คลิปสัมภาษณ์บนั ทึกเมื4อปี ที4แล้ว คุณลุงจินดา ทองสิ นธุ์ พ่อวีรชน 6 ตุลา จารุ พงษ์ ทองสิ นธุ์ เพิ4งฟังเสี ยงท่านทางโทรศัพท์ยงั แจ่มใสดี และป้าเล็ก แม่ของวีรชน 6 ตุลา
มนู วิทยาภรณ์
ตอนนีMป้าสบายดี แต่เหงามาก เลยย้ายไปอยูก่ บั ลูกสาว ทัMงสองท่านจะมาร่ วมงานรําลึก 38 ปี 6 ตุลา ที4 ลานประติมากรรม หน้าหอใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า)
(พระจันทร์
งานเริ4 ม 7 เช้า ร่ วมกันทําบุญตักบาตรอุทิศส่ วนกุศลให้กบั ผูเ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์
อีกหลายชีวติ ที4สูญเสี ยไม่เคยมีญาติมาร่ วมงาน
6 Oct #1

6 Oct #1
View on www.youtube.com

สวัสดีครับ
กาลเวลาและเหตุการณ์สร้ างสิง7 ที7คาดไม่ถงึ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ
ก็สร้ างความอัศจรรย์ จารุพงษ์ ทองสินธุ์ ขณะที7เรี ยนอยูท่ ี7มธ.
นันมี
L เพื7อนสนิทชื77อ ขวัญชัย จริ ยสิน (หรื อ ธานี จริ ยสิน
เจ้ าของร้ านเฟรมวิดีโอ ท่าพระจันทร์ ) หรื อสหายชีพ แห่งสุราษฎร์
หลัง 30 ปี 6ตุลา เป็ นต้ นมา ทางกลุม่ เพื7อนจารุพงษ์ ตา่ งก็ตดิ ต่อกับคุณพ่อจินดา
คุณแม่ลิ Lมและน้ อง ๆ ของจารุพงษ์ ตลอดมา
คุณขวัญชัยมักจะลงไปร่วมงานเฉลิมฉลองสถูปสหายที7ชอ่ งช้ าง สุราษฎร์ ธานีเป็ นประจํา
คุณพ่อจินดา ก็ได้ รับเชิญจากสหายไปร่วมงานเช่นกัน และคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยปฎิเสธ
ประมาณปี 2544-45 (จําไม่ได้ แน่นอน ผม ขวัญชัยได้ เดินทางไปร่วมงานฉลองสถูป
ที7นี7เราได้ พบคุณพ่อจินดา คุณแม่ลิ Lมกัน ขณะที7คยุ กัน ขวัญชัยก็บอกว่าคุณพ่อ
คุณแม่ ว่า ผมมีอะไรจะให้ ดู จากนันขวั
L ญชัยก็ควักบัตรประชาชนให้ คณ
ุ พ่อ ตุณแม่
ดู คุณพ่อ คุณแม่ดีใจมาก เพราะ ขวัญชัยเกิดวันที7 7 กันยายน 2500
ซึง7 เป็ นวันนเกิดวันเดียวกับจารุพงษ์ คุณพ่อ คุณแม่กอดขวัญชัยด้ วยความดีใจยิ7ง
พ่อจินดาแม่ลิ Lมพูดว่า
แม่ได้ ตวั แทนลูกเกี\ยะ(จารุพงษ์ )แล้ ว
ต่อมา วันที7 16 ธันวาคม 2545 ทางเราได้ สญ
ู เสียตุณแม่ลิ Lม ขวัญชัย
ผมและเพื7อนได้ เดินทางไปร่วมงาน บําเพ็ญกุศลศพคุณแม่ลิ Lม
ซึง7 วันที7เราไปถึงนันเป็
L นวันสวดพระอภิธรรมวันสุดท้ าย
และรุ่งขึ Lนจะทําการฌาปนกิจศพคุณแม่ลิ Lม เมื7อเราไปถึง
คุณพ่อจินดาได้ บอกกับขวัญชัยว่าให้ เตรี ยมตัวขึ Lนพูดขอบคุณแขกที7มาร่วมงานในนามจารุพงษ์
(ธรรมเนียมของที7นี7
ทายาทจะต้ องกล่าวขอบคุณแขก) ซึงคุณพ่อได้ จดั ลําดับไว้ ให้ ขวัญชัยพูดในคืนสุดท้ าย
ในนาม “จารุพงษ์ ” และในงานคืนนันL คุณพ่อจินดาก็ได้ แนะนํา ขวัญชัย
ว่าเป็ นลูกและเป็ นตัวแทนของจารุพงษ์
ตังแต่
L หลังจาก 20 ปี 6ตุลา ที7เราได้ พบคุณพ่อจินดา มา เราเรี ยกคูณพ่อ ว่า
“คุณพ่อ” และคุณพ่อก็เรี ยกพวกเราว่า ลูกขวัญ ลูกจิ_ว(ตัวผม) ทุกครังL

Preview by Yahoo

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

ร่างกําหนดการ สัปดาห์รําลึก 38 ปี 6 ตุลา
วันจันทร์ ที7 6 ตุลาคม 2557 ณ สวนประวัตศิ าสตร์ หน้ าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
----------------------------

07.00 น.- 07.30 น.
08.00 น.- 10.30 น.

พิธีตกั บาตรพระสงฆ์ 19 รู ป
พิธีวางพวงมาลา ณ ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519
พิธีกร เชิญตัวแทนฝ่ ายต่างๆกล่าวไว้อาลัย สลับบทกวี โด

- ตัวแทนญาติวีรชน 6 ตุลา คุณพ่อจินดา ทองสินธุ์ คุณแม่เล็ก วิทยาภรณ์
- ตัวแทน 18 ผู้ต้องหา
- ประธานมูลนิธินิคม จันทรวิทรุ
- ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
- ตัวแทนเครื อข่ายเดือนตุลา
- ตัวแทนคนตุลาสายสือ7 มวลชน
- ตัวแทนองค์กรแรงงาน

-สอบถาม อ.วิภา ดาวมณี มูลนิธินิคม จันทรวิทรุ
http://nikomfoundation.orgemail: octnet72@yahoo.com.

