล่นๆ นะ ผมต้องการเขียนหนงัสือสักเล่ม เอาแต่เรืDองญาตินีDเลย มี
reaction ต่างกันอยู่ประมาณ 10 ประเภท 10 เฉด สมมุติอย่างนีMนะ อันนัMนการทีD ไม่ได้สัมภาษณค์นจํานวน
อาจจะสัก 30 เปอร์เซน็ต์อาจจะมีผลสะเทือน แต่สําหรับโปรเจ็กต์ทีDผมทําตัMงแต่ต้น และก็เป็นทางออกด้วย
อย่าลืม แม้แต่เรืDองฝ่ายขวาก็เถอะทีDเมืDอกีMว่าไปหรือเรืDองญาติทํานองเดียวกัน ทุกคนมีเหตุผลทีDจะไม่อยากให้
สัมภาษณ์ ไม่อยากพูดคุยด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป

แม้แต่ผมเองยังมีเหตุผลเลย การสัมภาษณค์นถ้าทําครัMงเดียวถือเป็นการกระทําทีD ไม่พอ ผมเขียนไว้ชดัเจนใน
หนงัสือนะ ผมสัมภาษณ์ฝ่ายขวาคนละหนึDงครัMง ขออภัย ผมทนไม่ได้ทีDจะกลับไปนัDงคุย มีโอกาสทีDเอาเข้าจรงิ
มันขึMนอยู่กับเราตีความอยู่เยอะนะ แต่ผมขอบอกตามตรงผมไม่ขอทนไปนัDงคุยนานมากกว่านีM ผมสัมภาษณ์
อมร สุวรรณบุปผา กับกลุ่มทีDผมคิดว่าเป็นคนลงมือจรงิๆ สองครัMง เป็นกลุ่มเดียวทีDผมสัมภาษณส์องครัMง และ
ทัMงสองครัMงก็คอนเฟิรม์ว่าเขายังภูมิใจในสิDงทีDเขาทํา แล้วก็อวดว่าเขาน่ะทหาร ไม่ ใชก่ระทิงแดง เขาน่ะเป็นผู้
ลงมือ

ฉะนัMนในกรณญีาติ ผมพอจับแพทเทิร์นเขาได้ และผมตัMงแต่แรกผมไม่คิดทีDจะลงไปให้ละเอียดกว่านัMน ผมไม่
คิดจะเขียนหนงัสือว่าด้วยเรืDองญาติ เอาอย่างนีMแล้วกัน ถ้าผมทํามีสิทธิaว่าข้อมูลเท่าทีD ได้อาจไม่พอ แต่ผมไม่
ได้เนน้จุดนัMน ผมคิดว่าพอเราได้ข้อมูลทีDคิดว่าพอจะอธิบายได้ก็อธิบายไปเถอะ ถ้าหากใครหยิบงานชิMนนัMนออก
มาเป็นงานทีDจะศึกษาต่อไปก็ดูให้ดี อาจจะต้องการเพิDม

ตอนอาจารย์ไปสัมภาษณ์ เห็นว่ามีฝ่ายขวาบางคนพูดส่ังสอนอาจารย์ด้วย?

ก็ธรรมดา เขาคิดว่าเขาทําในสิDงทีDถูกต้อง ในจํานวนคนทีDสัมภาษณส์่วนใหญ่ยังพอจําชืDอผมได้ คุณคิดว่าคนทีD
เป็นผู้ ใหญ่สมัยนัMนจะมองพวกเรายังไง นอกจากเป็นฝ่ายศัตรูแล้ว เขายังมองว่าเราเด็ก ถึงแม้ตอนนีMเราจะคุย
กับเขา เราไม่เด็กแล้ว แต่ ในอิมเพรสชนัเขาเราก็ยังเด็กอยู่ เขาก็อบรมสัDงสอน

ปกตินักวิชาการจะหวงข้อมูลท่ีตัวเองเก็บมา เหตุใดอาจารย์จึงยกข้อมูลเหล่าน้ีมา

ให้โครงการบันทึก 6 ตุลา

วัตถุประสงค์ของการทําแหล่งข้อมูลทีDเรียกว่าหอจดหมายเหตุ ซึDงตรงนีMขออนญุาตนดิหนึDงนะ เพราะเป็นศัพท์
ทีDตลก คําว่า archives หรือแหล่งเอกสาร กับคําว่าหอจดหมายเหตุ เป็นคําทีDมีความหมายพอๆ กัน แหล่ง
เอกสารเป็นคําทีDเป็นกลาง แต่เรากลับใชห้อจดหมายเหตุ ซึDงเป็นคําศัพท์หลวงสําหรับเอกสารสมัยโบราณ

จุดประสงค์ของแหล่งเอกสารทีDเรียกว่า ‘บันทึก 6 ตุลา’ ผมกับเพืDอนๆ คิดตัMงแต่ต้นว่าเป็นวิธียืดอายุของความ
ทรงจํา อย่าลืมว่าตอนทีDคิดกันการพูดถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีมากขึMนตัMงแต่ปี 1996 แม้ว่ายังไม่ถึงกับ
เป็นบรรยากาศงานรําลึกต่อเหตุการณ์ แต่ ในชว่ง 2-3 ปีทีDผ่านมา คนรุ่นถัดไปและคนเข้าร่วมกลับมีจํานวน
มหาศาล มีการพูดถึงอย่างมาก ตอนทีDทํา บันทึก 6 ตุลา บรรยากาศยังไม่ถึงขนาดนัMน

โดยส่วนตัวของผมเองอาจจะเป็นความเชืDอของนักประวัติศาสตร์ ในภาวะทีDเราพูดได้จํากัด พูดไปคนก็ยังไม่
ค่อยสนใจ เรารวบรวมเอกสารและหลักฐานให้เขาซะ สักวันหนึDงก็จะมีคนมาศึกษา เพราะว่าเรามักจะเข้าใจ
ว่านักประวัติศาสตร์หรือคนทีDสนใจไปหาข้อมูลก่อนใช่ไหม ผมคิดว่าความเป็นจรงิคือการมีข้อมูลมาก่อน จะ
ทําให้ค้นพบคนทีDอยากจะศึกษามัน ผมก็ ไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน แต่ขัMนตอนมักจะเป็นอย่างนีM

