
คลิปสมัภาษณ์บนัทึกเมื4อปีที4แลว้ คุณลุงจินดา ทองสินธ์ุ พอ่วรีชน 6 ตุลา จารุพงษ ์ทองสินธ์ุ เพิ4งฟังเสียงท่านทางโทรศพัทย์งัแจ่มใสดี และป้าเลก็ แม่ของวรีชน 6 ตุลา 
มนู วทิยาภรณ์  
ตอนนีM ป้าสบายดี แต่เหงามาก เลยยา้ยไปอยูก่บัลูกสาว ทัMงสองท่านจะมาร่วมงานรําลึก 38 ปี 6 ตุลา ที4 ลานประติมากรรม หนา้หอใหญ่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ )ท่า

พระจนัทร์(   
งานเริ4ม 7 เชา้ ร่วมกนัทาํบุญตกับาตรอุทิศส่วนกศุลใหก้บัผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์  
อีกหลายชีวติที4สูญเสียไม่เคยมีญาติมาร่วมงาน 
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สวสัดีครับ 
 กาลเวลาและเหตกุารณ์สร้างสิ7งที7คาดไมถ่งึ   เหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ  
ก็สร้างความอศัจรรย์ จารุพงษ์ ทองสนิธ์ุ ขณะที7เรียนอยูที่7มธ.  
นั Lนมีเพื7อนสนิทชื77อ ขวญัชยั จริยสนิ (หรือ ธานี จริยสนิ  
เจ้าของร้านเฟรมวิดีโอ ทา่พระจนัทร์) หรือสหายชีพ แหง่สรุาษฎร์ 
 หลงั 30 ปี 6ตลุา เป็นต้นมา ทางกลุม่เพื7อนจารุพงษ์ตา่งก็ติดตอ่กบัคณุพอ่จินดา  
คณุแมล่ิ Lมและน้อง ๆ ของจารุพงษ์ตลอดมา  
คณุขวญัชยัมกัจะลงไปร่วมงานเฉลมิฉลองสถปูสหายที7ช่องช้าง สรุาษฎร์ธานีเป็นประจํา  
คณุพอ่จินดา ก็ได้รับเชิญจากสหายไปร่วมงานเช่นกนั และคณุพอ่คณุแมไ่มเ่คยปฎิเสธ  
ประมาณปี 2544-45 (จําไมไ่ด้แน่นอน ผม ขวญัชยัได้เดินทางไปร่วมงานฉลองสถปู 
 ที7นี7เราได้พบคณุพอ่จินดา คณุแมล่ิ Lมกนั  ขณะที7คยุกนั ขวญัชยัก็บอกวา่คณุพอ่  
คณุแม ่วา่ ผมมีอะไรจะให้ด ูจากนั Lนขวญัชยัก็ควกับตัรประชาชนให้คณุพอ่ ตณุแม ่ 
ด ูคณุพอ่ คณุแมดี่ใจมาก เพราะ ขวญัชยัเกิดวนัที7 7 กนัยายน 2500  
ซึ7งเป็นวนันเกิดวนัเดียวกบัจารุพงษ์  คณุพอ่ คณุแมก่อดขวญัชยัด้วยความดีใจยิ7ง  
พอ่จินดาแมล่ิ Lมพดูวา่ 
 แมไ่ด้ตวัแทนลกูเกี\ยะ(จารุพงษ์)แล้ว 
 ตอ่มา วนัที7 16 ธนัวาคม 2545 ทางเราได้สญูเสียตณุแมล่ิ Lม  ขวญัชยั  
ผมและเพื7อนได้เดินทางไปร่วมงาน บําเพ็ญกศุลศพคณุแมล่ิ Lม  
ซึ7งวนัที7เราไปถงึนั Lนเป็นวนัสวดพระอภิธรรมวนัสดุท้าย  
และรุ่งขึ Lนจะทําการฌาปนกิจศพคณุแมล่ิ Lม เมื7อเราไปถงึ  
คณุพอ่จินดาได้บอกกบัขวญัชยัวา่ให้เตรียมตวัขึ Lนพดูขอบคณุแขกที7มาร่วมงานในนามจารุพงษ์  
(ธรรมเนียมของที7นี7 
 ทายาทจะต้องกลา่วขอบคณุแขก) ซงึคณุพอ่ได้จดัลําดบัไว้ให้ขวญัชยัพดูในคืนสดุท้าย  
ในนาม “จารุพงษ์” และในงานคืนนั Lน คณุพอ่จินดาก็ได้แนะนํา ขวญัชยั  
วา่เป็นลกูและเป็นตวัแทนของจารุพงษ์ 
 ตั Lงแตห่ลงัจาก 20 ปี6ตลุา ที7เราได้พบคณุพอ่จินดา มา เราเรียกคณูพอ่ วา่  
“คณุพอ่” และคณุพอ่ก็เรียกพวกเราวา่ ลกูขวญั ลกูจิ_ว(ตวัผม) ทกุครั Lง 



“ไมใ่ช่ญาติก็เหมือนญาติ” 
http://www.youtube.com/watch?v=JmjEkbMhHtU&feature=youtu.be 
จิว 



ร่างกําหนดการ สปัดาห์รําลกึ 38 ปี 6 ตลุา 

วนัจนัทร์ที7 6 ตลุาคม 2557 ณ สวนประวติัศาสตร์ หน้าหอประชมุใหญ่ 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 

---------------------------- 

  

07.00 น.- 07.30 น.               พิธีตกับาตรพระสงฆ ์19 รูป  

08.00 น.- 10.30 น.               พิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519 

                                              พิธีกร เชิญตวัแทนฝ่ายต่างๆกล่าวไวอ้าลยั สลบับทกว ีโด 
    - ตวัแทนญาติวีรชน  6 ตลุา   คณุพอ่จินดา ทองสนิธุ์  คณุแมเ่ลก็ วิทยาภรณ์   
    - ตวัแทน 18 ผู้ ต้องหา 
    - ประธานมลูนิธินิคม จนัทรวิทรุ 
    - ประธานมลูนิธิวีรชนประชาธิปไตย 
    - ตวัแทนเครือขา่ยเดือนตลุา 
    - ตวัแทนคนตลุาสายสื7อมวลชน 
    - ตวัแทนองค์กรแรงงาน  
 
-สอบถาม อ.วิภา ดาวมณี มลูนิธินิคม จนัทรวิทรุ  
http://nikomfoundation.orgemail: octnet72@yahoo.com.   โทร.  081 6134792 

 
 

มลูนิธินิคม จนัทรวิทรุ ขอเชิญร่วมงานธรรมบรรยายและสานเสวนา 

เรื7อง  “ ความสขุที7แท้  ” ในวนัอาทิตย์ที7 5 ตลุาคม พ.ศ. 2557  
ระหวา่งเวลา 9:30 น.– 16:30 น. ณ ห้องบญุช ูโรจนเสถียร  

อาคารอเนกประสงค์ 1  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์  

โดยมีผู้บรรยายหลกั  
ภาคเช้าได้แก่ พระครูสมห์ุสเุทพชินวโรครุุวิปัสสนาญาณ (สเุทพ ลขันาวิเชียร ) 
และนายสนัติสขุ โสภณศิริ กรรมการมลูนิธิสขุภาพไทย ผู้ เขียนหนงัสือพระพทุธเจ้าของฉนั  
ผลงานรางวลัหนงัสือดีในอดีตจากการประกวดหนงัสือดีเดน่เซเวน่บุ๊คอวอร์ดส์  
ภาคบา่ย ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ ประธานมลูนิธิวีรชนประชาธิปไตย บรรยายเรื7อง พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมไทยหลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม  
และวิทยากรด้านสทิธิมนษุยชนอีกหลายทา่น 
โดย การจดักิจกรรมครั Lงนี Lมีวตัถปุระสงค์เพื7อ  
1) สง่เสริมการเรียนรู้จริยธรรมทางศาสนาในสงัคมไทย  
2) สง่เสริมให้เกิดการแลกเปลี7ยนความคิดและแสวงหาแนวทางการพฒันาความคิดการใช้ชีวิต 
อยา่งมีความสขุ  
3) สง่เสริมงานวิชาการอนัเกี7ยวข้องกบัความมีมนษุยธรรมและความมั7นคงในชีวิต และ  
4) เผยแพร่กิจกรรมการทํางานของมลูนิธินิคมเพื7อประโยชน์สว่นรวมเนื7องในโอกาสวนันิคม จนัทรวิทรุ 
5) สร้างความร่วมมือระหวา่งองค์กร มลูนิธิตา่งๆ ที7มีจดุประสงค์สอดคล้องกนั 
จงึเรียนมาเพื7อขอเชิญทา่นผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวนั 
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COMMENTARY 

Memories are the first victim of 'happiness' 
• Published: 4/10/2014 at 06:00 AM 
• Newspaper section: News 

October is here. Along with the monsoon and beclouded mood, the month has always been 
marked by the political remembrance whose toxic vapour still leaves a nasty taste in the mouth 
even of those who didn't live through it. 

Every year, the events of Oct 14, 1973 and Oct 6, 1976 — the first a transient victory, the latter a 
pure horror movie — are dusted off and memorialised. The mood is often solemn, the number of 
deaths questioned (certainly more than one student died in 1976, as opposed to what the late 
Samak Sundaravej insisted on CNN), and catchy axioms such as "those who forget history are 
condemned to repeat it" or "remember your history or someone rewrites it for you" are tossed 
about in seminars — they sound banal, but banality contains truth, and truth, after four decades, 
is still vaporous, ethereal, or swept under the rug like dead cockroaches. The tranquiliser of 
forgetting is more soothing than the hard drug of remembering. 