โทร. 081 6134792

มูลนิธินิคม จันทรวิทรุ ขอเชิญร่วมงานธรรมบรรยายและสานเสวนา
เรื7 อง “ ความสุขที7แท้ ” ในวันอาทิตย์ที7 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ระหว่างเวลา 9:30 น.– 16:30 น. ณ ห้ องบุญชู โรจนเสถียร
อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมีผ้ บู รรยายหลัก
ภาคเช้ าได้ แก่ พระครูสมุห์สเุ ทพชินวโรคุรุวิปัสสนาญาณ (สุเทพ ลัขนาวิเชียร )
และนายสันติสขุ โสภณศิริ กรรมการมูลนิธิสขุ ภาพไทย ผู้เขียนหนังสือพระพุทธเจ้ าของฉัน
ผลงานรางวัลหนังสือดีในอดีตจากการประกวดหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ ดส์
ภาคบ่าย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย บรรยายเรื7 อง พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
และวิทยากรด้ านสิทธิมนุษยชนอีกหลายท่าน
โดย การจัดกิจกรรมครังL นี Lมีวตั ถุประสงค์เพื7อ
1) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้จริ ยธรรมทางศาสนาในสังคมไทย
2) ส่งเสริ มให้ เกิดการแลกเปลีย7 นความคิดและแสวงหาแนวทางการพัฒนาความคิดการใช้ ชีวิต
อย่างมีความสุข
3) ส่งเสริ มงานวิชาการอันเกี7ยวข้ องกับความมีมนุษยธรรมและความมัน7 คงในชีวิต และ
4) เผยแพร่กิจกรรมการทํางานของมูลนิธินิคมเพื7อประโยชน์สว่ นรวมเนื7องในโอกาสวันนิคม จันทรวิทรุ
5) สร้ างความร่วมมือระหว่างองค์กร มูลนิธิตา่ งๆ ที7มีจดุ ประสงค์สอดคล้ องกัน
จึงเรี ยนมาเพื7อขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ าร่วมงานตามวัน
COMMENTARY Memories are the first victim of 'happiness' Published: 4 Oct 2014 at 06.00 | Viewed:
3,938 | Comments: 1 Newspaper section: News Writer: Kong Rithdee October is here. Along...
Please credit and share this article with others using this
link:http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/435820/memories-are-the-first-victim-of-

happiness. View our policies at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.gl/ou6Ip. © Post Publishing PCL. All
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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 ตุลาในหน้าฟี ดเฟซบุก๊ ของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน สําหรับบางคนก็เป็ นวันธรรมดาเหมือนวัน
อื4นๆ แต่สาํ หรับคนที4มีเพื4อนหรื อรุ่ นพี4ที4เคยมีประวัติศาสตร์อยูร่ ่ วมสมัยหรื อ ร่ วมเหตุการณ์กบั
เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เฟซบุก๊ ของเขาย่อมเต็มไปด้วยการรําลึกถึงเหตุการณ์ครัMงนัMนในแง่มุม
ต่างๆ
จากวันนัMนถึงวันนีM เวลาเคลื4อนมา 38 ปี ร่ อยรอยประวัติศาสตร์ยอ่ มพร่ าเลือนเมื4อไม่มีการยํMาเตือน
และหวนรําลึกถึง เด็กที4เกิดมาหลังปี พ .ศ.2520 จํานวนมากไม่เคยได้ยนิ เรื4 องราว '6 ตุลา 19'
เลยด้วยซํMาว่าเช้าวันนัMนเกิดอะไรขึMนบ้าง บางคนเคยได้ยนิ ผ่านหู บางคนบอกว่า จําได้คลับคล้าย"
คลับคลา ไม่แน่ใจว่า14 ตุลา 19 หรื อ 19 ตุลา 16 หรื อ 6 ตุลา 14 หรื ออะไรกันแน่ ว่าแต่มนั
เกิดอะไรขึMนเหรอ"
เป็ นเรื4 องน่าเศร้าที4พวกเราเติบโตขึMนมาโดยไม่มีความทรงจําในวันที4เลวร้าย ที4สุดวันหนึ4งใน
สังคมไทยอยูใ่ นหัว ห้องเรี ยนไม่เน้นยํMา แบบเรี ยนไม่มีสอน ข้อสอบอาจจะออกมาแบบให้จาํ แค่
วันที4 ไม่มีการวิเคราะห์ คิดตาม สรุ ปบทเรี ยนจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ใครจํา 14
ตุลา 16 กับ 6 ตุลา 19 ได้โดยไม่สลับกันคนนัMนก็เก่งมากแล้ว ไม่ตอ้ งรู ้หรอกว่าเกิดอะไรขึMนใน
สองวันนัMนบ้าง
ด้วยความที4เราเน้นยํMาลักษณะเด่นประการหนึ4งของสังคมไทย คือ (ในฝัน) "ไทยนีMรักสงบรัก" และ "
"สามัคคี เรื4 องราวเลวร้ายที4สุดในประวัติศาสตร์อย่างเหตุการณ์ในเช้าวันที4 6 ตุลาเมื4อ 38 ปี ที4แล้ว
จึงไม่ถูกพูดถึงมากนัก ไม่วา่ จากสื4 อกระแสหลัก ทีวี นิตยสาร หรื อกระทัง4 ในโรงเรี ยน
เพิ4งได้อ่านสัมภาษณ์ อธเนศ. อาภรณ์สุวรรณ หนึ4งในอดีตนักศึกษาผูก้ ่อตัMงสภาหน้าโดม ผูม้ ีส่วน