พอมีข้อมูลอยู่ก็จะมีคนทีDคิดคร่าวๆ ยังไม่ชดันัก มาจ๊ะเอ๋กับข้อมูลเหล่านัMนแล้วจมดิDงลงไปจนสามารถศึกษา
ออกมา ทํานองเดียวกับทีDผมมีส่วนตัMงหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ผมก็เอาข้อมูลของพรรคคอมมิวนสิต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) อะไรต่อมิอะไรเข้าไป ก็เป็นการต่ออายุให้ พคท. ในแง่ของการศึกษาหาความรู้ ด้วย
ความเชืDอว่าการมีเอกสาร มีหลักฐานอยู่ สักวันหนึDงจะเจอคนทีDศึกษา บันทึก 6 ตุลา  ทํานองเดียวกัน

อย่างทีDบอกไปแล้ว ผมไม่ ใชท่ีDมาของบันทึกทัMงหมด ผมไม่แน่ ใจด้วยซํMาว่าเกินครึDงหรือเปล่า แต่ว่าพอมีความ
คิดว่าอยากจะทําก็ต้องเสาะหาหนงัสือพิมพ์เข้ามา ทัMงอาจารย์พวงทอง คุณภัทรพร คุณธนาพล ก็ระดมเข้ามา
ทัMงหนงัสือพิมพ์และบทความต่างๆ รวมถึงเราก็ตัMงโครงการขึMนมาตามสัมภาษณญ์าติ เราก็ ใชว้ิธีทํานองไล่
ตามสืบค้นหา ไล่ตามสัมภาษณ์ ถ้าเขาไม่ ให้เราก็ยังมีอีกจํานวนหนึDงทีDยังตามตัวไม่พบอยู่ดี แต่ว่าสําหรับคนทีD
ได้เราก็ทําทัMงถ่ายคลิป บันทึกภาพ บันทึกเสียง แล้วถอดความออกมาเผยแพร่ ทัMงหมดนีMเราเชืDอว่าจะเป็นการ
ยืดอายุความทรงจํา จุดประสงค์มีแค่นีM ถ้าถามว่าส่วนของผมมีแค่ไหน ก็เป็นส่วนหนึDงของความพยายามนีM
แหละ มีเท่าไรก็ยกให้ ไม่เห็นเป็นเรืDองต้องเก็บ เพราะมันไม่ ใช่เอกสารลึกลับ ผมคิดเพียงแค่ว่าผมมีความตัMงใจ
จะทํา มีความมุ่งมัDนว่าจะทํา ว่าจะศึกษาเรืDองนีM ในมุมทีDจะไม่แก้ตัวหรืออธิบายเหตุการณ์ 6 ตุลา แต่เพืDอ
ศึกษาความเปลีDยนแปลงความทรงจําของมันต่างหาก 

ดังนัMนเมืDอเสร็จก็ยกให้ โครงการ ถ้าคนอืDนมีเอกสารอืDนทีDคิดว่าเกีDยวข้องและคิดว่าตัวเองไม่ ใช้ ผมก็ยังยินดีรับ
นะครับ แต่เพียงว่าสําหรับ บันทึก 6 ตุลา สิDงทีDเราทําก็คือ เราจะทําในรูปดิจิทัล เราจะสแกนเก็บ เอกสารตัว
จรงิถ้าดูแล้วซํMาซาก เป็นสิDงทีDหาจากทีDอืDนได้ เราก็อาจจะไม่เก็บ แต่ถ้ามีค่าเราก็จะยกไปฝากไว้ทีDหอ
จดหมายเหตุธรรมศาสตร์

ถ้าคนท่ีจ๊ะเอ๋กับข้อมูลน้ีเหล่าน้ีเป็นฝ่ายขวา สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลได้ไหม จะยัง

ตรงกับเจตจํานงของคนทําหรือไม่

เจตจํานงของเราไม่ได้จะทําไว้ ให้เฉพาะคนทีD ไม่ ใช่ฝ่ายขวา ใครก็ ได้ ใช้ ไปเถอะ อย่างมากทีDสุดก็สู้กัน เรามี
สิทธิทีDจะใชข้้อมูลเดียวกันต่อสู้กันได้ คุณจะใชข้้อมูลพรรคคอมมิวนสิต์แห่งประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์ เพืDอจะบอกว่ามีคอมมิวนสิต์มีแผนการร้ายอย่างนัMนอย่างนีM ก็ทํามา อย่างมากทีDสุดคนอืDนเขา
อาจจะคิดต่างกัน ก็สู้กันไป กรณี 6 ตุลาก็ทํานองนัMนเชน่กัน คําถามนีMทําให้ผมนึกได้ว่า เราได้เซน็เซอร์ข้อมูลทีD
จะก่อความเสียหายให้นักศึกษาตอน 6 ตุลาหรือไม่ ซึDงเท่าทีDผมรู้ ไม่มี

มีข้อมูลใดท่ีพอค้นเจอแล้วน่าสนใจมาก แต่ไม่ได้ถูกหรือไม่สามารถนํามาใช้ได้บ้าง

หรือไม่

ว่าไปแล้วก็มีนะ บางจุดซึDงผมเว้นไว้สําหรับให้คนอ่านได้ ไปคิดต่อเอง เชน่ หนงัสือเล่มนีM ไม่ได้ว่าด้วยเรืDองฝ่าย
ขวาโดยเฉพาะ ผมไม่ได้ลงไปค้นคว้าต่อมากพอทีDจะเขียนหรือสรุป อย่างมากทีDสุดผมก็ทิMงเป็นคําถามไว้ ซึDงก็
หลายจุดทีDมีคําถามหรือข้อสังเกตไว้ แต่ถามว่าผมมัDนใจไหม ยังหรอก ทิMงเป็นคําถามไว้แค่นัMน

ยกตัวอย่างเชน่ เรืDองทีDผมเขียนเกีDยวกับนวพล ผมคิดว่านวพลเป็นเสือกระดาษ เป็นจัดตัMงทีDของกองอํานวย
การรักษาความมัDนคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใครคือสมาชกินวพลกันแน่ ทีDบอกว่านวพลมีมวลชน
เป็นล้าน ผมเชืDอว่าคนทัMงหลายอยู่ ในเครือข่ายจัดตัMงต่อต้านคอมมิวนสิต์ของ กอ.รมน. อันนีM ในงานของ
อาจารย์พวงทองชีMว่า คนพวกนีMมีเต็มไปหมด ทัMงกํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน คนในท้องถิDนอะไรต่างๆ แต่ทัMงหมดคือจัด
ตัMง หลายคนรับเงินปฏิบัติการให้ กอ.รมน. แล้วนวพลเป็นใคร นวพลบอกเขามีสมาชกิจํานวนมาก แต่ทีDจรงิ
นวพลไม่ได้มีสมาชกิ เนืDองจาก กอ.รมน. จะปรากฏตัวเปิดเผยว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นหนึDงในรฐับาล ใช้เงินภาษี
ประชาชน จึงมาจัดตัMงขบวนการต่อต้านคอมมิวนสิต์ มาเล่นงานนักศึกษา’ ทําได้ ไหม มันทําไม่ได้