Will Oct 14, 1973 and Oct 6, 1976 be commemorated this year? And in what fashion? Can 
university students and scholars organise seminars to talk about what happened and what we can 
learn from it? Will the rotting legacy of dictatorship be discussed? Will the most horrific chapter 
in our modern history — not because of the number of deaths, but because of the way hatred was 
institutionalised by the state to the extent that people laughed at mutilated corpses, as they did in 
the late morning after the massacre of students at Thammasat University on Oct 6, 1976 — be a 
reminder of odious fascism, black propaganda, Cold War senselessness, and worst of all, the 
corruption of humanity? 

It seems any commemoration of the two October incidents will be low-profile. This is the 
October of happiness, and happiness is a painkiller whose first victim is memory. Naturally, it's 
hard to discuss the atrocities committed by the state and the labyrinthine politics that led to Oct 
6 — the more heartbreaking of the two events — when the generals ruled and universities cowed 
at their feet, and when nationalism was prescribed in textbooks and morning recitals. The junta's 
command that all university seminars must be approved first by the authorities still echoes like 
gunfire. If that's the case, the second victim of enforced happiness is history. 

I was too young in 1976, and what I learned about it years later didn't come from school. The 
teacher didn't show me the picture of a corpse being brutalised by a chair in that macabre theatre 



where the audience laughed. What I know about it I learned from alternative books and 
discussions, as I believe to be the case with most people. Today we may bemoan that the Prayut 
Chan-o-cha government has tightened its fist, but actually no previous government of the past 
four decades, elected or hijacked, civilian or uniformed, ever tried to explain the October 
uprisings and killings in a substantial, meaningful way. In the official mindset, we prefer the 
comfort of a fog to the glare of clarity. And that can be said about many other incidents since 
1932 as well. 

The force-fed happiness will only make things worse. If the memory of our bloodied October is 
getting vague and thin — if my generation had to actively seek out the details of what happened 
because no teachers would discuss it openly — it's likely that the episodes will evaporate and 
crumble like non-existent dust in the next generation. Or maybe it already has; just ask any 
university student today. Now that Thai youngsters may not have a chance to join any Oct 6 
seminar, they might have to look at Hong Kong for an example of youthful idealism and courage 
to stand up against what they see as a violation of their rights and to demand a say in their own 
destiny. The third victim of the happy painkiller is hope, because apathy is so seductive and 
relaxing. 

But no, not everyone has forgotten. I recently saw a new documentary Unheard/Memories (by a 
project called "Hearing the Historical Voices: Oral History of Political Violence in Southeast 
Asia Region") that interviews two parents who lost their children on Oct 6, 1976. One of them, a 
father in his 70s, had clung on to the belief that his son made it out of Thammasat alive — since 
his body was never found — and only came to terms with the undeniable fact 10 years ago. The 
other is an old woman whose teeth have fallen out but who still speaks with burning anger and 
sorrow. "When I went to claim the body they wanted to give me a free coffin for my son. I told 
them I'll find my own coffin," she said. "I raised him for 22 years, and one bullet took him away. 
It hurts. It still hurts." Come October, she remembers, and so should we. 

 

Kong Rithdee is Deputy Life Editor, Bangkok Post. 
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เมื4อวานนีM  6 ตุลา 
******************************* 
 
6 ตุลาในหนา้ฟีดเฟซบุก๊ของแต่ละคนคงไม่เหมือนกนั สาํหรับบางคนกเ็ป็นวนัธรรมดาเหมือนวนั
อื4นๆ แต่สาํหรับคนที4มีเพื4อนหรือรุ่นพี4ที4เคยมีประวติัศาสตร์อยูร่่วมสมยัหรือ ร่วมเหตุการณ์กบั
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เฟซบุก๊ของเขายอ่มเตม็ไปดว้ยการรําลึกถึงเหตุการณ์ครัM งนัMนในแง่มุม
ต่างๆ 
 
จากวนันัMนถึงวนันีM  เวลาเคลื4อนมา 38 ปี ร่อยรอยประวติัศาสตร์ยอ่มพร่าเลือนเมื4อไม่มีการย ํMาเตือน
และหวนรําลึกถึง เดก็ที4เกิดมาหลงัปี พ .ศ. 2520 จาํนวนมากไม่เคยไดย้นิเรื4องราว '6 ตุลา 19' 
เลยดว้ยซํM าวา่เชา้วนันัMนเกิดอะไรขึMนบา้ง บางคนเคยไดย้นิผา่นหู บางคนบอกวา่ "จาํไดค้ลบัคลา้ย

คลบัคลา ไม่แน่ใจวา่ 14 ตุลา 19 หรือ 19 ตุลา 16 หรือ 6 ตุลา 14 หรืออะไรกนัแน่ วา่แต่มนั

เกิดอะไรขึMนเหรอ" 
 
เป็นเรื4องน่าเศร้าที4พวกเราเติบโตขึMนมาโดยไม่มีความทรงจาํในวนัที4เลวร้าย ที4สุดวนัหนึ4งใน
สงัคมไทยอยูใ่นหวั หอ้งเรียนไม่เนน้ย ํMา แบบเรียนไม่มีสอน ขอ้สอบอาจจะออกมาแบบใหจ้าํแค่
วนัที4 ไม่มีการวเิคราะห์ คิดตาม สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์แต่อยา่งใด ใครจาํ 14 
ตุลา 16 กบั 6 ตุลา 19 ไดโ้ดยไม่สลบักนัคนนัMนกเ็ก่งมากแลว้ ไม่ตอ้งรู้หรอกวา่เกิดอะไรขึMนใน
สองวนันัMนบา้ง 
 
ดว้ยความที4เราเนน้ย ํMาลกัษณะเด่นประการหนึ4งของสงัคมไทย )ในฝัน( คือ  "ไทยนีM รักสงบ " และ "รัก

คคีสามั"  เรื4องราวเลวร้ายที4สุดในประวติัศาสตร์อยา่งเหตุการณ์ในเชา้วนัที4 6 ตุลาเมื4อ 38 ปีที4แลว้
จึงไม่ถูกพดูถึงมากนกั ไม่วา่จากสื4อกระแสหลกั ทีว ีนิตยสาร หรือกระทั4งในโรงเรียน 
 
เพิ4งไดอ่้านสมัภาษณ์ อ .ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ หนึ4งในอดีตนกัศึกษาผูก่้อตัMงสภาหนา้โดม ผูมี้ส่วน



ร่วมในเหตุการณ์เดือนตุลาทัMงสองครัM ง อาจารยต์ัMงขอ้สงัเกตวา่ "พอเรามาดูเหตุการณ์ เดือนตุลาฯ ทัMง 

2 ครัM ง รวมทัMงพฤษภาฯ 2535 มีสิ4งหนึ4งที4เหมือนกนัคือ ประวติัศาสตร์เหล่านีM  มนัไม่มีที4ทางใน
สงัคมไทย เพราะเหตุการณ์เหล่านีMมนัไม่มีบรรยากาศของความสมานฉนัท ์ความสามคัคี" 
 
สงัคมไทยจึงเลือกที4จะแกลง้ลืมความขดัแยง้ครัM งรุนแรง และเลือกรักษาภาพแห่งความรักสงบและ
รักสามคัคีเอาไว ้ประวติัศาสตร์ที4วุน่วายอธิบายยาก ถูกยน่ยอ่ใหเ้หลือเพียงไม่กี4บรรทดัในแบบเรียน 

ซึ4 งแทบไม่มีคนสนใจดว้ยซํM าไป 
 
ถามวา่ความสงบและสามคัคีไม่ดีหรอกหรือ สองสิ4งนีM ดีแน่ หากเกิดขึMนโดยธรรมชาติ ไม่ไดเ้กิดขึMน
จากการกลบฝังความขดัแยง้บางอยา่งไวใ้ตพ้รม แลว้หลงสบายใจกบัความสงบสามคัคีกนัโดยไม่
เรียนรู้จากอดีตเลย เมื4อฝุ่ นเริ4มคลุง้อีกครัM งกมี็คนออกมาปัดกวาดใหฝุ้่ นไปซุกอยูใ่ตพ้รมอีกหน ทาํ
แบบนีM มีแต่จะทาํใหฝุ้่ นใตพ้รมหนาขึMนเรื4อยๆ หากวนัหนึ4งยกพรมขึMนมา ฝุ่ นคงจะยิ4งคลุง้แสบตา
กวา่เดิมหลายเท่า 
 
.. 
 