ร่ วมในเหตุการณ์เดือนตุลาทัMงสองครัMง อาจารย์ตM งั ข้อสังเกตว่า "พอเรามาดูเหตุการณ์ เดือนตุลาฯ ทัMง
2 ครัMง รวมทัMงพฤษภาฯ 2535 มีสิ4งหนึ4งที4เหมือนกันคือ ประวัติศาสตร์เหล่านีM มันไม่มีที4ทางใน
สังคมไทย เพราะเหตุการณ์เหล่านีMมนั ไม่มีบรรยากาศของความสมานฉันท์ ความสามัคคี"
สังคมไทยจึงเลือกที4จะแกล้งลืมความขัดแย้งครัMงรุ นแรง และเลือกรักษาภาพแห่งความรักสงบและ
รักสามัคคีเอาไว้ ประวัติศาสตร์ที4วนุ่ วายอธิบายยาก ถูกย่นย่อให้เหลือเพียงไม่กี4บรรทัดในแบบเรี ยน
ซึ4งแทบไม่มีคนสนใจด้วยซํMาไป
ถามว่าความสงบและสามัคคีไม่ดีหรอกหรื อ สองสิ4 งนีMดีแน่ หากเกิดขึMนโดยธรรมชาติ ไม่ได้เกิดขึMน
จากการกลบฝังความขัดแย้งบางอย่างไว้ใต้พรม แล้วหลงสบายใจกับความสงบสามัคคีกนั โดยไม่
เรี ยนรู ้จากอดีตเลย เมื4อฝุ่ นเริ4 มคลุง้ อีกครัMงก็มีคนออกมาปั ดกวาดให้ฝนไปซุ
ุ่
กอยูใ่ ต้พรมอีกหน ทํา
แบบนีMมีแต่จะทําให้ฝนใต้
ุ่ พรมหนาขึMนเรื4 อยๆ หากวันหนึ4งยกพรมขึMนมา ฝุ่ นคงจะยิง4 คลุง้ แสบตา
กว่าเดิมหลายเท่า
..
หลายประเทศที4เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรุ นแรงครัMงใหญ่ เลือกที4จะ 'ไฮไลต์' ใช้ปากกาสี โดดเด่น
เน้นยํMาบรรทัดนัMนของประวัติศาสตร์เพื4อให้คนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู ้
เมื4อครัMงเดินทางไปทําสารคดีที4ค่ายกักกันเอาช์วติ ซ์ที4โปแลนด์ ซึ4งเคยถูกใช้เป็ นสถานกักกันชาวยิว
เพื4อรอที4จะนําตัวไปสังหารโหดด้วยวิธีรม แก๊สพิษในสมัยที4กองทัพนาซีเรื องอํานาจ ผมได้เรี ยนรู ้วา่
การ 'ไฮไลต์' ประวัติศาสตร์อนั โหดร้ายและอัปลักษณ์นM นั ส่ งผลดีต่อคนรุ่ นหลัง
ชาวยิวเสี ยชีวติ 6 ล้านคนจากเหตุการณ์ครัMงนัMน แต่ชาวเยอรมัน ชาวยิว ชาวโปแลนด์ รวมถึง
ชาวโลกจะไม่ลืมความโหดเหีM ยมที4มนุษย์กระทําต่อมนุษย์ดว้ ยกัน ผูค้ นจากทัว4 โลกเดินทางไปสัมผัส

บรรยากาศที4ครัMงหนึ4งมนุษย์เคยเกลียดชังกัน ขนาดนัMนด้วยตาตัวเอง เพื4อเรี ยนรู ้และรับรู ้ดว้ ยหัวใจ
ผมได้พดู คุยกับเจ้าหน้าที4ระดับหัวหน้าของพิพิธภัณฑ์เอาช์วทิ ซ์ เขาบอกกับผมว่า เราเก็บรักษา"
ประวัติศาสตร์เอาไว้ เพื4อบอกกับคนรุ่ นหลังว่า เรื4 องแบบนีMไม่ควรเกิดขึMนอีกแล้ว" จากการพูดคุย
กับหนุ่มน้อยชาวเยอรมันคนหนึ4งถึงความรู ้สึกที4เขาได้รับจากการ มาที4นี4 เขาตอบว่า ผมรู ้สึกเสี ยใจ"
กับเหตุการณ์ที4เกิดขึ◌้น เราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่เราเลือกอนาคตได้ ผมจะไม่มีวนั ยอมให้มนั
เกิดขึMนอีกแน่นอน"
ระหว่างเดินสํารวจค่ายกักกันซึ4งเคยเป็ นสถานที4ทรมานเชลยชาวยิวและชาวยุโรป อื4นๆ ผมเห็น
นักเรี ยนหนุ่มสาวชาวยิวจํานวนมาก เดินถือธงชาติอิสราเอลมาพร้อมกับคุณครู ของเขา สถานที4แห่ง
นีMอาจเคยสังหารบรรพบุรุษของบางคน
ผมถามคุณครู ถึงเหตุผลที4พาเด็กๆ มาทัศนศึกษาในสถานที4เช่นนีM คุณครู ตอบผมว่า "เราต้องการให้
เขาได้มาซึมซับถึงความเกลียดชังที4มนุษย์เคยมีต่อกัน ถึงขัMนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้ไม่ตอ้ งอยูร่ ่ วมโลก
กัน เราอาจให้เขาได้เรี ยนรู ้ในความผิดพลาดนีM เพื4อที4เขาจะได้โตขึMนเป็ นคนที4ไม่กระทําสิ4 งเหล่านีMกบั
เพื4อนมนุษย์"
ผมหันไปถามนักเรี ยนเหล่านัMน หลายคนตอบตรงตามเจตนาของคุณครู ที4พามา แต่มีคนหนึ4งที4มีแวว
ตาเกรีM ยวกราด สัมผัสได้ถึงความโกรธแค้น เขาตอบผมว่า "ผมได้เรี ยนรู ้วา่ มนุษย์เราโหดร้ายต่อกัน
มาก เราไม่ควรเกลียดชังกันขนาดนีM แต่ไม่เป็ นไร วันนีMอิสราเอลมีกองทัพของตัวเองแล้ว เราไม่กลัว
ใครแล้ว" แน่นอน ผมสัมผัสได้ถึงความสับสนในใจของเขา เมื4อหันไปมองคุณครู คุณครู พยักหน้า
ให้ผม ยกคิMวขึMน ทําหน้าทํานองว่านี4เป็ นการบ้านของเขาต่อไป-...