ดังนัMนจึงจัดตัMงองค์กรหนา้ฉากขึMนมา ให้มีตัวหนา้ฉากอยู่แค่ไม่กีDคน มีคุณวัฒนา เขียววิมล กับมีคนมีชืDอเสียง
ทีDคนรู้จักอยู่จํานวนหนึDง แค่นัMนพอ โดยทีD ไม่จําเป็นต้องมีองค์กรจัดตัMงอะไร เพราะเขาไม่จําเป็นต้องมีเป็นของ
นวพลเองต่างหาก ซึDงถามว่านีDเป็นความมัDนใจร้อยเปอร์เซน็ต์ ไหมทีDผมเสนอแบบนีM ขอตอบว่าไม่ แต่ผมเสนอ
และลองไปคิดดู ให้คนอืDนแย้งมาสิ คนอืDนเจอหลักฐานก็ว่ามา เพราะผมดูอย่างอืDน เชน่ ตกลงมีการประชมุนว
พลโดยเฉพาะทีD ไม่เกีDยวกับกลุ่มอืDนเลยกีDครัMง สองครัMง ไม่เยอะ แถมหนึDงในสองครัMงนีDก็สมาชกิทีDมาประชมุเป็น
แกนนาํผู้ ใหญ่บ้านซะเยอะ จะบอกว่าเป็นสมาชกินวพล หรือเป็นองค์กรจัดตัMง กอ.รมน.ผมว่าก็พูดยาก นอก
นัMนเป็นการชมุนมุทีDทํากับกลุ่มอืDน จนเราแยกแยะไม่ได้ว่าคนไหนสมาชกินวพล คนไหนสมาชกิกระทิงแดง คน
ไหนไม่ ใชส่มาชกิแค่เห็นด้วยกับกลุ่มทางฝ่ายขวา แยกไม่ออก ก็เป็นการชมุนมุรวมไป

วิธีการพวกนีMผมก็เขียนไว้แล้วว่าในฝ่ายนักศึกษาเราก็ ใช้ ไม่ ใช่ ไม่ ใช้ แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินีDยัง
ไม่ ใชม่วลชนของตัวเองเลย ก็เป็นบรรดากลุ่มกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนีDแหละ ตัMงพวกองค์กรหนา้ฉากขึMนมา
eงดูใหญ่โตสําหรับการเคลืDอนไหวชัDวคราว

นีDเป็นตัวอย่างทีDบอกว่า จุดทีDผมเห็นและสงสัยต่อบทบาทของ กอ.รมน. แต่หลักฐานผมไม่ได้มีมากพอ คือเมืDอ
คุณไปสัมภาษณ์ นาวาเอกอมร สุวรรณบุปผา ก็จะเจอว่าแกเป็น กอ.รมน. แต่ไม่ชดัว่าแกทําด้วยตัวเองหรือ
ทําด้วย กอ.รมน. แต่แกบอกว่าแกทําด้วยตัวแกเอง หรือเมืDอคุณดูบทสัมภาษณข์องบางคนทีDพูดถึงการประชมุ
ฝ่ายขวา ซึDงเขาไปเจอกับพลตรีจําลอง ศรีเมือง ประกอบกับเรืDองทีDมีคนบอกว่าคุณจําลองเคยไปควบคุมดูแล
การชมุนมุบริเวณลานพระรูปทรงม้า ซึDงคุณจําลองเองก็ปฏิเสธ อย่างนีMเราจะเชืDอคําปฏิเสธเขาแล้วก็หยุด หรือ
เราจะไม่เชืDอ เราจะผนวกเรืDองนีMเข้ากันยังไง มีอะไรอีกล่ะ มีเรืDองกลุ่มกระทิงแดง ก็เป็น กอ.รมน. ใช่ไหม ถึง
แม้ว่าคนอีกกลุ่มหนึDงอาจจะมองว่าไม่จรงิ เป็นเรืDองทีDพวกเขาทํากันเอง คุณจะเชืDองัMนเหรอ ตกลงเคยมี ใครโยง
กอ.รมน. กับ 2-3 เรืDองนีMเข้าด้วยกันไหม จะชีMยังไงว่าคนทีDควรถูกคิดบัญชีเพืDอหาความยุติธรรมทีDสุดคือ
กอ.รมน. และใครก็ตามแต่ทีDอยู่เบืMองหลัง กอ.รมน. ในยุคนัMน

เผลอๆ กอ.รมน. ยังทําแบบเดียวกันในยุคVจจุบันอยู่ก็เป็นได้ ข้อมูลเหล่านีMเราไม่สามารถบอกได้ว่าจรงิแท้
ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่มันนา่สงสัยมาก ผมก็ทําได้เพียงแค่หยอดคําถามกับความเห็นของผมไว้ ผมไม่กล้า
วิเคราะห์มากไปกว่านีMเพราะข้อมูลไม่เพียงพอ

มันมีประเด็นทํานองนีMอีกจํานวนหนึDงแต่ไม่ ใช่เรืDองของฝ่ายขวา เป็นประเด็นเกีDยวกับเหตุการณ์เช้าวันนัMน เชน่
เรืDองทีDผมเขียนเกีDยวกับกรณคีุณพ่อของจารุพงษ์ ทองสินธุ์ ทีDสุดท้ายแล้วผมไม่ทราบว่าทําไมแกไม่ได้ ไปโรง
พยาบาลตํารวจ หรือได้ ไป เพราะแกพูดอะไรบางอย่างซึDงผมไม่ได้บันทึกเนืDองจากผมไม่ชดั ผมไม่ชดัว่าแก
พูดแล้วหมายความว่าไง พูดอะไรบางอย่างราวกับว่าแกไปเห็น แต่แกไม่คิดว่าเป็นลูกแก แม่แกเห็นยังบอก
เลยว่าคนนัMนลูกแกๆ แสดงว่าแกต้องเคยเห็นอะไรบางอย่าง แต่มันไม่ชดั มีคําถามเหล่านีMอยู่เต็มไปหมด กรณี
อย่างนีMจะเรียกว่าคําถามเล็กหรือคําถามใหญ่ ประเด็นในแง่ fact เล็กนดิเดียว ความใหญ่หรือไม่ ใหญ่อยู่ทีD
ความผูกพันทีDเรามีกับจารุพงษ์ ใช่ไหม แต่ไม่ ใช่ ในตัวข้อมูลข้อเท็จจรงิ ผมก็คิดว่าหยุดแค่นัMน ผมไม่อยากจะ
ถาม ไม่อยากจะวิเคราะห์ต่อ ไม่อยากจะกลับไปถามท่านอีกด้วยซํMาไป รู้สึกมันมากเกินไปแล้ว ผมก็ปล่อยไว้
ตรงนัMน