หลายประเทศที4เกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้รุนแรงครัM งใหญ่ เลือกที4จะ 'ไฮไลต'์ ใชป้ากกาสีโดดเด่น
เนน้ย ํMาบรรทดันัMนของประวติัศาสตร์เพื4อใหค้นรุ่นหลงัได ้เรียนรู้ 
 
เมื4อครัM งเดินทางไปทาํสารคดีที4ค่ายกกักนัเอาชว์ติซ์ที4โปแลนด ์ซึ4 งเคยถูกใชเ้ป็นสถานกกักนัชาวยวิ
เพื4อรอที4จะนาํตวัไปสงัหารโหดดว้ยวธีิรม แก๊สพิษในสมยัที4กองทพันาซีเรืองอาํนาจ ผมไดเ้รียนรู้วา่ 
การ 'ไฮไลต'์ ประวติัศาสตร์อนัโหดร้ายและอปัลกัษณ์นัMนส่งผลดีต่อคนรุ่นหลงั 
 
ชาวยวิเสียชีวติ 6 ลา้นคนจากเหตุการณ์ครัM งนัMน แต่ชาวเยอรมนั ชาวยวิ ชาวโปแลนด ์รวมถึง
ชาวโลกจะไม่ลืมความโหดเหีM ยมที4มนุษยก์ระทาํต่อมนุษยด์ว้ยกนั ผูค้นจากทั4วโลกเดินทางไปสมัผสั



บรรยากาศที4ครัM งหนึ4งมนุษยเ์คยเกลียดชงักนั ขนาดนัMนดว้ยตาตวัเอง เพื4อเรียนรู้และรับรู้ดว้ยหวัใจ 
 
ผมไดพ้ดูคุยกบัเจา้หนา้ที4ระดบัหวัหนา้ของพิพิธภณัฑเ์อาชว์ทิซ์ เขาบอกกบัผมวา่ "เราเกบ็รักษา

ประวติัศาสตร์เอาไว ้เพื4อบอกกบัคนรุ่นหลงัวา่ เรื4องแบบนีMไม่ควรเกิดขึMนอีกแลว้" จากการพดูคุย
กบัหนุ่มนอ้ยชาวเยอรมนัคนหนึ4งถึงความรู้สึกที4เขาไดรั้บจากการ มาที4นี4 เขาตอบวา่ "ผมรู้สึกเสียใจ

กบัเหตุการณ์ที4เกิดขึ◌้น เราแกไ้ขอะไรไม่ไดแ้ลว้ แต่เราเลือกอนาคตได ้ผมจะไม่มีวนัยอมใหม้นั
เกิดขึMนอีกแน่นอน" 
 
ระหวา่งเดินสาํรวจค่ายกกักนัซึ4งเคยเป็นสถานที4ทรมานเชลยชาวยวิและชาวยโุรป อื4นๆ ผมเห็น

นกัเรียนหนุ่มสาวชาวยวิจาํนวนมาก เดินถือธงชาติอิสราเอลมาพร้อมกบัคุณครูของเขา สถานที4แห่ง
นีMอาจเคยสงัหารบรรพบุรุษของบางคน 
 
ผมถามคุณครูถึงเหตุผลที4พาเดก็ๆ มาทศันศึกษาในสถานที4เช่นนีM  คุณครูตอบผมวา่ "เราตอ้งการให้
เขาไดม้าซึมซบัถึงความเกลียดชงัที4มนุษยเ์คยมีต่อกนั ถึงขัMนจะฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุใหไ้ม่ตอ้งอยูร่่วมโลก
กนั เราอาจใหเ้ขาไดเ้รียนรู้ในความผดิพลาดนีM  เพื4อที4เขาจะไดโ้ตขึMนเป็นคนที4ไม่กระทาํสิ4งเหล่านีMกบั
เพื4อนมนุษย"์ 
 
ผมหนัไปถามนกัเรียนเหล่านัMน หลายคนตอบตรงตามเจตนาของคุณครูที4พามา แต่มีคนหนึ4งที4มีแวว
ตาเกรีM ยวกราด สมัผสัไดถึ้งความโกรธแคน้ เขาตอบผมวา่ "ผมไดเ้รียนรู้วา่ มนุษยเ์ราโหดร้ายต่อกนั
มาก เราไม่ควรเกลียดชงักนัขนาดนีM  แต่ไม่เป็นไร วนันีM อิสราเอลมีกองทพัของตวัเองแลว้ เราไม่กลวั
ใครแลว้" แน่นอน ผมสมัผสัไดถึ้งความสบัสนในใจของเขา เมื4อหนัไปมองคุณครู คุณครูพยกัหนา้
ใหผ้ม ยกคิMวขึMน ทาํหนา้ทาํนองวา่ --นี4เป็นการบา้นของเขาต่อไป  
 
... 
 



แน่นอน เหตุการณ์ที4เกิดขึMนในดินแดนของอิสราเอลและปาเลสไตนก์ย็งัคงวนลูปอยูก่บั ความ
ขดัแยง้และความรุนแรง แต่ผมเชื4อวา่ มีหลายคนที4พยายามสอนและบอกเล่าเรื4องราวแย่ๆ  ใน
ประวติัศาสตร์ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ เพื4อช่วยกนัลดเหตุการณ์รุนแรงในอนาคต 
 
แต่การที4เราไม่เรียนรู้จากอดีตเลย คงเป็นเรื4องยากที4จะคาดหวงัวา่เราจะไม่กระทาํรุนแรงต่อกนัและ

กนัอีก 
 
เชา้วนัที4 6 ตุลา เมื4อ 38 ปีที4แลว้ คนไทยไล่ฆ่าคนไทยดว้ยกนัเองอยา่งโหดเหีM ยมทารุณ มีการจบั
นกัศึกษาแขวนคอแลว้ฟาดดว้ยเกา้อีMไม่ย ัMงมือ โดยที4มีคนจาํนวนมากยนืมุง ทัMงเดก็และผูใ้หญ่ บางคน

มีรอยยิMมอยูบ่นใบหนา้ 
 
แน่นอน มนัเป็นความจริงที4เจบ็ปวด แต่เมื4อรู้แลว้ รวมทัMงศึกษาเรื4องราววา่มนัเกิดขึMนจากอะไร เรา
ยอ่มช่วยกนัตระหนกัวา่เหตุการณ์อปัลกัษณ์เช่นนีMจะตอ้งไม่เกิดขึMนอีก 
 
สาํหรับคนที4เกิดในรุ่นเดียวกนักบัผม และคนที4เกิดหลงัจากนัMน หลายคนอาจไม่เคยเห็นภาพนีMดว้ย
ซํM า แน่ละ มนัไม่สวยงาม มนัไม่สมานฉนัท ์มนัไม่สามคัคี มนัไม่แสดงออกวา่คนไทยรักกนั แต่มนั

คือความจริง 
 
ถึงเวลาหรือยงัที4เราจะยอมรับความจริง และเรียนรู้จากมนั 
 
หรือเราจะตอ้งปล่อยใหค้วามเกลียดชงัรุนแรงแบบนีM เกิดขึMนอีกครัM งแลว้ครัM งเล่า? 

  



 
ประเทศกรุงเทพ  
11 hours ago (Oct 7, 2014) 

 

" เชา้วนัที46 ตค . ปี 19 หลงัจากกลบับา้นตัMงแต่5โมงเยน็วนัที45 นอนไม่หลบักงัวลถึง
ความปลอดภยัเพื4อนๆ เพราะการโหมโจมตีนกัศึกษาในธรรมศาสตร์อยา่งหนกัเรื4องหมิ4น

พระบรมฯ ความน่ากลวัที4เคยพบเห็นดว้ยตวัเองเมื4อครัM งประทว้งการเขา้เมืองของประภาส 

ทัMงที4กลางวนัแท้ๆ  การยงิเขา้มาในรัM วธรรมศาสตร์จนมีนกัเรียน -นกัศึกษา  บาดเจบ็กนั

หลายคน แลว้คํ4าคืนอยา่งนีMกบักระแสดารโจมตีนกัศึกษาอยา่งหนกั สร้างความชอบธรรม

ในการโจมตี มนัจะเกิดอะไรขึMน 
คงอยูใ่นบา้นตามคาํสั4งแม่ไม่ได ้เพราะข่าวจากโทรทศันที์4มีตาํรวจเขา้ลอ้มปราย จึงยื4นคาํ
ขาดกบัพี4สาววา่ยงัไง กต็อ้งไปธรรมศาสตร์ พี4สาวจึงออกอุบายโดยไปขออนุญาตแม่วา่

ตอ้งไปดูผลสอบบรรจุครูที4กทม . พี4สาวตอ้งแต่งชุดสุภาพกระโปรง เพื4อสมจริงของการไป

ดูผลสอบ 
การเดินทางดว้ยรถเมลซึ4งคนขบับอกวา่ไปไม่ถึงสนามหลวงนะ ไม่เป็นไรเดินได ้เมื4อรถ

จอดใหค้นลง เดินไปเรื4อยๆหนงัสือพิมพข์ายเล่มละ คู่เดียว ออกมาค่อนขา้งถี4 ฉนัซืMอเกบ็
ทุกฉบบั เป็นการรายงานภาพในธรรมศาสตร์ ระหวา่งเดินไปแวะกินนํMา นั4งใกลโ้ตะ๊บก.