แน่นอน เหตุการณ์ที4เกิดขึMนในดินแดนของอิสราเอลและปาเลสไตน์กย็ งั คงวนลูปอยูก่ บั ความ
ขัดแย้งและความรุ นแรง แต่ผมเชื4อว่า มีหลายคนที4พยายามสอนและบอกเล่าเรื4 องราวแย่ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้ เพื4อช่วยกันลดเหตุการณ์รุนแรงในอนาคต
แต่การที4เราไม่เรี ยนรู ้จากอดีตเลย คงเป็ นเรื4 องยากที4จะคาดหวังว่าเราจะไม่กระทํารุ นแรงต่อกันและ
กันอีก
เช้าวันที4 6 ตุลา เมื4อ 38 ปี ที4แล้ว คนไทยไล่ฆ่าคนไทยด้วยกันเองอย่างโหดเหีM ยมทารุ ณ มีการจับ
นักศึกษาแขวนคอแล้วฟาดด้วยเก้าอีMไม่ยMงั มือ โดยที4มีคนจํานวนมากยืนมุง ทัMงเด็กและผูใ้ หญ่ บางคน
มีรอยยิมM อยูบ่ นใบหน้า
แน่นอน มันเป็ นความจริ งที4เจ็บปวด แต่เมื4อรู ้แล้ว รวมทัMงศึกษาเรื4 องราวว่ามันเกิดขึMนจากอะไร เรา
ย่อมช่วยกันตระหนักว่าเหตุการณ์อปั ลักษณ์เช่นนีMจะต้องไม่เกิดขึMนอีก
สําหรับคนที4เกิดในรุ่ นเดียวกันกับผม และคนที4เกิดหลังจากนัMน หลายคนอาจไม่เคยเห็นภาพนีMดว้ ย
ซํMา แน่ละ มันไม่สวยงาม มันไม่สมานฉันท์ มันไม่สามัคคี มันไม่แสดงออกว่าคนไทยรักกัน แต่มนั
คือความจริ ง
ถึงเวลาหรื อยังที4เราจะยอมรับความจริ ง และเรี ยนรู ้จากมัน
หรื อเราจะต้องปล่อยให้ความเกลียดชังรุ นแรงแบบนีMเกิดขึMนอีกครัMงแล้วครัMงเล่า?

ประเทศกรุ งเทพ
11 hours ago (Oct 7, 2014)
" เช้าวันที46 ตคปี .19 หลังจากกลับบ้านตัMงแต่5โมงเย็นวันที45 นอนไม่หลับกังวลถึง
ความปลอดภัยเพื4อนๆ เพราะการโหมโจมตีนกั ศึกษาในธรรมศาสตร์อย่างหนักเรื4 องหมิ4น
พระบรมฯ ความน่ากลัวที4เคยพบเห็นด้วยตัวเองเมื4อครัMงประท้วงการเข้าเมืองของประภาส
ทัMงที4กลางวันแท้ๆ การยิงเข้ามาในรัMวธรรมศาสตร์จนมีนกั เรี ยนนักศึกษา- บาดเจ็บกัน
หลายคน แล้วคํ4าคืนอย่างนีMกบั กระแสดารโจมตีนกั ศึกษาอย่างหนัก สร้างความชอบธรรม
ในการโจมตี มันจะเกิดอะไรขึMน
คงอยูใ่ นบ้านตามคําสัง4 แม่ไม่ได้ เพราะข่าวจากโทรทัศน์ที4มีตาํ รวจเข้าล้อมปราย จึงยืน4 คํา
ขาดกับพี4สาวว่ายังไง ก็ตอ้ งไปธรรมศาสตร์ พี4สาวจึงออกอุบายโดยไปขออนุญาตแม่วา่
ต้องไปดูผลสอบบรรจุครู ที4กทมพี4สาวต้องแต่งชุดสุ ภาพกระโปรง เพื4อสมจริ งของการไป .
ดูผลสอบ
การเดินทางด้วยรถเมลซึ4งคนขับบอกว่าไปไม่ถึงสนามหลวงนะ ไม่เป็ นไรเดินได้ เมื4อรถ
จอดให้คนลง เดินไปเรื4 อยๆหนังสื อพิมพ์ขายเล่มละ คู่เดียว ออกมาค่อนข้างถี4 ฉันซืMอเก็บ
ทุกฉบับ เป็ นการรายงานภาพในธรรมศาสตร์ ระหว่างเดินไปแวะกินนํMา นัง4 ใกล้โต๊ะบก.
ดาวสยาม กําลังพูดคุยอย่างสนุกสนานกับคนร่ วมโต๊ะเกี4ยวกับเรื4 องการปรบปราม
นักศึกษา ตัดสิ นใจชวนพี4สาวลุกออกไปเพราะกลัวจะโมโหทนไม่ได้ ออกเดินไปเรื4 อยๆ
เดินเพื4อข้ามคลองหลอดไปฝั4งสนามหลวง มองไปสนามหลวงเห็นคนยืนเป็ นกลุ่มใหญ่ มี

เสี ยงร้องโห่เป็ นระยะๆ ใจเต้นระทึก ทัMงหวาดกลัวทัMงตกใจมันปั4 นป่ วนไปหมด ยืนร้องไห้
มีคนรู ้จกั มาห้าไม่ให้ขา้ มไป จะถูกทําร้าย เพราะเขาหัวเราะเราต้องหัวเราะไปกับเขา ต้อง
ตบมือแสดงความดีใจ ถ้าทําไม่ได้อย่าไปมันอันตราย เมื4อเขาพูดเสร็ จเขากับพี4สาวลากจูง
ฉันไปนัง4 ที4บนั ไดโรงแรม เราทัMง3ได้แต่นง4ั ร้องไห้กนั อยูต่ รงนัMน จนพี4สาวตัดสิ นใจพา
กลับบ้านก่อนที4เราจะกลับยากยิง4 ขึMน
กลับถึงบ้าน อะไรมันเกิดขึMน ทําไมมันโหดร้ายอย่างนีM ทําไม ใครสัง4 ให้ฆ่านักศึกษา ฆ่า
ทําไม ใคร....... "
ประชาชนใน #ประเทศกรุ งเทพ 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 ผูค้ นมองเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 คือความยิง4 ใหญ่ เป็ น "ชัย
ชนะ" ของประชาธิปไตย รัฐบาลทักษิณจัดงานครบรอบ 30 ปี ให้อย่างอลังการ เปิ ด
อนุสรณ์สถาน ให้มี "วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย" บรรจุเนืMอหา 14 ตุลา ลงในตําราของ
กระทรวงศึกษา ในพรรคไทยรักไทยก็มีคนรุ่ น 14 ตุลา เดินกันขวักไขว่อย่างภาคภูมิใจ
ส่ วนเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 ถูกลืม มีแต่การทําบุญประจําปี ที4มธ. อย่างเงียบ ๆ ไม่มีใคร
อยากพูดถึง ไม่มีใครเข้าใจว่า เกิดอะไร ตอนนัMนก็ทาํ ใจแล้วว่า สังคมไทยคงไม่มีวนั เข้าใจ
และเหตุการณ์กจ็ ะถูกลืมไปจนหมดสิM นเมื4อพ้นจากคนรุ่ นนีMไปแล้ว
แต่รัฐประหาร 19 กันยา 49 ทําให้กลับตาลปั ตร ผูค้ นสนใจเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 กัน
มากมาย เข้าใจถึงสาเหตุไปจนถึงแผนและผูก้ ระทํา เข้าใจได้ชดั เจนจนไม่ตอ้ งอธิบายอะไร
ทัMงสิM น และพวกเขายังมีอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมต่อเหตุการณ์นM ีดว้ ย
สาเหตุเพราะรปห.19 กันยา 49 กระตุกให้คนจํานวนมาก "ฉุกคิด" ขึMนมา แล้วเอา
เหตุการณ์ในอดีตมาปะติดปะต่อกัน ก็ "เข้าใจ" ทันที (เหมือนหลอดไฟสว่างวาบ) ว่า 6
ตุลา เกิดอะไรขึMน และทําไมถึงมี รปห.19 กันยา 49
กรณี เม.ย.-พ.ค.53 ยิง4 ตอกยํMาอารมณ์ความรู ้สึกร่ วมชะตากรรมที4พวกเขามีต่อ 6 ตุลา
19 มากขึMนไปอีก
ในแง่นM ี ต้องขอบคุณ รปห.19 กันยา 49 ที4ทาํ ให้ความทรงจํา 6 ตุลา 19 ฟืM นกลับคืน
มาเป็ น "วาทกรรมที4มีชีวติ " อีกครัMง!