กระทัDงคําถามทีDผมถามฝ่ายขวาคนหนึDง คําให้การเขาต่างลิบลับเลยกับเมืDอตอนเขาให้การกับตํารวจ เชน่ การ
ทีDเขาบอกว่าเพืDอนเขายิง ขณะเดียวกันเพืDอนกลับบอกว่าเขาต่างหากทีDยิง ผมก็ ไม่คิดจะกลับไปถามให้ชดั ผม
ตัดสินใจบอกคนทีD ไปสัมภาษณว์่า ผมตัดสินใจไม่ถามนะ เพราะสุดท้ายแล้วผมไม่รู้จะหาคําตอบไปทําไม คิด
บัญชีเขาเป็นคนคนเหรอ ผมกลับคิดได้ว่า กรณทีีDความทรงจําสามารถเล่นตลกกับเราได้ ก็อาจจะเล่นกับตัว
ของเขาด้วย ดังนัMนความเป็นไปได้ทัMงหลายก็เก็บไปคิดเอาอาจจะมีประโยชน์กว่ามัMง นา่จะมีประโยชนม์ากกว่า
ทีDจะลงไปหาว่าความจรงิในแต่ละกรณขีองคนคนนัMนคืออะไร

กลับไปเรืDอง กอ.รมน. ผมคิดว่ากรณอีย่างนีMความผูกพันทีDเรามีต่อเรืDองนัMนค่อนข้างใหญ่ ข้อมูลทีDยังไม่เคลียร์ก็
เยอะ ผมไม่คิดจะทําหนงัสือเรืDอง กอ.รมน. ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม เพราะผมคิดว่า ผมเก็บให้คนทีDมีความ
สนใจอยากจะหาต่อก็ลองไปหาดูแล้วกัน แต่ผมคงไม่ทํา

กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ ทางโครงการบันทึก 6 ตุลา จะขยายการเก็บข้อมูลใน

อนาคตหรือไม่

โดยในทางหลักการแล้วจะไม่มีสิMนสุดนะ แต่ ในแง่ปฏิบัติเรามีเงินพอทีDจะเริDมโครงการถัดไปไหม โครงการทีD
กล่าวมาอย่างการตามสัมภาษณ์ การสืบหาญาติ ก็เป็นโครงการทีDตัMงใจและเราเป็นฝ่ายริเริDม พยายามบุก
เข้าไปทําไม่ ใชร่อให้คนส่งมา แต่ถ้าถามว่าพยายามอย่างนัMนมีอีกไหมตอนนีM พอต้องใช้เงิน ต้องใชค้นทีDมีความ
มุ่งมัDน ตอนนีMสารภาพตามตรงว่ายังไม่มี เพราะเหนืDอย เหนืDอยและเงินก็ ไม่ได้เยอะ สิDงทีDทํามาก็อยู่ ไปได้อีก
พักหนึDง แต่ถามว่าในทางทฤษฎีและทางหลักการต้องทําต่อไหม ผมคิดว่าก็ต้องทํา เพราะในทางหลักการ
แล้วควรจะต้องเปิดไว้ แต่ว่าต้องมีเงินพร้อม คนพร้อม ตกลงร่วมกันทีDจะลงมือทํา และต้องมีไอเดียด้วยนะ

เรืDองไอเดียก็มีคนเสนอมาบ้างนะ เราศึกษากลุ่มนักเรียนนักศึกษาเมืDอ 3 ปีทีDแล้ว ก็นา่สนใจแต่ก็ ไม่ได้มีความ
พิเศษ ไม่มีการนาํเสนอภาพใหญ่ ไม่ชดัพอว่าจะทําไปทําไม ก็เลยอยากจะพักไว้ก่อน จึงไม่ได้ตอบเขาว่าจะให้
เงินให้ทอง แต่สมมุติเรามีโครงการว่า ต่อไปหากมีเงินและมีความสนใจมากพอ หากอยากจะทําวิทยานพินธ์
เสนอเข้ามาได้นะ เราคงรับปากไม่ได้ว่าจะต้องให้เสมอไป แต่อาจจะมีบางอย่างนา่สนใจทีDเราอยากจะขอร่วม

บันทึก 6 ตุลา
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คนหนุม่ผู้หลงใหลการตามหาสาระในเรืDองไร้สาระ คลัDงไคล้การถกเถียงเรืDองปรัชญา
การเมืองยามเมามาย นิยมเสพสืDอบันเทิงแทบทุกชนดิทีDมีบนโลก ขับเคลืDอนชวีิตด้วย
คาเฟอีนและกลิDนกระดาษหอมกรุ่นของหนงัสือราวกับต้นไม้ต้องการแสงแดด ความWน
อันสูงสุดมีเพียงการได้มีชืDอของตนเองจารึกเอาไว้ ใน Reading-list ของเหล่านักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเพียงเท่านัMน

อภิสิทธ์ิ เรือนมูล

นักเขียนประจํากองบรรณาธิการ WAY ผู้รํDาเรียนนติิศาสตร์ แต่สนใจปรัชญา เพราะ
ปรัชญามอบคําอธิบายถึงชวีิตทัMงในมิติ fiction และ non fiction มีความเชืDอว่าชวีิตใน
และนอกตํารา ทฤษฎีและการปฏิบัติ ไม่อาจแยกขาดออกจากกัน

อนุชิต น่ิมตลุง

อาชพีเก่าคือคนขายโปสการด์ภาพถ่ายขาวดํายุคฟิล์ม จับกล้องดิจิตอลรับเงินเดือน
ประจําครัMงแรกทีDนติยสาร a day weekly เมืDอปี 2547 ถ่ายงานหลากหลายรูปแบบทัMงงาน
สตูดิโอ ภาพข่าว สารคดี มีความสามารถพิเศษสัDงตัวแบบได้ตัMงแต่พรติตีM คนงานทุบหิน
แถวหิมาลัย ไล่ไปจนถึงงานทีDถูกใครต่อใครหยิบยืมไปใชส้อยบ่อยๆ อย่างภาพถ่ายนัก
วิชาการทีD ไม่นา่จะถ่ายรูปขึMน นอกจากทํางานให้ WAY อย่างยาวนาน ยังเป็นเจ้าของ
กิจการเครืDองหนงั Dog's vision อันลือลัDน

เสนอเข้ามาได้นะ เราคงรับปากไม่ได้ว่าจะต้องให้เสมอไป แต่อาจจะมีบางอย่างนา่สนใจทีDเราอยากจะขอร่วม
มือด้วย เพืDอผลักดันและสนบัสนนุให้คุณได้ทํามัน