ดาวสยาม กาํลงัพดูคุยอยา่งสนุกสนานกบัคนร่วมโตะ๊เกี4ยวกบัเรื4องการปรบปราม

นกัศึกษา ตดัสินใจชวนพี4สาวลุกออกไปเพราะกลวัจะโมโหทนไม่ได ้ออกเดินไปเรื4อยๆ 

เดินเพื4อขา้มคลองหลอดไปฝั4งสนามหลวง มองไปสนามหลวงเห็นคนยนืเป็นกลุ่มใหญ่ มี



เสียงร้องโห่เป็นระยะๆ ใจเตน้ระทึก ทัMงหวาดกลวัทัMงตกใจมนัปั4นป่วนไปหมด ยนืร้องไห ้

มีคนรู้จกัมาหา้ไม่ใหข้า้มไป จะถูกทาํร้าย เพราะเขาหวัเราะเราตอ้งหวัเราะไปกบัเขา ตอ้ง

ตบมือแสดงความดีใจ ถา้ทาํไม่ไดอ้ยา่ไปมนัอนัตราย เมื4อเขาพดูเสร็จเขากบัพี4สาวลากจูง

ฉนัไปนั4งที4บนัไดโรงแรม เราทัMง3ไดแ้ต่นั4งร้องไหก้นัอยูต่รงนัMน จนพี4สาวตดัสินใจพา

กลบับา้นก่อนที4เราจะกลบัยากยิ4งขึMน 
กลบัถึงบา้น อะไรมนัเกิดขึMน ทาํไมมนัโหดร้ายอยา่งนีM  ทาํไม ใครสั4งใหฆ่้านกัศึกษา ฆ่า

ทาํไม ใคร .......  " 
 
ประชาชนใน #ประเทศกรุงเทพ ท่านหนึ4ง 
 

  



Pichit’s opinion on his FB (on Oct 6, 2014) about Oct 6, 
1976  ***VERY GOOD POINT****** 
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ Yesterday at 2:32am ·  

ก่อน รปห.19 ก.ย.49 ผูค้นมองเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 คือความยิ4งใหญ่ เป็น "ชยั

ชนะ" ของประชาธิปไตย รัฐบาลทกัษิณจดังานครบรอบ 30 ปี ใหอ้ยา่งอลงัการ เปิด

อนุสรณ์สถาน ใหมี้ "วนั 14 ตุลา ประชาธิปไตย" บรรจุเนืMอหา 14 ตุลา ลงในตาํราของ
กระทรวงศึกษา ในพรรคไทยรักไทยกมี็คนรุ่น 14 ตุลา เดินกนัขวกัไขวอ่ยา่งภาคภูมิใจ 

ส่วนเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ถูกลืม มีแต่การทาํบุญประจาํปีที4มธ. อยา่งเงียบ ๆ ไม่มีใคร

อยากพดูถึง ไม่มีใครเขา้ใจวา่ เกิดอะไร ตอนนัMนกท็าํใจแลว้วา่ สงัคมไทยคงไม่มีวนัเขา้ใจ 

และเหตุการณ์กจ็ะถูกลืมไปจนหมดสิMนเมื4อพน้จากคนรุ่นนีMไปแลว้ 

แต่รัฐประหาร 19 กนัยา 49 ทาํใหก้ลบัตาลปัตร ผูค้นสนใจเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 กนั
มากมาย เขา้ใจถึงสาเหตุไปจนถึงแผนและผูก้ระทาํ เขา้ใจไดช้ดัเจนจนไม่ตอ้งอธิบายอะไร

ทัMงสิMน และพวกเขายงัมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์นีMดว้ย 

สาเหตุเพราะรปห.19 กนัยา 49 กระตุกใหค้นจาํนวนมาก "ฉุกคิด" ขึMนมา แลว้เอา

เหตุการณ์ในอดีตมาปะติดปะต่อกนั ก ็"เขา้ใจ" ทนัที (เหมือนหลอดไฟสวา่งวาบ) วา่ 6 
ตุลา เกิดอะไรขึMน และทาํไมถึงมี รปห.19 กนัยา 49 

กรณี เม.ย.-พ.ค.53 ยิ4งตอกย ํMาอารมณ์ความรู้สึกร่วมชะตากรรมที4พวกเขามีต่อ 6 ตุลา 
19 มากขึMนไปอีก 

ในแง่นีM  ตอ้งขอบคุณ รปห.19 กนัยา 49 ที4ทาํใหค้วามทรงจาํ 6 ตุลา 19 ฟืM นกลบัคืน
มาเป็น "วาทกรรมที4มีชีวติ" อีกครัM ง! 



"สปช.เนาวรตัน"์ เขยีนถงึ 6 ต.ค.-ธงชยั-สมศกัดิ> เจยีมฯ-ปชต. และ
สงัคมไทยไบโพลาร ์

วันที& 08 ตลุาคม พ.ศ. 2557 เวลา 23:01:01 น. 

  

 
เนาวรตัน ์พงษไ์พบลูย ์
 
สองหางสองหวัสองข ัMวสดุๆ 
 

(มตชินสดุสปัดาห ์3-9 ตลุาคม 2557) 

 

 
 
จําไดว้า่ คณุธงชยั วนิจิจะกลู และ คณุสมศกัดิK เจยีมธรีสกลุ หมอบอยูบ่นเวทสีนามฟตุบอล
ธรรมศาสตรร์าวคอ่นสวา่งของเชา้วนัที& 6 ตลุาคม 2519 ตะโกนใสไ่มโครโฟนโตก้บัหา่กระสนุ
และระเบดิที&ระดมยงิเขา้มาในธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์
 
"พี&ตํารวจอยา่ยงิเขา้มา พวกเราไมม่อีาวธุ ...หยดุยงิไดแ้ลว้..."  
 
"พี&ตํารวจ ..."  
 
กระทั&งเสยีงหายไปกลางหา่กระสนุและระเบดิที&ยังระดมยงิจนถงึเชา้ 
 
 
 
นั&นมันเมื&อสามสบิแปดปีที&แลว้ 
 
ไมแ่ปลกใจเลยที&ภาพเหลา่นี]ยังตดิตาตดิใจไมม่วีนัลบเลอืนอยูใ่นความทรงจําของผูผ้า่น
เหตกุารณ์ชว่งนั]น 
 
แมจ้นวนันี] 
 
วนันี]ที&ลว้นเป็นผลของพัฒนาการจากเหตกุารณ์ชว่งนั]นแทบทั]งสิ]น 
 
นั]นคอืการ "ตื&นรู ้"ทางการเมอืงครั ]งสําคญัของสงัคมไทยโดยเฉพาะความเป็นตรงกนัขา้มและ
ความขดัแยง้ระหวา่งประชาธปิไตยกบั เผด็จการ 
 
ตรงกนัขา้มเหมอืนขาวกบัดํา ซา้ยกบัขวา 
 
คูข่ดัแยง้ที&ชดัเจนระหวา่งผูป้กครองที&ทรงอํานาจกบัประชาชนที&ถกูปกครองอยา่งไมเ่ป็นธรรม 



 
ยคุนั]นก็คอืทหารกบัประชาชนเป็นหลกั 
 
กลา่วไดว้า่การทํารัฐประหารแทบทกุครั]งลว้นเป็นการ "โคน่ลม้"ของเหลา่ "ขนุทหาร" ดว้ยกนัเอง

ทั&งทั ]งสิ]น กระ "ภาพลกัษณ์ทหาร" ก็คอื "เผด็จการ"  
 
เหตกุารณ์ 14 ตลุา 16 กบั 6 ตลุา 19 เป็นการ "ตื&นรู ้" ของภาคประชาชนที&ทนไมไ่ดก้บั "เผด็จ

การทหาร" อกีตอ่ไป จงึสําแดงพลงัคดัคา้นตอ่ตา้นดว้ยการชมุนุม และเดนิขบวน ซึ&งนําโดย 
นสิติ นักศกึษา อาชวีะ นักเรยีนและประชาชน ปัญญาชน ผู ้ "ตื&นรู ้" ทั ]งหลาย  
 
ขณะที&ภาคประชาชนผู ้ "ตื&นรู ้" ไดต้ระหนักวา่ตนนี]แหละเป็นฝ่าย "ประชาธปิไตย" และฝ่ายตรง

ขา้มซึ&งคอืทหาร เป็นฝ่าย "เผด็จการ"  
 
กลบักนั ผูป้กครอง ผูท้รงอํานาจแทจ้รงิ คอื "ขนุทหาร" เห็นวา่ รัฐบาลภายใ ตเ้งาทหารผูท้รง
อํานาจนี]แหละ เป็นฝ่าย "ประชาธปิไตย" บรรดาพวกตอ่ตา้นคดัคา้นเหลา่นี]แหละเป็น "กบฏ" 
เป็นศตัรขูองประชาธปิไตยที&ตอ้งกําจัด 
 
ตา่งฝ่ายตา่งมองศตัรกูนัคนละตวั 
 
แลว้ตา่งก็ตอ่สูก้นั ...แมจ้นวนันี]  
 
 
 
"เผด็จการ "กบั"ประชาธปิไตย"กลายเป็น"วาทกรรม"ที&นํามาใชโ้ จมตซีึ&งกนัและกนั ...แมจ้นวนันี]  
 
วนันี] ชดุของวาทกรรมของสองคํานี] ไดเ้ปลี&ยนจากรปูแบบเกา่สูเ่นื]อหาใหม ่แมจ้ะไมส่ ิ]นเชงิ แตก็่
เริ&มจะชดัเจนขึ]น 
 
ไมใ่ชท่หารเทา่นั]นที&เป็น "เผด็จการ" ตามวาทกรรมเกา่ พลเรอืนหรอืรัฐบาลที&มาจากการ

เลอืกตั ]งก็เป็น "เผด็จการ" ไดแ้ล ะรา้ยกวา่ดว้ย 
 
แลว้ "ประชาธปิไตย" ละ่ คอือะไร  
 
กลา่วอยา่งถงึที&สดุ 
 
"ประชาธปิไตย คอือํานาจอนัชอบธรรมของประชาชนในการบรหิารและจัดการตอ่เรื&องที&เป็นไป
เพื&อประโยชนส์ขุของประชาชนสว่นรวมเป็นหลกัและเป็นใหญ"่ 
 