ั
ั > เจียมฯ-ปชต. และ
"สปช.เนาวร ัตน์" เขียนถึง 6 ต.ค.-ธงชย-สมศ
กดิ
ั
สงคมไทยไบโพลาร์
วันที& 08 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 23:01:01 น.
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ั ลบเลือนอยูใ่ นความทรงจําของผู ้ผ่าน
เหตุการณ์ชว่ งนัน
]
แม ้จนวันนี]
ิ]
วันนีท
] ล
ี& ้วนเป็ นผลของพัฒนาการจากเหตุการณ์ชว่ งนัน
] แทบทัง] สน
นัน
] คือการทางการเมืองครัง] สําคัญของสงั คมไทยโดยเฉพาะความเป็ นตรงกันข ้ามและ"ตืน
& รู"้
ความขัดแย ้งระหว่างประชาธิปไตยกับ เผด็จการ
้ บขวา
ตรงกันข ้ามเหมือนขาวกับดํา ซายกั
ั เจนระหว่างผู ้ปกครองทีท
คูข
่ ด
ั แย ้งทีช
& ด
& รงอํานาจกับประชาชนทีถ
& ก
ู ปกครองอย่างไม่เป็ นธรรม

ยุคนัน
] ก็คอ
ื ทหารกับประชาชนเป็ นหลัก
กล่าวได ้ว่าการทํารัฐประหารแทบทุกครัง] ล ้วนเป็ นการด ้วยกันเอง "ขุนทหาร" ของเหล่า"โค่นล ้ม"
ิ] กระทัง&
"เผด็จการ" ก็คอ
ื "ภาพลักษณ์ทหาร" ทัง] สน
เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 กับ 6 ตุลา 19 เป็ นการ เผด็จ" ของภาคประชาชนทีท
& นไม่ได ้กับ "ตืน
& รู"้
อีกต่อไป จึงสําแดงพลังคัดค ้านต่อต ้านด ้วยการชุมนุม และเดินขบวน ซงึ& นํ าโดย "การทหาร
ิ นักศก
ึ ษา อาชวี ะ นักเรียนและประชาชน ปั ญญาชน ผู ้ ทัง] หลาย "ตืน
นิสต
& รู"้
ขณะทีภ
& าคประชาชนผู ้ และฝ่ ายตรง "ประชาธิปไตย" ได ้ตระหนักว่าตนนีแ
] หละเป็ นฝ่ าย "ตืน
& รู"้
"เผด็จการ" ข ้ามซงึ& คือทหาร เป็ นฝ่ าย
กลับกัน ผู ้ปกครอง ผู ้ทรงอํานาจแท ้จริง คือ เห็นว่า รัฐบาลภายใ "ขุนทหาร"ต ้เงาทหารผู ้ทรง
อํานาจนีแ
] หละ เป็ นฝ่ าย "กบฏ" บรรดาพวกต่อต ้านคัดค ้านเหล่านีแ
] หละเป็ น "ประชาธิปไตย"
ั รูของประชาธิปไตยทีต
เป็ นศต
& ้องกําจัด
ั รูกน
ต่างฝ่ ายต่างมองศต
ั คนละตัว
แล ้วต่างก็ตอ
่ สูกั้ นแม ้จนวันนี.] ..

"เผด็จการทีน
& ํ ามาใชโ้ "วาทกรรม"กลายเป็ น"ประชาธิปไตย"กับ"จมตีซงึ& กันและกันแม ้จนวันนี.] ..
ิ] เชงิ แต่ก็
วันนี] ชุดของวาทกรรมของสองคํานี] ได ้เปลีย
& นจากรูปแบบเก่าสูเ่ นือ
] หาใหม่ แม ้จะไม่สน
ั เจนขึน
เริม
& จะชด
]
่ หารเท่านัน
ไม่ใชท
] ทีเ& ป็ น ตามวาทกรรมเก่า พลเรือนหรือรัฐบาลทีม
& าจากการ "เผด็จการ"
ได ้แล "เผด็จการ" เลือกตัง] ก็เป็ นะร ้ายกว่าด ้วย
แล ้ว ล่ะ คืออะไร "ประชาธิปไตย"
กล่าวอย่างถึงทีส
& ด
ุ
"ประชาธิปไตย คืออํานาจอันชอบธรรมของประชาชนในการบริหารและจัดการต่อเรือ
& งทีเ& ป็ นไป
เพือ
& ประโยชน์สข
ุ ของประชาชนสว่ นรวมเป็ นหลักและเป็ นใหญ่"
ื] สท
ิ ธิขายเสย
ี งจัดตัง] หัวคะแนนตลอดจน
ดังนัน
] การเลือกตัง] ทีไ& ม่ชอบธรรมทัง] หลายไม่วา่ จะซอ
ื& กระทัง& มอมเมาจูงใจด ้วยนโยบายประชานิยมจอมปลอมเหล่านีต
โฆษณาชวนเชอ
] ้องถือเป็ น
ิ]
กระบวนการอันไม่ชอบธรรมทัง] สน
ผู ้ได ้มาซงึ& อํานาจด ้วยกระบวนการอันไม่ชอบธรรมเหล่านัน
] ต ้องถือว่าเป็ นผูโกงอํ
้
านาจอันชอบ"