ทีDสําคัญอย่าลืมว่า บันทึก 6 ตุลา มีจุดประสงค์คือเก็บข้อมูล เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักว่าจะเป็นตัวผู้ผลิต
ความรู้ หรือผู้ผลิตการวิเคราะห์ประเด็นโดยตรง เราเป็นผู้เก็บข้อมูล ผมคิดว่าเราต้องเกาะหลักการนีM ไว้
เพราะหากว่าเราเนน้เรืDองการผลิตความรู้หรือว่ามีจํานวนประเด็นเยอะ เราจะจัดการไม่ได้ว่าแค่ไหนสําคัญ
มากนอ้ยกว่ากัน แต่นา่จะมีบางเรืDองทีDทําให้เราได้เห็นข้อมูลทีDเรามี ในมุมทีDเราไม่เคยเห็น หรือคําถามชว่ยให้
เกิดการค้นพบข้อมูล นึกออกไหม นักประวัติศาสตรร์ุ่นทีDฝึกใหม่ๆ หรือนักเรียนมักจะคิดว่า ถ้าค้นข้อมูลจะเจอ
คําถาม บางทีไม่แน่เพราะอาจจะกลับกัน บางทีคําถามต่างหากทําให้เราไปเจอและค้นพบข้อมูล ในความ
หมายว่าสิDงเหล่านัMนมีอยู่แล้วในโลก แต่มันอยู่เฉยๆ ของมัน จนกระทัDงเรามีคําถามบางอย่าง เราจึงรู้จักไป
ประมวลมันเข้ามา เป็นกลุ่ม เป็นคลังชดุหนึDง เพืDอจะอธิบายคําถามบางอย่าง

ยกตัวอย่างเชน่ ทีDผมตามเก็บข่าวกิจกรรมรําลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา ประมาณปี 2000 ผมไล่ย้อนหลังและหลัง
จากนัMนพอพ้นปี 2000 บางอันยาวเป็นร้อยหนา้ พอถึงตอนนีMผมตามเก็บของผมเองบ้าง จ้างผู้ชว่ยวิจัยทีDเมือง
ไทยบ้าง ได้ข้อมูลมาเยอะจึงใช้ ไม่มากเท่าไร เพราะผมต้องการเก็บข่าวงานรําลึกเพืDอติดตามทําเข้าใจ
บรรยากาศของความทรงจําในแต่ละปี ผมไม่ได้ศึกษาเรืDองการรําลึก 6 ตุลาอย่างละเอียดโดยเฉพาะ ไม่มีบท
ทีDว่าด้วยเรืDองนีM โดยตรง ผมต้องการภาพใหญ่ ผมนัDงอ่านรายงานว่าเขารําลึกอะไรกัน คนไปกีDคน นัDงอ่าน
บทความอีกสารพัดทีDมักจะเขียนกันชว่งนัMน กีDสิบปีก็นัDงอ่านไป พอจะจับได้ว่าจํานวนมากอ่านแล้วก็เท่านัMน
แต่จํานวนไม่นอ้ยทีDอ่านแล้วเข้าใจอะไรบางอย่าง ปีนีMมีประเด็นนีM ปีนีMสนใจประเด็นนีM ทํานองนีM ทําให้ถึงข้อมูล
เยอะจนผมใช้ ไม่มาก แต่มันกลับให้พืMนฐานทีDดีกับผม ว่าความทรงจําเปลีDยนไปอย่างไร

ในแง่การเก็บข้อมูล มันจําเป็นต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยหรือไม่ เน่ืองจากผู้คน

ในยุคน้ันก็เร่ิมถึงอายุขัยโรยรากันแล้ว

มันก็มีส่วน เป็นVญหาปกติของงานประวัติศาสตร์ เพียงแต่เราไม่ได้คิดว่าโครงการบันทึก 6 ตุลา จะเป็นข้อมูล
แหล่งเดียว เป็นผู้ครอบครองสารพัดเรืDองเกีDยวกับ 6 ตุลาแต่เพียงผู้เดียว เอาเข้าจรงิแหล่งเอกสารทีDประสบ
ความสําเร็จคือเป็นฐานให้คนนึกออกว่าจะตัMงต้นทีD ไหน หลังจากนัMนเขาก็ ไปต่อของเขาได้

อย่างทีDผมบอกว่าผมตามอ่านบรรยากาศงานรําลึก 6 ตุลาในแต่ละปี มันจะจุดประเด็นให้รู้ว่า อ้าว เผลอๆ
ธงชัยเก็บไม่ครบ คุณสงสัยว่าธงชัยไม่เก็บหนงัสือพิมพ์ฝ่ายขวา คุณก็ ไปตามเองต่อ เพราะฉะนัMนการทีDแหล่ง
เอกสารไม่สมบูรณ์ก็ต้องถือว่าดีแล้ว ดีแล้วในแง่ทีDว่าเป็นคําเตือนว่าไม่มีแหล่งข้อมูลเอกสารใดในโลกทีD
สมบูรณค์รบถ้วน แต่เราจําเป็นต้องมีข้อมูลพืMนฐานมากพอให้คนเห็นประเด็น ขอบข่าย เค้าโครงเบสิกความรู้
พืMนฐาน แล้วคนทีDเข้ามาศึกษาจะเกิดคําถาม และคําถามนัMนจะนาํไปสู่การค้นหาค้นพบข้อมูลใหม่ๆ    

อาจารย์พอจะช่วยยกตัวอย่างการมีคําถามจึงนําไปสู่การค้นพบข้อมูลได้ไหม

ผมและคนรุ่นผมจํานวนมากมีขีดจํากัดในการเข้าหาข้อมูล ในการสัมภาษณค์นเหล่านัMนหลายครัMงผมไม่อยาก
ไปสัมภาษณซ์ํMา ผมไม่อยากเจอหนา้พวกเขาอีก ผมไม่เคยดูวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลาจบสักครัMง ดูไม่ไหว
เพราะฉะนัMนเวลาพูดถึงจํานวนคนเสียชวีิต ผมก็ต้องอาศัยข้อมูลจากอาจารย์พวงทอง จากคนทํางาน เพืDอ
ตอบคําถามว่าตกลงคนตายกีDคน คนถูกแขวนคอกีDคน