ดงันั]นการเลอืกตั ]งที&ไมช่อบธรรมทั]งหลายไมว่า่จะซื]อสทิธขิายเสยีงจัดตั ]งหวัคะแนนตลอดจน
โฆษณาชวนเชื&อกระทั&งมอมเมาจงูใจดว้ยนโยบายประชานยิมจอมปลอมเหลา่นี]ตอ้งถอืเป็น
กระบวนการอนัไมช่อบธรรมทั]งสิ]น 
 
ผูไ้ดม้าซึ&งอํานาจดว้ยกระบวนการอนัไมช่อบธรรมเหลา่นั]นตอ้งถอืวา่เป็นผู ้ "โกงอํานาจอนัชอบ



ธรรมของประชาชน"เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั ]งแตต่น้ไปแลว้เป็นความผดิ  
 
แมก้ารไดม้าซึ&งอํานาจอนัชอบธรรมโดยชอบธรรมแลว้ก็เถดิแตห่ากใชอํ้านาจนั]นไปในทางไม่
ชอบธรรม ไมเ่ป็นไปเพื&อประโยชนส์ขุของประชาชนสว่นรวม เชน่ โกงกนิ ใชเ้สยีงขา้งมากลาก
ไป อนัเป็นการ "ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง " นี&ก็ถอืวา่ไมเ่ป็นประชาธปิไตยเชน่กนั  
 
ดงัรัฐบาลพลเรอืนที&เป็น "เผด็จการ" ดงัที&เห็น และ "ไมเ่ห็น" กนัอยูนั่]น  
 
นักการเมอืงที&มักอา้ง "การเลอืกตั ]ง" เป็นสทิธทิี&จะทําอะไรๆ ไดต้ามเสยีงขา้งมาก ในลกัษณะ
พวกมากลากไปนั]น ไมผ่ดิอะไรกบัคนขบัรถที&ได◌ใ้บขบัขี&มาแลว้จะใชใ้บขบัขี&นั ]นเป็นใบเบกิทาง
ทําผดิกฎจราจรหาไดไ้ม ่
 
ฉันใดก็ฉันนั]นประชาธปิไตยกบัเผด็จการจงึตอ้งเพง่ไปที&เนื]อหาเป็นสําคญัมใิชเ่พยีงรปูแบบดงั
วาทกรรมเกา่นั]น 
 
ผดิไปจากนี]ก็จะมองศตัรขูองประชาธปิไตยเป็นคนละตวักนัอยูรํ่&าไป 
 
 
 
เมื&อเขา้ใจประชาธปิไตยตรงกนัทั ]งรปูแบบและเนื]อหาแลว้ปัญหาก็เหลอืแตท่ี&จะทําอยา่งไรให ้
ประชาธปิไตย อนัเป็นอํานาจอนัชอบธรรมของประชาชนนั]นไดเ้ป็นจรงิและเขม้แข็ง 
 
ตราบยงัมองตา่งมมุยดึกมุทฏิฐติา่งกนัประชาธปิไตยก็ไมช่ดัศตัรก็ูไมใ่ชล่ม้ลกุคลกุคลานฟาดฟัน
กนัอยูอ่ยา่งนี]ก็อยา่หวงัเลยวา่ประชาธปิไตยแทจ้รงิจะเกดิไดใ้นสงัคมอยา่งนี] 
 
สงัคมไทยวนันี] ถา้เปรยีบโรคทางจติวทิยาก็เทยีบไดก้บัโรค "ไบโพลา" คอื สองขั ]วสดุๆ มทัี ]ง 
คกึคกัสดุขดี กบั หดหูส่ดุขั ]ว 
 
พวกตื&นรูแ้ละพวกตื&นหลงก็จะคกึคกัสดุขดี พวกหลบัใหลก็จะจมอยูก่บัมายาการของสงัคม
บรโิภค หลกีเลี&ยงความกลวงเปลา่ดว้ยการแสวงสิ&งเสพสขุไปวนัๆ 
 
ภาวะอยา่งนีMสงัคมไทยตอ้งการจติแพทยโ์ดยดว่น 

 

Notes TW 10/8/2014 

Naowarat is simple-minded. This is how he justified himself to the past/ reconcile himself with 
the past. The ex-activists who became PAD cannot “identify” themselves with Oct 6 anymore. 
They must feel alienated from their own Oct 6 past.  

The reference to TW and SSJ has no literal meanings, but to signal that he, too, was part of the 
Oct 6 past and the Oct people.  But what he tries to do in this piece is not an analysis of history 
or democ. He tries to explain the past in the way that makes himself a coherent self. He tries to 



explain how his self in the pasty and in the present are the same self, not betray or change his 
color. The early paragraphs are to show that he too remembers Oct 6 and was part of democ 
side at the time. The rest of the article is to explain that he remains the same, on the democ 
side.  

Those with the PAD have similar trouible with the past because they cannot claim to be on the 
democ side, or victims of the Oct 6 anymore.  They need to justify, probably to themselves 
above all. 

This piece is a self justification, self-explanation, to make himself today and himself in the past 
coherent  and consistent, not contradictory. The contradiction needs to be healed or melded in 
order for the self to move on. Otherwise they may find it harrd to live on with the 
contradiction. 

Oct 6 has haunted these people is a fascinating way that never seen before! At least this was 
not needed 10 years ago. 

  



ขา่วสด 
วนัที4 10 ตุลาคม พ . ศ.2557 เวลา 00:01 น.  ข่าวสดออนไลน์  

2 นคราเดือนตุลา 
โดย ใบตองแห้ง 
 
เมื[อเร็วๆ นีMผมเจอรุน่พี[อดตีแกนนํานกัศกึษาสมยั 14 ถงึ 6 ตลุา ถามวา่รูจ้กั ไหม เป็น " คณุพรอ้ม"
รูไ้หมนอ้งชาย แกซูเปอรบ์ ิcกในก " คณุพรอ้ม" รุน่พี[ธรรมศาสตร ์เขา้ป่าไปทางสรุาษฎรฯ์ ชื[อจดัต ัMง
 องทพั ขณะที[ตวัคณุพรอ้มก็เหลอืงจดั แหม ยงักะนยิาย จากที[พี[เขา้ป่านอ้งเป็นทหาร38 ปีผา่นไป
กลบัมาเห็นพอ้งกนัได ้
 
ผมฟังแลว้ทั ]งขําทั ]งสะทก สะทอ้น เรื&องคนตลุาแยก 2 ขั ]วไมแ่ปลกใจ แคบ่งัเอญิมนีอ้งชายเป็นทหาร ที&
สะทกสะทอ้นคอืเวลาผา่นไปเร็วเหลอืเกนิ 6 ตลุา 2519 ผา่นไป 38 ปี 14 ตลุา 2516 ผา่นไป 41 ปี คนรุน่ผม
ถา้รับราชการก็นับถอยหลงัสูเ่กษียณ คนรุน่พี&ๆ  ไมแ่ปลกอะไรที&มนีอ้งชายขึ]นถงึตําแหน่งสงูสดุ 
 
นายทหารรุน่นี]ก็รุน่เดยีวกบัคนตลุานะครับ อยา่งบิmกตู ่ถา้ทา่นไมส่อบเตรยีมทหาร อา่น จบวดั " ชยัพฤกษ์"
 นวลนรดศิแลว้เขา้ธรรมศาสตร1์4 ตลุา 2516 ก็อยูปี่ 3 เผลอๆ กลายเป็นผูนํ้านักศกึษา ถา้ยอ้นเวลาพลกิมติ ิ
เราอาจจะม ีพลเอกธรียทุธ บญุม ีมายดึอํานาจแทน ฮฮิ ิ
 
ตํานานคนตลุาถา้เขยีนนยิายขายคงเขยีนได ้เป็นรอ้ยเลม่ เอาแคช่วีติปกตก็ิมคีนออกป่ามาเป็นรัฐมนตร ีเป็น
เศรษฐ ีเป็นยาจก 8 ปีที&ผา่นมายิ&ง คนเคยหลบกระสนุรอดตายจากสนามฟตุบอลธรรมศาสตรม์า " ดรามา่"
ดว้ยกนั คนเคยยากลําบากสูร้บทําสงครามมาดว้ยกนั กลบัแยกขั ]วตอ่สูฟ้าดฟันเอาเป็นเอาตาย อนัที&จรงิก็คน
ทกุรุน่ในสงัคมไทยนั&นแหละ ที&แบง่สแียกขั ]ว แตค่นตลุา และ " โคน่ลม้เผด็จการ" กวา่ใครเพราะเคย " ดรามา่"
เคยตอ่สูเ้พื&อความใฝ่ฝันกระทั&งเสยีเพื&อนเสยีเลอืดเสยีนํ]าตามามากมาย 
 
ถามวา่รอบนี]จบไหม จบสคิรับ โหย ก็อายหุกสบิกวา่กนัหมดแลว้ มคีวามจําเป็นอะไรตอ้งคบกนัอกี เหลอื
นํ]าใจไมตรอีกีครั ]งเดยีวคอืไปงานศพ  นี&ไมไ่ดบ้อกวา่จะฆา่กนั ( เผลอๆ บางงานไปไมไ่ดโ้ดนเป่านกหวดีไล)่
ถา้บงัเอญิเจอหนา้ ก็ทักทาย แตเ่มื&อความคดิสดุสายป่าน มคีวามจําเป็นอะไรตอ้งคบกนั 
 