ไปแล ้วเป็ นความผิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตัง] แต่ต ้น"ธรรมของประชาชน
แม ้การได ้มาซงึ& อํานาจอันชอบธรรมโดยชอบธรรมแล ้วก็เถิดแต่หากใชอํ้ านาจนัน
] ไปในทางไม่
่ โกงกิน ใชเส
้ ย
ี งข ้างมากลาก
ชอบธรรม ไม่เป็ นไปเพือ
& ประโยชน์สข
ุ ของประชาชนสว่ นรวม เชน
่ กัน "
ไป อันเป็ นการ "ฉ ้อราษฎร์บงั หลวงนีก
& ถ
็ อ
ื ว่าไม่เป็ นประชาธิปไตยเชน
ดังรัฐบาลพลเรือนทีเ& ป็ น กันอยูน
่ ัน
] "ไม่เห็น" ดังทีเ& ห็น และ "เผด็จการ"
ิ ธิทจ
ี งข ้างมาก ในลักษณะ "การเลือกตัง] "
นักการเมืองทีม
& ก
ั อ ้าง เป็ นสท
ี& ะทําอะไรๆ ได ้ตามเสย
้
พวกมากลากไปนัน
] ไม่ผด
ิ อะไรกับคนขับรถทีไ& ด◌ ้ใบขับขีม
& าแล ้วจะใชใบขั
บขีน
& ัน
] เป็ นใบเบิกทาง
ทําผิดกฎจราจรหาได ้ไม่
ฉั นใดก็ฉันนัน
] ประชาธิปไตยกับเผด็จการจึงต ้องเพ่งไปทีเ& นือ
] หาเป็ นสําคัญมิใชเ่ พียงรูปแบบดัง
วาทกรรมเก่านัน
]
ั รูของประชาธิปไตยเป็ นคนละตัวกันอยูร่ ํา& ไป
ผิดไปจากนีก
] จ
็ ะมองศต

เมือ
& เข ้าใจประชาธิปไตยตรงกันทัง] รูปแบบและเนือ
] หาแล ้วปั ญหาก็เหลือแต่ทจ
ี& ะทําอย่างไรให ้
ประชาธิปไตย อันเป็ นอํานาจอันชอบธรรมของประชาชนนัน
] ได ้เป็ นจริงและเข ้มแข็ง
ั ศต
ั รูกไ
่ ้มลุกคลุกคลานฟาดฟั น
ตราบยังมองต่างมุมยึดกุมทิฏฐิตา่ งกันประชาธิปไตยก็ไม่ชด
็ ม่ใชล
กันอยูอ
่ ย่างนีก
] อ
็ ย่าหวังเลยว่าประชาธิปไตยแท ้จริงจะเกิดได ้ในสงั คมอย่างนี]
สงั คมไทยวันนี] ถ ้าเปรียบโรคทางจิตวิทยาก็เทียบได ้กับโรค คือ สองขัว] สุดๆ มีทงั ] "ไบโพลา"
คึกคักสุดขีด กับ หดหูส
่ ด
ุ ขัว]
พวกตืน
& รู ้และพวกตืน
& หลงก็จะคึกคักสุดขีด พวกหลับใหลก็จะจมอยูก
่ บ
ั มายาการของสงั คม
บริโภค หลีกเลีย
& งความกลวงเปล่าด ้วยการแสวงสงิ& เสพสุขไปวันๆ
ั
M งคมไทยต้
ภาวะอย่างนีส
องการจิตแพทย์โดยด่วน

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.

ข่าวสด
วันที4 10 ตุลาคม พ .ศ.2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์