อาจารย์พวงทองกับคุณภัทรพรเป็นคนทํางานสืบค้นข้อมูล ผลชนัสูตร ว่ามีคนถูกแขวนคอมากกว่า 2 คนแน่ๆ
อาจจะเป็น 4 หรือ 5 คน แต่ผมไม่ทําเอง ผมทําไม่ไหว ผมไม่สามารถตัMงคําถามว่าคนเหล่านัMนตายเพราะถูก
แขวนคอ หรือตายก่อนแล้วจึงถูกแขวนคอ คนทํางานคนอืDนสามารถตัMงคําถามแล้วนาํไปสู่การค้นพบข้อมูล
ใหม่ๆ เชน่ การค้นพบว่าคนทีDถูกแขวนคอจนตายนา่จะมีคนเดียว ส่วนอีก 3-4 คนถูกยิงถูกฆ่าแล้วจึงนาํมา
แขวนคอ ผมไม่รู้ว่าจะเทียบความโหดได้ ไหมว่าอะไรโหดกว่ากัน แต่ความหมายของมันคนละอย่าง และ
สังคมไทยยังไม่เคยศึกษาเรืDองนีMอย่างเพียงพอ

การท่ีคนรุ่นปัจจุบันให้ความสนใจท่ีจะศึกษาประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ 6

ตุลาคม มากข้ึนอย่างชัดเจน อาจารย์คิดว่าความสนใจของพวกเขามาจากอะไร

เอาจริงเอาจังแค่ไหน และมันสะท้อนความหมายอย่างไร

คุณต้องถามเขาสิ ไม่ ใชถ่ามผม แต่สําหรับผมในฐานะทีDเป็นคนสังเกตการณพ์วกเขา แล้วเอาเข้าจรงิคําว่ารุ่น
ก็เป็นคํารวมๆ ซึDงผมคิดว่า Generation เป็นคําทีDกว้างกว่า ผมไม่แน่ ใจด้วยซํMาว่ากว้างกว่าหรือแคบกว่า
ชนชัMน คือก็บอกอะไรได้บางส่วน แต่ก็ ไม่ได้บอกอะไรชดัเจน

ผมไม่ทราบว่าอะไรไก่อะไรไข่ แต่ผมรับรูค้วามรู้สึกไม่ค่อยมีความหวังอะไรกับอนาคต เหตุการณ์ 6 ตุลา มัน
ฟ้องมันประท้วงการกรอกหูกรอกสมองพวกเราทุกรุ่นว่าประเทศไทยดีอย่างนัMนวิเศษอย่างนีM แต่ 6 ตุลา เป็น
เหตุการณ์และเป็นชดุเรืDองเล่า (narrative) ทีDฟ้องอยู่ชดัๆ ว่าสังคมไทยไม่ได้สวยหรู เหตุการณ์ 6 ตุลาทําให้
พวกเขาหมดหวังไหม ผมคิดว่าไม่ ใช่ ผมกลับคิดว่ายิDงชว่ยในการให้เขาเข้าใจมากขึMน ผมชอบใชค้ําว่ามันเป็น
ประตูไปสู่เรืDองทีDพวกเขาอยากรู้อย่างจรงิจัง และอยากทีDจะสร้างอนาคตใหม่อย่างจรงิจัง

6 ตุลา โดยตัวมันเองไม่ ใชค่ําตอบ ในตัวมันเองไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทัMงหมด ในตัวมันเองไม่ได้นาํไปสู่ประตู
ทางออก แต่ทําให้พวกเขาเห็นและเป็นชอ่งทีDทําให้พวกเขาสนใจ อยากจะรู้จัก อยากจะค้นคว้า อยากจะเข้าใจ
สังคมไทยมากขึMน เพราะมันมีเรืDองราวในอดีตทีDฟ้องอยู่ว่าสังคมไทยไม่ได้เป็นอย่างทีDรฐัสร้างขึMนและอยากให้
เรารับรู้เชน่นัMน มันสอดคล้องกับความอึดอัดคับข้องทีDพวกเขามี ด้วยเหตุนีMคําถามคุณถ้ามันมีความหมายว่า
เป็นความสนใจแฟชัDนชัDวครัMงชัDวคราวหรือไม่ ผมคิดว่าไม่ ใช่ ผมคิดว่าพวกเขาซีเรียส ซีเรียสมากด้วย

6 ตุลา เป็นประตูบานหนึDง คนเรามีประตูพวกนีMอยู่ร้อยแปด ไม่ได้มีประตูเดียว หลังจากเมืDอเข้าประตูไปแล้ว
พวกเขายังอยู่กับ 6 ตุลาในแบบเดิมไหม หรือต่อไปอาจจะเจอว่าตอนนัMนทีDพวกเขาสนใจเรืDอง 6 ตุลา เพราะ
เคียดแค้นสังคมไทย ตอนนัMนเขายังเด็กๆ ต่อไปอาจจะเปลีDยนก็ ได้ หรืออาจจะตอกยํMาว่าไม่เปลีDยนไปเลยก็ ได้
อาจจะเข้าใจว่าสังคมไทยมีVญหาเรืMอรงัมากว่า 30-40 ปี จากนีM ไปจะพยายามศึกษาแก้Vญหาสังคมไทย พูด
ง่ายๆ ว่าพ้นจากประตูบานนีM ไปแล้ว มุมมองของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อ มีVจจัยอืDนอีกเยอะ แต่ผมคิดว่าพวก
เขาจรงิจังกับการศึกษาเหตุการณน์ีM

ถ้าหากเราไม่อยากให้เหตุการณ์ 6 ตุลาเป็นความเงียบท่ีน่าอึดอัด เราควรจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์น้ีอย่างไร

ในสภาวะVจจุบันก็อย่างทีDทําอยู่ เราเรียบเรียงเก็บข้อมูลเพืDอจะกรองความทรงจํา แต่สุดท้ายก็เจอจรงิๆ เจอ
คนทีDยินดีตอบรับมาเป็น…ผมไม่อยากใชค้ําว่าเป็น ‘เจ้าของความทรงจํา’ นัMนนะ เพราะเจ้าของอาจจะเป็นคน
ทีDผ่านประสบการณน์ีMแล้วนาํมาตีความ แต่ผมเจอคนทีDยินดีทีDจะeง ได้ยิน และเข้ามามีส่วนร่วมในชมุชนของ
ความทรงจํานีM ในฐานะคนรุ่นหลังหรือคนทีD ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ โดยตรง