ทําไมตอ้งรนุแรงปานนั]น เพื&อนกนั เคยมอีดุมการณ์เดยีวกนั พดูกนัดีๆ  ไมไ่ดห้รอื ถามวา่พดูกบัใคร ในขณะที&
เพื&อนอยา่งจรัล ดษิฐาอภชิยั, วฒัน ์วรรลยางกรู กลายเป็น หนอีอกนอกประเทศ แตเ่พื&อนอกี " ผูร้า้ย"
เรายังพดูภาษาเดยีวกนัไดห้รอื . สปช . มากมายแหเ่ขา้ไปเป็น สนช 
 
คนตลุาขดัแยง้กนัเพราะอะไร ตอบสั ]นๆ ตา่งฝ่ายตา่งมอีดุมการณ์ นี&ตอบแบบผม ถา้ตอบแบบฝ่ายตรงขา้มเขา
ก็วา่ผมเห็นแกอ่ามสิสนิจา้งเป็นทาสนายทนุ ซึ&งงา่ยด ีไมต่อ้งอธบิายอะไร ผมสติอ้งหาคําอธบิายใหพ้วกเขา
แทบแย ่
 
อดุมการณ์เดอืนตลุาม ี2 ดา้นดว้ยกนัคอืเรยีกรอ้งเสรภีาพ ประชาธปิไตย และตอ่สูเ้พื&อความเป็นธรรมใน
สงัคม ซึ&งพัฒนาไปสูอ่ดุมการณ์สงัคมนยิม กระทั&งพรรคคอมมวินสิตล์ม่สลายก็ออกป่ามาอยา่งคนอกหกั แต่



คนจํานวนมากยงัตดิ กวาดลา้งอะไรซกั " โคน่ลม้" เชื&อวา่การเปลี&ยนแปลงไปสูส่งัคมดงีามจะตอ้ง " หญา้พษิ"
บงัคบัใหส้งัคม " เผด็จการชนชั ]นกรรมาชพี" แบบ " คนด"ี อยา่ง แลว้สรา้งระบอบการปกครองของเดนิไปตาม
ทศิทางที&ตอ้งการ 
 
ความคดินี]เมื&อผนวกกบัความเกลยีดกลวัทนุโลกาภวิตันแ์ละ  ก็โป๊ะเชะ แมต้อ้งเขา้ขา้ง " ระบอบทักษิณ"
บางคนยัง " กนิทลีะคํา" ก็มขีอ้อา้งวา่ระบอบทักษิณเลวรา้ยอนัตรายกวา่ เป็นยทุธศาสตรย์ทุธวธิี " อํามาตย"์
ตลีกูมั&ววา่การโคน่รัฐบาลเลอืกตั ]งคอืเจตนารมณ์เดอืนตลุาโคน่  มั&วไดใ้จจนอา้งวา่ " เผด็จการทนุสามานย"์
"เผด็จการกบัประชาธปิไตยไมต่า่งกนั" 
 
คนพวกนี]ไมเ่ชื&อวา่ ประชาธปิไตยจะนํามาซึ&งความเป็นธรรมในสงัคม มองประชาธปิไตยเป็นเครื&องมอืของ
นายทนุ ซึ&งเอาเขา้จรงิคอืสลดัไมพ่น้หญา้พษิสงัคมนยิม ไมเ่ขา้ใจวา่ยังไงๆ สงัคมก็ตอ้งเป็นทนุนยิม สงัคม
อดุมคตลิงคอหา่นไป 30 กวา่ปีแลว้ ทนุนยิมยังไงก็โหดรา้ย แตป่ระชาธปิไตยชว่ยถว่งดลุใหเ้ป็นธรรมขึ]น 
 
ถามวา่ผมเขา้ใจอกีฝ่ายแลว้ทําไมพดูกนัไมไ่ด ้ซา้ยจัดก็เหมอืนขวาจัดนะครับ ไมย่อมรับความเห็นตา่ง 
กระทั&งลมืไปวา่ " เกา้อี]ฟาด"6 ตลุาก็มาจากไมย่อมใหม้คีวามเห็นตา่ง เทยีนอนัเหมนิก็ไมย่อมใหม้คีวามเห็น
ตา่ง พวกที&คลั&งอดุมการณ์ซึ&งไมอ่ยูใ่นวถิปีระชาธปิไตยฆา่เพื&อนไดง้า่ยๆ อยา่ง เหมาเจอ๋ตง รว่มรบมากบั 
หลวิเซา่ฉี เผงิเตอ๊ะไหว ฯลฯ ยงัขงัสหายจนตายในคกุ 
 
เร ื[องเศรา้คอืเมื[อเราเชื[อประชาธปิไตย ยงัไงก็ตอ้งยอม ใหม้คีวามเห็นตา่ง ท ัMง 8 ปีที[ผา่นมาและ
อนาคตขา้งหนา้ เราไมส่ามารถจาํกดัเสรภีาพเพื[อนที[เห็นตา่ง เราไมส่ามารถไลพ่วกเขาออกนอก
ประเทศ เรามแีคเ่สรภีาพข ัMนตํ[า คอืใชส้ทิธสิว่นตวัเลกิคบกนัเทา่น ัMน  





ความทรงจาํ ไร้เสียง Silence-Memories (6 October 1976) 
https://www.youtube.com/watch?v=nmSSSX6-OvU&feature=youtu.be 

See Translation 

 

 

 

สารคดี 6 ตุลา 

youtube.com 

 

 

 

LikeLike · Share 

• 11 people like this. 

 



Charnvit Ks shared ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo. 
5 hrs ·  

 

 

 

LikeLike · Share 

• 6 people like this. 

 
Charnvit Ks shared ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo. 
5 hrs ·  

 

 



 

LikeLike · Share 

• 6 people like this. 

 
Charnvit Ks shared ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo. 
5 hrs ·  

 

 

 

LikeLike · Share 

• 16 people like this. 
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Charnvit Ks shared ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo. 
5 hrs ·  

 



 

 

LikeLike · Share 

• 40 people like this. 

 
Charnvit Ks shared ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's album: Tula-Tula History  
Remembering & Forgetting. 
5 hrs ·  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri added 10 new photos to the album Tula-Tula History  
Remembering & Forgetting. 

"Tula-Tula History  
Remembering & Forgetting" 
by  
charnvit kasetsiri  
14 October 2014 
 
 

 



 

มุมมอง 5 สปช. ‘จาก 14 ตุลา 16 ถึงการปฏิรูปใหญ่ในประเทศไทย ' 
Wed, 2014-10-15 22:08 

 

14 ต.ค. 2557 ในงานรําลกึ 14 ตลุา ประจําปี 2557 มกีารจัดงานอภปิรายที&หอ้งLT1 คณะนติศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์ในหวัขอ้ จาก “14 ตลุา 16 ถงึการปฏริปูใหญใ่นประเทศไทย” โดยมี
วทิยากรทั]งหมดเป็นสมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) คอื อเนก เหลา่ธรรมทัศน ์คณบดวีทิยาลยับรหิารรัฐ
กจิและรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ มานจิ สขุสมจติ สื&อมวลชนอาวโุส คํานูณ สทิธสิมาน อดตีสมาชกิ
วฒุสิภาจากการแตง่ตั ]ง  ธวชัชยั ยงกติตกิลุ เลขาธกิารสมาคมธนาคาร และวสนัต ์ภยัหลกีลี] ผูอํ้านวยการ
สถาบนัตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชนัแหง่มหาวทิยาธรรมศาสตร ์เป็นผูดํ้าเนนิรายการ ภายในงานมผีูส้นใจเขา้
รว่มฟังการอภปิรายราวสองรอ้ยคน 

ประชาไทถอดความมานําเสนอ 

“เราไมเ่อาเผด็จการทหาร แตเ่ราก็ไมเ่อาระบอบประชาธปิไตยแตเ่พยีงในนาม ที&แทจ้รงิแลว้เป็นระบอบเผด็จ
การรัฐสภาที&มนีายทนุพรรคการเมอืงเป็นคนผกูขาด” คํานูณ สทิธสิมาน 

คํานูณ เสนอวา่สิ&งที&เป็นปัญหาสําคญัประการหนึ&งของการเมอืงไทย คอื การที&สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไมม่ี
อสิระในการตดัสนิใจตามความเห็นของตนเองดว้ยเจตนาอนับรสิทุธิK เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญระบวุา่ ส.ส. 
ตอ้งสงักดัพรรคการเมอืง จงึเป็นปัจจัยที&เกื]อหนุนใหเ้กดิการครอบงําความคดิเห็นโดยนายทนุเจา้ของพรรค
การเมอืง สิ&งที&เกดิขึ]นคอื ส.ส. ไมไ่ดทํ้าตามความตอ้งการของประชาชน แตต่อ้งโอนออ่นไปตามมตขิอง
พรรคการเมอืง 



เขาชี]วา่ สิ&งที&เป็นปัญหาในฮอ่งกงตอนนี]อาจจะไมแ่ตกตา่งจากประเทศไทย เพราะการเมอืงในฮอ่งกงแมจ้ะมี
การเลอืกตั ]ง แตใ่นกระบวนการรัฐบาลจนีเป็นคนเลอืกผูแ้ทนของพรรคมาใหค้นฮอ่งกงเลอืก ซึ&งไมต่า่งจาก
ประเทศไทยที&มพีรรคการเมอืงคดัผูแ้ทนมาใหป้ระชาชนเลอืก ตา่งกนัก็เพยีงประเทศจนีเป็นพรรค
คอมมวินสิตพ์รรคเดยีว แตป่ระเทศไทยมหีลายพรรคการเมอืง 