2 นคราเดือนตุลา
โดย ใบตองแห้ ง
ึ ษาสม ัย 14 ถึง 6 ตุลา ถามว่ารูจ
M มเจอรุน
เมือ
[ เร็วๆ นีผ
่ พีอ
[ ดีตแกนนําน ักศก
้ ัก ไหม เป็น "คุณพร้อม"
ื[ จ ัดตงัM
รูไ้ หมน้องชาย แกซูเปอร์บก
ิc ในก "คุณพร้อม" รุน
่ พีธ
[ รรมศาสตร์ เข้าป่าไปทางสุราษฎร์ฯ ชอ
องท ัพ ขณะทีต
[ ัวคุณพร้อมก็เหลืองจ ัด แหม ย ังกะนิยาย จากทีพ
[ เี[ ข้าป่าน้องเป็นทหาร38 ปี ผ่านไป
กล ับมาเห็นพ้องก ันได้
ผมฟั งแล ้วทัง] ขําทัง] สะทก สะท ้อน เรือ
& งคนตุลาแยก 2 ขัว] ไม่แปลกใจ แค่บงั เอิญมีน ้องชายเป็ นทหาร ที&
สะทกสะท ้อนคือเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน 6 ตุลา 2519 ผ่านไป 38 ปี 14 ตุลา 2516 ผ่านไป 41 ปี คนรุน
่ ผม
ถ ้ารับราชการก็นับถอยหลังสูเ่ กษี ยณ คนรุน
่ พีๆ& ไม่แปลกอะไรทีม
& น
ี ้องชายขึน
] ถึงตําแหน่งสูงสุด
ั พฤกษ์"
นายทหารรุน
่ นีก
] ร็ น
ุ่ เดียวกับคนตุลานะครับ อย่างบิm กตู่ ถ ้าท่านไม่สอบเตรียมทหาร อ่าน จบวัด "ชย
ึ ษา ถ ้าย ้อนเวลาพลิกมิต ิ
นวลนรดิศแล ้วเข ้าธรรมศาสตร์14 ตุลา 2516 ก็อยูป
่ ี 3 เผลอๆ กลายเป็ นผู ้นํ านักศก
ิ ิ
เราอาจจะมี พลเอกธีรยุทธ บุญมี มายึดอํานาจแทน ฮฮ
ตํานานคนตุลาถ ้าเขียนนิยายขายคงเขียนได ้ เป็ นร ้อยเล่ม เอาแค่ชวี ต
ิ ปกติกม
็ ค
ี นออกป่ ามาเป็ นรัฐมนตรี เป็ น
เศรษฐี เป็ นยาจก 8 ปี ทผ
ี& า่ นมายิง& คนเคยหลบกระสุนรอดตายจากสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์มา "ดราม่า"
้
้
ด ้วยกัน คนเคยยากลําบากสูรบทํ
าสงครามมาด ้วยกัน กลับแยกขัว] ต่อสูฟาดฟั
นเอาเป็ นเอาตาย อันทีจ
& ริงก็คน
ี ยกขัว] แต่คนตุลา และ "โค่นล ้มเผด็จการ" กว่าใครเพราะเคย "ดราม่า"
ทุกรุน
่ ในสงั คมไทยนั&นแหละ ทีแ
& บ่งสแ
้ อ
ี เพือ
ี เลือดเสย
ี นํ] าตามามากมาย
เคยต่อสูเพื
& ความใฝ่ ฝั นกระทัง& เสย
& นเสย
ิ รับ โหย ก็อายุหกสบ
ิ กว่ากันหมดแล ้ว มีความจําเป็ นอะไรต ้องคบกันอีก เหลือ
ถามว่ารอบนีจ
] บไหม จบสค
นํ] าใจไมตรีอก
ี ครัง] เดียวคือไปงานศพ นีไ
& ม่ได ้บอกว่าจะฆ่ากัน (เผลอๆ บางงานไปไม่ได ้โดนเป่ านกหวีดไล่)
ถ ้าบังเอิญเจอหน ้า ก็ทก
ั ทาย แต่เมือ
& ความคิดสุดสายป่ าน มีความจําเป็ นอะไรต ้องคบกัน
ทําไมต ้องรุนแรงปานนัน
] เพือ
& นกัน เคยมีอด
ุ มการณ์เดียวกัน พูดกันดีๆ ไม่ได ้หรือ ถามว่าพูดกับใคร ในขณะที&
ั , วัฒน์ วรรลยางกูร กลายเป็ น หนีออกนอกประเทศ แต่เพือ
เพือ
& นอย่างจรัล ดิษฐาอภิชย
& นอีก "ผู ้ร ้าย"
เรายังพูดภาษาเดียวกันได ้หรือ .สปช .มากมายแห่เข ้าไปเป็ น สนช
ั ] ๆ ต่างฝ่ ายต่างมีอด
คนตุลาขัดแย ้งกันเพราะอะไร ตอบสน
ุ มการณ์ นีต
& อบแบบผม ถ ้าตอบแบบฝ่ ายตรงข ้ามเขา
ิ จ ้างเป็ นทาสนายทุน ซงึ& ง่ายดี ไม่ต ้องอธิบายอะไร ผมสต
ิ ้องหาคําอธิบายให ้พวกเขา
ก็วา่ ผมเห็นแก่อามิสสน
แทบแย่
้ อ
อุดมการณ์เดือนตุลามี 2 ด ้านด ้วยกันคือเรียกร ้องเสรีภาพ ประชาธิปไตย และต่อสูเพื
& ความเป็ นธรรมใน
ั
&
ึ
่
ั
สงคม ซงพัฒนาไปสูอด
ุ มการณ์สงคมนิยม กระทัง& พรรคคอมมิวนิสต์ลม
่ สลายก็ออกป่ ามาอย่างคนอกหัก แต่

ั "โค่นล ้ม" เชอ
ื& ว่าการเปลีย
่ งั คมดีงามจะต ้อง "หญ ้าพิษ"
คนจํานวนมากยังติด กวาดล ้างอะไรซก
& นแปลงไปสูส
ั ] กรรมาชพ
ี " แบบ "คนดี" อย่าง แล ้วสร ้างระบอบการปกครองของเดินไปตาม
บังคับให ้สงั คม "เผด็จการชนชน
ทิศทางทีต
& ้องการ
ความคิดนีเ] มือ
& ผนวกกับความเกลียดกลัวทุนโลกาภิวต
ั น์และ ก็โป๊ ะเชะ แม ้ต ้องเข ้าข ้าง "ระบอบทักษิณ"
บางคนยัง "กินทีละคํา" ก็มข
ี ้ออ ้างว่าระบอบทักษิณเลวร ้ายอันตรายกว่า เป็ นยุทธศาสตร์ยท
ุ ธวิธ ี "อํามาตย์"
ตีลก
ู มัว& ว่าการโค่นรัฐบาลเลือกตัง] คือเจตนารมณ์เดือนตุลาโค่น มัว& ได ้ใจจนอ ้างว่า "เผด็จการทุนสามานย์"
"เผด็จการกับประชาธิปไตยไม่ตา่ งกัน"
ื& ว่า ประชาธิปไตยจะนํ ามาซงึ& ความเป็ นธรรมในสงั คม มองประชาธิปไตยเป็ นเครือ
คนพวกนีไ
] ม่เชอ
& งมือของ
นายทุน ซงึ& เอาเข ้าจริงคือสลัดไม่พ ้นหญ ้าพิษสงั คมนิยม ไม่เข ้าใจว่ายังไงๆ สงั คมก็ต ้องเป็ นทุนนิยม สงั คม
อุดมคติลงคอห่านไป 30 กว่าปี แล ้ว ทุนนิยมยังไงก็โหดร ้าย แต่ประชาธิปไตยชว่ ยถ่วงดุลให ้เป็ นธรรมขึน
]
้ ดก็เหมือนขวาจัดนะครับ ไม่ยอมรับความเห็นต่าง
ถามว่าผมเข ้าใจอีกฝ่ ายแล ้วทําไมพูดกันไม่ได ้ ซายจั
กระทัง& ลืมไปว่า "เก ้าอีฟ
] าด"6 ตุลาก็มาจากไม่ยอมให ้มีความเห็นต่าง เทียนอันเหมินก็ไม่ยอมให ้มีความเห็น
ต่าง พวกทีค
& ลัง& อุดมการณ์ซงึ& ไม่อยูใ่ นวิถป
ี ระชาธิปไตยฆ่าเพือ
& นได ้ง่ายๆ อย่าง เหมาเจ๋อตง ร่วมรบมากับ
่
หลิวเซาฉี เผิงเต๊อะไหว ฯลฯ ยังขังสหายจนตายในคุก
ื[ ประชาธิปไตย ย ังไงก็ตอ
เรือ
[ งเศร้าคือเมือ
[ เราเชอ
้ งยอม ให้มค
ี วามเห็นต่าง ทงัM 8 ปี ทีผ
[ า่ นมาและ
อนาคตข้างหน้า เราไม่สามารถจําก ัดเสรีภาพเพือ
[ นทีเ[ ห็นต่าง เราไม่สามารถไล่พวกเขาออกนอก
้ ท
ิ ธิสว
่ นต ัวเลิกคบก ันเท่านน
ประเทศ เรามีแค่เสรีภาพขนตํ
ัM า
[ คือใชส
ัM