คนเราเป็นส่วนหนึDงของชมุชนของความทรงจําได้สารพัด ความทรงจําทีDว่าด้วยประเทศไทยนีMยาวนานมา 800
ปี เราก็รับรูด้้วยกันมาเยอะแยะ ถึงเราไม่เคยมีประสบการณร์่วมแต่ก็เป็นส่วนหนึDงของชมุชนของความทรงจํา
เดียวกันได้ ในแง่นีMเหมือนกัน ผมคิดว่าขัMนแรกคือพยายามต่ออายุด้วยการให้คนจํานวนพอสมควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในชมุชนทีDรู้จักความทรงจํานีM มันก็จะพอชว่ยสืบทอดอายุต่อไปได้ แต่ปรากฏการณ์เกิดขึMนเร็วกว่าทีD
คนทําโครงการบันทึก 6 ตุลาคิด และนีDคือสิDงทีDเราต้องการ โดยทีDเราไม่เคลมเครดิต เรารับเครดิตแค่ว่า เราทํา
เพืDอให้ความทรงจํานีMมีทีDมีทางให้คนเข้ามาหา มาเจอ มาพบข้อมูลเกีDยวกับ 6 ตุลาได้ แต่ด้วยเหตุVจจัยอะไรทีD
ทําให้พวกเขาผลักเข้ามาสู่ประตูบานนีM ก็เป็นเรืDองอืDนอีกเยอะ

ผมคิดว่าอีกวิธี คือการทําให้บันทึก 6 ตุลามันแอคทีฟ คือเมืDอให้พวกเขามาเป็นส่วนหนึDงของชมุชนของความ
ทรงจําแล้ว ผมก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถเอาไปใช้ ให้ความทรงจํายังมีชวีิต ในแง่หนึDงก็ยังเป็นอดีต แต่การ
แอคทีฟของมันมีได้หลายแง่ คุณอาจจะบอกว่าแอคทีฟแบบนีMนา่กลัวนะ ฝ่ายขวาอาจจะกลับมาเข่นฆ่าอีกครัMง
ซึDงถ้าหากมันจะทําก็ลองดูแล้วกัน

อย่างเมืDอครู่ทีDคุณถามถึงเด็กรุ่นนีM เห็นไหมว่ามันแอคทีฟเรียบร้อยแล้ว คือเมืDอพวกเขาเปิดประตูบานหนึDง
เข้าไปพวกเขาสามารถนาํไปสู่การตัMงคําถามต่อทหาร ต่อความรุนแรง ต่อระบอบอํานาจนิยม ต่อสถาบัน
กษัตริย์ ต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมด มันเปิดประตูทําให้เขาคิดได้ ผมอยากจะกล่าวถึงขนาดว่า ความทรงจํา
ต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา หรือ บันทึก 6 ตุลา ทีDเรากําลังทํากัน ผมขออนญุาตเคลมก็แล้วกันว่ามันเป็นส่วนหนึDง ผม
ไม่กล้ากล่าวมากไปกว่านีMนะว่าเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่ หรือส่วนไหน ผมไม่ทราบ แต่มันเป็นส่วนหนึDงทีDทําให้
พวกเขาคิดว่าสังคมไทยควรจะต้องมีอนาคตดีกว่านีM คือทีDเป็นอยู่มันแย่น่ะ ฆ่ากันถึงขนาดนัMน แต่สุดท้ายไม่ได้
รับรู้ ไม่ได้ ให้ค่าความทรงจํานีMด้วยซํMาไป ยังไม่ต้องพูดถึงความอยุติธรรม ไม่มีความยุติธรรมให้กับคนทีDเสีย
ชวีิต กับญาติมิตรเขา สังคมไทยนีD… มันระยํา มันไม่ไหว

แต่แนน่อน ไม่ ใช่แค่เรืDอง 6 ตุลาเรืDองเดียว มันมีเรืDองอืDนประกอบกันเข้ามาด้วย มันได้เวลาทีDทุกคนต้องรู้ อย่าง
นีMผมเคลมได้ว่า 6 ตุลา มีส่วน นีDคือหลักฐานว่าเหตุการณน์ีMยังมีชวีิตและยังแอคทีฟ ผมคิดว่าประวัติศาสตร์
จะมีคุณค่าทีDสุดก็คือตรงนีM

มีเหตุการณ์อะไรอีกบ้าง ท่ีภาคประชาชนจะพอทําได้ในลักษณะเดียวกันกับบันทึก 6

ตุลา

ควรมีอีกเยอะ ความโหดร้าย (atrocity) จากการสังหารโหดอย่างอยุติธรรมในเมืองไทย หากคุณนึกดูเร็วๆ
หรือถ้าคุณจะนบัออกมาให้คนเห็นก็ ได้ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ส่วนมากหรือแทบทัMงหมดยังไม่กระจ่าง

แม้กระทัDงเหตุการณท์ีDรฐัดูเหมือนจะรับได้และร่วมเฉลิมฉลองด้วยได้ อย่างเหตุการณ์ 14 ตุลา หรือเหตุการณ์
พฤษภาคม คุณคิดว่ากระจ่างแล้วเหรอ รายงานเหตุการณ์เมืDอเดือนพฤษภาคม ก็ยังมีจุดบอดอยู่เต็มไปหมด
เหตุการณ์ 14 ตุลา ทีDดูเหมือนดีแล้ว วีรชนสร้างประชาธิปไตยแล้ว ผมไม่แน่ ใจว่าสุดท้ายมีการสะสางไปถึง
กลไกรฐัทัMงหลายทีDมีส่วนในการก่อเหตุครัMงนัMนหรือไม่ เพืDอทีDว่าบอกว่าต่อไปอย่าให้มันเกิดขึMนอีก ก็ ไม่มี
สุดท้ายมันจึงมีเหตุหลัง 14 ตุลา อีกตัMงอีกกีDครัMง ก็เพราะว่าไม่ได้สะสางกัน

เพราะฉะนัMนแทบทุกเหตุการณท์ีDยังไม่ได้รับความยุติธรรม ยังต้องการการยืดอายุความทรงจํา เพียงแค่ว่าไม่
ง่าย เพราะสังคมไทยไม่ได้มีพืMนทีD แรงสนบัสนนุกิจกรรม หรือมีโครงการแบบนีMมากเท่าทีDควร สังคมไทยยัง
เห็นเรืDองทํานองนีMว่าเป็นเรืDองไม่พึงประสงค์ ไม่มีฉนัทามติว่าควรจะทํา อย่างนอ้ยทีDสุดยังมีความกลัว อาจจะ
เห็นด้วย แต่กลัวถ้าจะต้องทํา