คํานูณกลา่ววา่ การปฏริปูที&แทจ้รงิ จงึมคีวามจําเป็นตอ้งจํากดัอํานาจของกลุม่ทนุพรรคการเมอืงที&ผกูขาด
อํานาจของประเทศ และสิ&งที&จําเป็นอกีประการหนึ&งคอืการกระจายอํานาจไมใ่หร้วมอยูท่ี&ศนูยก์ลาง เนื&องจาก
การกระจกุตวัของอํานาจบรหิารราชการแผน่ดนิเป็นเงื&อนไขหนึ&งที&จงูใจใหก้ลุม่ทนุพรรคการเมอืงเขา้มา
ลงทนุในสนามการเมอืง เพราะจะสามารถผกูขาดอํานาจไดทั้ ]งประเทศ 

“ผมคดิวา่ตอ้งเอาจติใจตอ้งเอาวญิญาณแบบ 14 ตลุา มาใช ้ไมใ่ชทํ่าให ้สปช. เป็นอาชพี หรอืชอ่งทางทาง
การเมอืง คอืเราตอ้งคดิวา่เป็นการกระทําโดยบรสิทุธิKใจ” อเนก เหลา่ธรรมทัศน ์

เอนก เห็นวา่การจะปฏริปูประเทศครั]งนี] จําเป็นตอ้งใชค้วามทรงจําและจติวญิญาณในชว่ง 14 ตลุา 2516 ซึ&ง
ในชว่งนั]นสิ&งที&นักศกึษาตอ้งการมากที&สดุคอื การมรัีฐธรรมนูญที&เป็นประชาธปิไตย ไมเ่อาระบอบเผด็จ
การทหาร และไมเ่อาระบอบอํามาตยาธปิไตย(bureaucratic polity) ไมต่อ้งการระบบสบืทอดอํานาจ และที&
สําคญัที&สดุคอื ในชว่งนั]นเรารักและเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิม์าก 

เอนกยอ้นกลบัไปมองถงึบรรยากาศที&มองเห็นความเป็นหนึ&งเดยีวของนักศกึษาในชว่ง 14 ตลุาคม 2516 
โดยชี]ใหเ้ห็นวา่ ในชว่งนั]นนักศกึษาออกมาชมุนุมประทว้งทว้งรัฐบาล เพราะเชื&อในความดงีามของสิ&งที&ตน
กระทํา เชื&อวา่เป็นการเรยีกรอ้งเพื&อประชาชน เพื&อประเทศ ไมไ่ดม้เีป้าหมายนัยยะทางการเมอืงแอบแฝง แต่
เมื&อมองสิ&งที&เกดิขึ]นในขณะนี]พบวา่ “คนเดอืนตลุา” ตา่งก็แตกกนัไปอยูใ่นแตล่ะฝ่ายการเมอืง ซึ&งอาจจะ
เป็นไปไมไ่ดท้ี&จะใหก้ลบัมาเป็นอนัหนึ&งอนัเดยีวกนัอกี แตอ่ยากใหจ้ดจําบรรยากาศของการตอ่สูใ้นวนันั]น 
พรอ้มชี]ใหเ้ห็นขอ้แตกตา่งของประชาธปิไตยในอดตีกบัปัจจบุนัวา่ ประชาธปิไตยไมไ่ดม้คีวามหมายแคเ่พยีง
การออกมาหยอ่นบตัรแลว้ก็จบไป แตป่ระชาธปิไตยหมายถงึการปกครองโดยประชาชน 

เอนกยํ]าวา่ อยากใหท้กุคนเอาความทรงจํา 14 ตลุา มาใสต่วัใหม้ากขึ]น อยากใหล้ดความขมขื&น ความกลวัวา่
จะลม้เหลว อยากใหม้วีธิคีดิแบบ 14 ตลุา คอืไมค่ดิวา่จะลม้เหลว แลว้ทําอยา่งเต็มที& เพราะไดทํ้าในสิ&งที&เชื&อ
วา่ถกูตอ้ง 

ขณะเดยีวกนัในดา้นหนา้ที&ของการเป็นสมาชกิ สปช. เอนกกลา่ววา่ตอ้งพยายามใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากทกุ
ดา้น โดยตอ้งมกีารรับฟังความคดิเห็นจากหลายๆ ฝ่าย และจะตอ้งทําใหร้วดเร็ว เพื&อที&จะไดเ้ห็นการ
เปลี&ยนแปลงในทางที&ดเีพื&อประเทศไทย    

“ประเทศเรามเีผด็จการเกดิขึ]นหลายครั]ง แมจ้ะเป็นพลเรอืนเขา้มา ก็เป็นเผด็จการอยา่งที&หลายทา่นไดพ้ดูไป
แลว้” มานจิ สขุสมจติร 

มานจิเสนอวา่ การปฏริปูจะเกดิขึ]นไดต้อ้งเขา้ใจปัญหาอยา่งแทจ้รงิ ถา้การแกปั้ญหาครั]งนี]ไมแ่กท้ี&รากฐานคง
ตอ้งลําบากกนัไปอกีนาน โดยมานจิมองวา่ปัญหาที&สําคญัที&สดุของประเทศไทยคอื ความไมรู่ ้หรอื 
อวชิชา  อกีเรื&องที&เกี&ยวขอ้งกนัก็คอืเรามคีนที&รูม้าก แตรู่แ้บบศรธีนญชยั คอืรูแ้บบเอาเปรยีบคนอื&น โดย
พยายามหาชอ่งทางที&จะทําในสิ&งที&ไมถ่กูตอ้ง เชน่รัฐธรรมนูญ 2550 ที&มกีารเขยีนไวอ้ยา่งด ีแตก็่มคีน
พยายามจะหาชอ่งโหว ่ปัญหาอกีประการหนึ&งคอื เนื&องจากสงัคมไทยเป็นสงัคมทางดิ&ง (Hierarchy) เลยทํา
ใหผู้ม้อํีานาจใชอํ้านาจมากวา่ใชค้วามรู ้เป็นเหตทํุาใหเ้กดิสงัคมที&เป็นระบบอปุถัมภ ์ผูค้นจําตอ้งวิ&งเขา้หา
อํานาจ เพราะหวงัผลตอบแทน 

“แทบจะไมน่่าเชื&อ รัฐมนตรเีพยีงคนเดยีวสามารถที&จะโยกยา้ยปลดักระทรวงได ้ยา้ยอธบิดไีด ้หรอืแมแ้ต่
ไมไ่ดเ้ป็นรัฐมนตรก็ีสามารถโยกยา้ยคนได ้เชน่คนที&ไมไ่ดเ้ป็นนายกรัฐมนตรแีตเ่ป็นเจา้ของพรรคที&มารว่ม
รัฐบาลก็สามารถใชอํ้านาจอยา่งนี]ได”้มานจิกลา่ว 



ขณะเดยีวกนัก็ชี]ใหต้น้ตอของปัญหาวา่ ผูค้นถกูยัดเยยีดใหเ้ขา้ใจวา่ ประชาธปิไตยคอืการเลอืกตั ]ง ครบ 4 ปีก็
มาเลอืกตั ]งครั ]งหนึ&ง เลอืกตั ]งแลว้มอบอํานาจใหเ้ขาแลว้ก็ปลอ่ยทิ]งไปซึ&งเป็นสิ&งที&ไมถ่กูตอ้ง เพราะความจรงิ
ประชาธปิไตย จะตอ้งพดูถงึเรื&องอํานาจการปกครองที&เป็นของประชาชน ประชาชนตอ้งมคีวามเสมอภาคกนั 
การใชส้ทิธเิสรภีาพตอ้งมกีารใชอ้ยา่งเหมาะสม ประเทศเป็นนติรัิฐซึ&งใชก้ฎหมายในการปกครองประเทศ 
ขณะเดยีวกนัรัฐบาลตอ้งมคีวามโปรง่ใส 

มานจิเผยใหเ้ห็นสิ&งที&เคยเกดิขึ]นและมองวา่เป็นปัญหาที&สําคญัอกีประการหนึ&งในฐานะที&ตวัเองเป็นสื&อมวลชน
ไดพ้บเห็นการกระทําที&ไมช่อบธรรมของรัฐบาลหลายๆ รัฐบาล คอืการใชเ้งนิภาษีของประชาชนเพื&อซื]อ
สื&อมวลชน เชน่ซื]อเนื]อที&โฆษณา ซื]อเวลาออกอากาศเพื&อประโยชนข์องรัฐบาลเอง อยา่งไรก็ตามปัญหาที&
เกดิขึ]นในชว่งนี]มมีากมาย ถอืเป็นชว่งเวลาที&ดทีี&จะไดม้กีารชาํระสะสางปัญหาทั]งหมดที&เกดิขึ]นไมว่า่จะเป็น
เรื&องการศกึษา เรื&องของความเป็นอสิระของสื&อมวลชน และการบรหิารราชแผน่ดนิในดา้นตา่งๆ 

“การปฏริปูที&ตอ้งกําจัดปัญหาคอรรั์ปชนัใหไ้ด ้นี&คอืความสําคญัอนัดบัแรกของภาคเอกชน เรื&องเสรภีาพเป็น
เรื&องรอง ผมพดูตรงๆ ดอูยา่งสงิคโ์ปรไมเ่ห็นคนเขาโวยวาย เขาไมเ่ห็นตอ้งการเสรภีาพ เขาตอ้งการรัฐบาลที&
ทําใหเ้ขาทําธรุกจิอยา่งตรงไปตรงมาได ้เราก็เห็นแกต่วัครับไมป่ฏเิสธ ถา้ทําธรุกจิอยา่งตรงไปตรงมาไมไ่ด ้
เสรภีาพก็ไมม่คีวามหมาย”ธวชัชยั ยงกติตกิลุ 