ดังนัMนไม่ง่าย แต่ผมเห็นว่าแทบทุกกรณคีวรต้องทํา แต่จะทําได้หรือไม่ก็อีกเรืDองหนึDง ในแง่นีMคนทีDบอกว่าเราไม่
โชคดีอย่าง บันทึก 6 ตุลา มันไม่มีโชคดีหรือโชคร้าย เราเหนืDอยนะกว่าจะบุกเบิกมาได้ขนาดนีM ไม่ ใช่ ไม่เหนืDอย
ไม่ ใชว่่าไม่มีการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ ใชว่่าไม่มีการหาจังหวะจะโคน หรือหาทางเลือกทีDเหมาะสม ไม่ ใชว่่า
เราไม่คิดว่าเราต้องทําอะไรได้แค่ไหนในบางจังหวะ เราคิด ผมคิด หลายคนคิด กว่าจะทําให้ทุกอย่างเป็นรูป
เป็นร่างขึMนมาได้ หมายถึงต้องจํากัดตัวเองในบางจังหวะไหม ต้องมีส่วนทีDประนปีระนอมตรงนัMนตรงนีM มีครับ
ไม่ได้มีอะไรทีDสมบูรณ์แบบแล้วได้มาง่ายๆ ซึDงทุกวันนีMก็ยังไม่สมบูรณ์

ในเมืDอคุณพูดถึงกรณอีืDนๆ กรณสีามจังหวัดชายแดนใต้ กรณีเหตุการณต์ากใบ กรณีเสืMอแดงทีDแยกราช
ประสงค์ ทุกเหตุการณม์ีอุปสรรคมีเงืDอนไข ทําได้มากทําได้นอ้ย แตกต่างกันไปเฉพาะตัว แต่ผมอยากเห็นมาก

สนับสนุนโดย

Facebook Twitter Line

6 ตุลาคม 2519  ธงชัย วินิจจะกูล  บันทึก 6 ตุลา

Author

Author

Photographer

RELATED POSTS

WAYUVAMAGAZINE-ORS

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์: นักข่าวส่ิง

แวดล้อมผู้ถูกบริษัท เหมืองไทยใน
เมียนมาฟ้อง 2 คร้ัง และยังสู้คดี

 6 OCT 2022  INTERVIEW

สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์: คุย

เร่ืองโลกศาสตร์ กับ ‘Extreme

Weather’ ฝนห่าใหญ่ในสภาพ

อากาศสุดข้ัว

 3 OCT 2022  INTERVIEW

ธงชัย วินิจจะกูล: 6 ตุลา 19

อาชญากรรมโดยรัฐท่ียังไม่ถูก

สะสาง

 3 OCT 2022  INTERVIEW

ดุลยภาพ จาตุรงคกุล: โยกซ้ายหรือ

เอียงขวา ความผันผวนของ

การเมืองเชิงอุดมการณ์บนโลก

ปัจจุบัน

 22 SEP 2022  INTERVIEW

กฤษฎางค์ นุตจรัส: กระบวนการ

ยุติธรรมแบบไทยๆ “เราแพ้มา

ตลอด แพ้ทุกคดี และจะแพ้ต่อไป”

 16 SEP 2022  INTERVIEW

คุยกับ Mr.Vop วิเคราะห์ฝนวิปริต

เดือนกันยายนกับอาการโคม่า

Climate Crisis

 15 SEP 2022  INTERVIEW

BETTER LIFE,

BETTER WORLD.

!" #$ %

MAIN WAY

INTERVIEW

FOCUS

OPINION

REPORT

INFOGRAPHIC

WHAT IS

NEWS

EVENT

SCOOP

WORLD

CONSUMER

CHANNEL

INFOGRAPHIC

MOVEMENT

REPORT

CULTURE

COMIC

GALLERY

LISTEN

READ

WATCH

POETRY

SHORT STORY

ABOUT

ABOUT

CONTACT US

ADVERTISING

WAY OF BOOK

PRIVACY POLICY

©2022 WAYMAGAZINE.ORG. ALL RIGHTS RESERVED.

https://waymagazine.org/author/pup/
https://waymagazine.org/author/pup/
https://waymagazine.org/author/puey/
https://waymagazine.org/author/puey/
https://waymagazine.org/author/anuchit/
https://waymagazine.org/author/anuchit/
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwaymagazine.org%2Fthongchai-winichakul-doct6%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwaymagazine.org%2Fthongchai-winichakul-doct6%2F&text=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%3A+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81+6+%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3+%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwaymagazine.org%2Fthongchai-winichakul-doct6%2F
https://waymagazine.org/tag/6-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2519/
https://waymagazine.org/tag/%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5/
https://waymagazine.org/tag/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81-6-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2/
https://waymagazine.org/pratch-rujivanarom-interview/
https://waymagazine.org/pratch-rujivanarom-interview/
https://waymagazine.org/sathon-vijarnwannaluk-extreme-weather/
https://waymagazine.org/sathon-vijarnwannaluk-extreme-weather/
https://waymagazine.org/thongchai-winichakul-impunity/
https://waymagazine.org/thongchai-winichakul-impunity/
https://waymagazine.org/interview-dulyaphab-chaturongkul/
https://waymagazine.org/interview-dulyaphab-chaturongkul/
https://waymagazine.org/krisadang-nutcharus-interview/
https://waymagazine.org/krisadang-nutcharus-interview/
https://waymagazine.org/mr-vop-climate-crisis/
https://waymagazine.org/mr-vop-climate-crisis/
https://facebook.com/waymagazine
https://open.spotify.com/show/697eZ4XAlyzPtrRn0Zcnil?si=ebk5o-PNQ46Q-YyygDc5RA&fbclid=IwAR2JDKd-pY02dZFgvVdXwMJiLyguzOD_YrlQShwGVT2lYCocY9t6cBuMneg&nd=1
https://instagram.com/waymagazine
https://youtube.com/user/WayMagazineThailand
https://twitter.com/way_magazine
https://waymagazine.org/category/interview/
https://waymagazine.org/category/focus/
https://waymagazine.org/category/opinion/
https://waymagazine.org/category/news-update/report/
https://waymagazine.org/category/infographic/
https://waymagazine.org/category/what-is/
https://waymagazine.org/category/news-update/event/
https://waymagazine.org/category/news-update/scoop/
https://waymagazine.org/category/news-update/scoop-world/
https://waymagazine.org/category/consumer/consumer-channel/
https://waymagazine.org/category/consumer/consumer-infographic/
https://waymagazine.org/category/consumer/consumer-movement/
https://waymagazine.org/category/consumer/consumer-report/
https://waymagazine.org/category/culture/gallery-comic/
https://waymagazine.org/category/culture/gallery/
https://waymagazine.org/category/culture/listen/
https://waymagazine.org/category/culture/read/
https://waymagazine.org/category/culture/watch/
https://waymagazine.org/category/culture/poetry/
https://waymagazine.org/category/culture/short-story/
https://waymagazine.org/about-us
https://waymagazine.org/contact-us/
https://waymagazine.org/advertising/
https://wayofbook.org/
https://waymagazine.org/privacy-policy/