ธวชัชยั เปิดประเด็นดว้ยการชี]ใหเ้ห็นมมุมองในดา้นของนักธรุกจิวา่ ปัญหาที&สําคญัที&สดุของประเทศไทยคอื
ปัญหาคอรรั์ปชนั พรอ้มชี]แจงเพื&อสรา้งความเขา้ใจใหมว่า่ การที&ทหารเขา้มาทํารัฐประหารเป็นเรื&องปลายเหต ุ
แทจ้รงิแลว้ตน้เหตอุยูท่ี&รัฐบาลซึ&งมกีารทจุรติคอรรั์ปชนัมาก นักธรุกจิประสบปัญหาเรื&องนี]มากกวา่คนอื&นๆ แม ้
นักธรุกจิเองจะไมเ่ห็นดว้ยกบัการทํารัฐประหาร แตไ่มเ่ห็นวธิอีื&นที&จะลม้การคอรรั์ปชนันี] แตใ่นขณะเดยีวกนัก็
เขา้ใจวา่ ไมว่า่จะเป็นเผด็จการทหาร หรอืเผด็จการรัฐสภาก็โกงเหมอืนกนัหมด 

ธวชัชยัเสนอทางออกจากปัญหาคอรรั์ปชนัโดยเห็นวา่การกําจัดปัญหาคอรรั์ปชนัตอ้งดําเนนิไปพรอ้มกบัการ
ปฏริปูการศกึษา ซึ&งจําเป็นตอ้งมกีารรว่มมอืกนัในกลุม่ สปช. ทกุดา้น และความรว่มมอืจากประชาชนทกุคน 
เพราะปัญหาคอรรั์ปชนัไมส่ามารถแกไ้ขไดห้ากขาดการประสานงานและรว่มมอืกนั อยา่งไรก็ตามการมเีพยีง
แคก่ฎหมายอาจจะไมเ่พยีงพอ แตต่อ้งเริ&มตน้กนัที&วธิคีดิของคนในสงัคม เชน่ทําโครงการตา่งๆ เพื&อเปลี&ยน
วฒันธรรม เปลี&ยนวธิคีดิ โดยเนน้ใหค้วามสําคญักบัเยาวชนเป็นดา้นหลกัเพื&อสรา้งสงัคมที&จะเตบิโตตอ่ไป 
เพราะแทจ้รงิแลว้เบื]องหลงัของประชาธปิไตยเกดิจากการที&ประชาชนมจีติสํานกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ&งของ
สงัคม 

  



 

ไม่มี 14 ตุลาอีกแลว้ 
 
 
วนัจนัทร์ที4 13 ตุลาคม 2557 เวลา 08:57:40 น.  
ผูเ้ขา้ชม : 1663 คน  

 

วนัหนึ&งข้างหน้า จะเกิดมอ็บล้ม คสช.แบบ 14 ตลุา 2516 ไหม  

ถามอะไรใครจะกล้าตอบ แต่อันที6จริงตอบตรงๆ กเ็ชื6อว่าไม่ พูดเช่นนีBไม่ได้เชื6อว่า คสช.จะประสบความสําเร็จในการปกครองการปฏรูิป แต่เพราะ
เงื6อนไขหลายอย่างเปลี6ยนไป 

  

เอาง่ายๆ 14 ตุลาเกิดจากคนกรุงคนชัMนกลางเป็นกาํลงัหลกั แต่ตอนนีMคนชัMนกลางเก่าต่างหากกาํลงัมีความสุขกบัระบอบ คสช. 14 ตุลาของคนชัMน
กลางเก่าเกิดไปแลว้ตอนเป่านกหวดีไล่อีปู ตวัแทนคนชัMนกลางเช่น นกัวชิาการ อธิการบดี ผูมี้ชื4อเสียงทางสงัคม และสื4อ กาํลงัร่วมมือกบัทหารและ
ขา้ราชการปฏิรูปประเทศ ฟืM นฟูจารีตศีลธรรมความเป็นไทย ลดความเหลื4อมลํMาภายใตก้ฎอยัการศึก ต่อใหร่้างรัฐธรรมนูญใหม่ออกมา นายกรัฐมนตรี
ไม่มาจากการเลือกตัMงกไ็ม่มีใครวา่ ไม่มีใครนอ้ยใจแทน พล.อ.สุจินดา คราประยรู 

ต่อให ้คสช.ลม้เหลวอยา่งไร ผูส้นบัสนุน คสช.กไ็ม่ยอมรับวา่ตวัเองลม้เหลว ตอ้งลากถูไปใหถึ้งที4สุด อยา่งที4ช่วยกนัแกต่้างช่วยกนัหาทางออกให้

ตลอด 5 เดือนที4ผา่นมา 

ขณะที4ฝ่ายไม่เห็นดว้ยกบัรัฐประหาร ฐานมวลชนอยูใ่นชนบทภาคเหนือภาคอีสาน ซึ4 งวนันีM ถูกลอ็กใตก้ฎอยัการศึก ต่อใหไ้ม่มีกฎอยัการศึก การ
เคลื4อนมาต่อสูก้บัรัฐบาลทหารกท็าํไดย้าก มีแค่คนชัMนกลางขา้งนอ้ยกบัคนระดบัล่างในเมือง ซึ4 งกมี็โอกาสก่อหวอดนอ้ยถึงนอ้ยมาก เวน้แต่ คสช.จะ

ไปถึงจุดที4ทาํใหค้นส่วนใหญ่ รวมถึงคนที4เคยหนุนไม่พอใจอยา่งรุนแรง 



ในฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเองกมี็ปัญหาที6ต้องปรับขบวน พูดง่ายๆ ถ้ากลบัไปสู่เลอืกตัBงเต็มใบแล้ว ทกัษณิกบัพรรคเพื6อไทยคมุอํานาจเบ็ดเสร็จ มี 

นปช.เป็นเครื6องเคยีง แล้วนําไปหายนะอีกกค็งไม่มีใครยอม โดยเฉพาะ 5 เดอืนที6ผ่านมาผู้มีบทบาทเคลื6อนไหวกเ็ป็นนักวชิาการ นักศึกษา อิสรชน 
เสียส่วนใหญ่ ไม่ใช่ นปช.หรือพรรคเพื6อไทย 

รัฐประหารครัM งนีMจะเปลี4ยนโครงสร้างของ 2 ขัMวขดัแยง้ ไม่ใช่ความขดัแยง้ใหม่อยา่งที4วษิณุ เครืองาม หรือบวรศกัดิb  อุวรรณโณ พดู แต่เป็นความ
ขดัแยง้เดิมระหวา่งหลกัประชาธิปไตยหลกันิติรัฐกบัเนติบริกร สามานย ์ยงัเป็นความขดัแยง้เดิมระหวา่งเอาเลือกตัMงกบัไม่เอาเลือกตัMง ระหวา่งเสรี
ประชาธิปไตยกบัจารีตนิยม จะเอาความเท่าเทียมหรือเอาค่านิยม 12 ประการ โดยอาจแตกแขนงเป็นระหวา่งประชาชนกบัรัฐราชการ แต่กอ็ยูใ่น
ความขดัแยง้เดิมที4เนน้แนวคิดชดัเจนขึMน ไม่ใช่ผูมี้อาํนาจกบัผูมี้อาํนาจ ไม่ใช่ทกัษิณกบัอาํมาตยอี์กต่อไป แต่เป็นระหวา่งประชาธิปไตยกบัรัฐจารีต 

ความขดัแยง้นีMตอ้งใชเ้วลากวา่จะตกผลึก และเนน้ไปที4การประชนัความคิด ไม่ใช่ใชก้าํลงั เพราะไม่มีใครใชก้าํลงัสูท้หารได ้แต่จะไปสูก้นัในเนืMอหา
ทัMงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม พร้อมทัMงผา่นการพิสูจนว์า่รัฐทหารรัฐราชการสามารถแกปั้ญหาประเทศไดห้รือไม่ หากลม้เหลวอีกครัM งจะได้
ตกผลึกวา่ไม่ใช่ “รัฐประหารเสียของ” แต่ผดิตัMงแต่รัฐประหารแลว้ 

การต่อสู้ทางความคิดที&ต้องใช้เวลา การพิสูจน์ให้ถึงที&สุดว่ารัฐประหารผิด (หรือถกู) ซึ&งต้องใช้เวลา มด้ีานดคืีอลดความรุนแรง เพราะต้องรอคนส่วน
ใหญ่มฉัีนทามติ ดไีม่ด ีอาจจะสู้กันไปเป็นปีๆ จนใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว กระนัOนกม็ข้ีอเสียเช่นกันเพราะถ้ารัฐประหารผิดจะทิOงพิษร้ายไว้ในสังคม
ยาว นาน แบบเดยีวกับยคุสฤษดิS ซึ&งภายใต้ภาพนาํประเทศก้าวกระโดดกทิ็Oงผลร้ายทัOงการพัฒนาที&เหลื&อมลํOา วฒันธรรมระบบราชการที&คอยฟังคาํสั&ง 
ระบบอุปถมัภ์พึ&งพา ที&สามารถผสมผสานเข้ากับระบบเลือกตัOง ล้างพิษหลายสิบปีไม่มหีมด 

 

ใบตองแหง้ 

 