ความทรงจํา ไร้เสี ยง Silence-Memories (6 October 1976)
https://www.youtube.com/watch?v=nmSSSX6-OvU&feature=youtu.be
See Translation

สารคดี 6 ตุลา
youtube.com
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Charnvit Ks shared ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo.
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Charnvit Ks shared ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri's photo.
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6 people like this.

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

News Feed

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

LikeLike · Share
•

40 people like this.

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

ชาญวิทย์ 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 .สปช 5‘จากถึงการปฏิรูปใหญ่ในประเทศไทย 16 ตุลา 14'
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14 ต.ค. 2557 ในงานรําลึก 14 ตุลา ประจําปี 2557 มีการจัดงานอภิปรายทีห
& ้องLT1 คณะนิตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข ้อ จาก “14 ตุลา 16 ถึงการปฏิรป
ู ใหญ่ในประเทศไทย” โดยมี
ิ สภาปฏิรป
วิทยากรทัง] หมดเป็ นสมาชก
ู แห่งชาติ (สปช.) คือ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวท
ิ ยาลัยบริหารรัฐ
ิ มานิจ สุขสมจิต สอ
ื& มวลชนอาวุโส คํานูณ สท
ิ ธิสมาน อดีตสมาชก
ิ
กิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสต
ั ยงกิตติกล
ั ต์ ภัยหลีกลี] ผู ้อํานวยการ
วุฒส
ิ ภาจากการแต่งตัง] ธวัชชย
ุ เลขาธิการสมาคมธนาคาร และวสน
ั แห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เป็ นผู ้ดําเนินรายการ ภายในงานมีผู ้สนใจเข ้า
สถาบันต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชน
ร่วมฟั งการอภิปรายราวสองร ้อยคน
ประชาไทถอดความมานํ าเสนอ
“เราไม่เอาเผด็จการทหาร แต่เราก็ไม่เอาระบอบประชาธิปไตยแต่เพียงในนาม ทีแ
& ท ้จริงแล ้วเป็ นระบอบเผด็จ
ิ ธิสมาน
การรัฐสภาทีม
& น
ี ายทุนพรรคการเมืองเป็ นคนผูกขาด” คํานูณ สท
ิ สภาผู ้แทนราษฎรไม่ม ี
คํานูณ เสนอว่าสงิ& ทีเ& ป็ นปั ญหาสําคัญประการหนึง& ของการเมืองไทย คือ การทีส
& มาชก
ิ ใจตามความเห็นของตนเองด ้วยเจตนาอันบริสท
อิสระในการตัดสน
ุ ธิK เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุวา่ ส.ส.
ต ้องสงั กัดพรรคการเมือง จึงเป็ นปั จจัยทีเ& กือ
] หนุนให ้เกิดการครอบงําความคิดเห็นโดยนายทุนเจ ้าของพรรค
การเมือง สงิ& ทีเ& กิดขึน
] คือ ส.ส. ไม่ได ้ทําตามความต ้องการของประชาชน แต่ต ้องโอนอ่อนไปตามมติของ
พรรคการเมือง

่ งกงตอนนีอ
่ งกงแม ้จะมี
เขาชวี] า่ สงิ& ทีเ& ป็ นปั ญหาในฮอ
] าจจะไม่แตกต่างจากประเทศไทย เพราะการเมืองในฮอ
่
&
ึ
การเลือกตัง] แต่ในกระบวนการรัฐบาลจีนเป็ นคนเลือกผู ้แทนของพรรคมาให ้คนฮองกงเลือก ซงไม่ตา่ งจาก
ประเทศไทยทีม
& พ
ี รรคการเมืองคัดผู ้แทนมาให ้ประชาชนเลือก ต่างกันก็เพียงประเทศจีนเป็ นพรรค
คอมมิวนิสต์พรรคเดียว แต่ประเทศไทยมีหลายพรรคการเมือง
คํานูณกล่าวว่า การปฏิรป
ู ทีแ
& ท ้จริง จึงมีความจําเป็ นต ้องจํากัดอํานาจของกลุม
่ ทุนพรรคการเมืองทีผ
& ก
ู ขาด
อํานาจของประเทศ และสงิ& ทีจ
& ําเป็ นอีกประการหนึง& คือการกระจายอํานาจไม่ให ้รวมอยูท
่ ศ
ี& น
ู ย์กลาง เนือ
& งจาก
การกระจุกตัวของอํานาจบริหารราชการแผ่นดินเป็ นเงือ
& นไขหนึง& ทีจ
& งู ใจให ้กลุม
่ ทุนพรรคการเมืองเข ้ามา
ลงทุนในสนามการเมือง เพราะจะสามารถผูกขาดอํานาจได ้ทัง] ประเทศ
่ ําให ้ สปช. เป็ นอาชพ
ี หรือชอ
่ งทางทาง
“ผมคิดว่าต ้องเอาจิตใจต ้องเอาวิญญาณแบบ 14 ตุลา มาใช ้ ไม่ใชท
การเมือง คือเราต ้องคิดว่าเป็ นการกระทําโดยบริสท
ุ ธิใK จ” อเนก เหล่าธรรมทัศน์
้
เอนก เห็นว่าการจะปฏิรป
ู ประเทศครัง] นี] จําเป็ นต ้องใชความทรงจํ
าและจิตวิญญาณในชว่ ง 14 ตุลา 2516 ซงึ&
ึ ษาต ้องการมากทีส
ในชว่ งนัน
] สงิ& ทีน
& ักศก
& ด
ุ คือ การมีรัฐธรรมนูญทีเ& ป็ นประชาธิปไตย ไม่เอาระบอบเผด็จ
ื ทอดอํานาจ และที&
การทหาร และไม่เอาระบอบอํามาตยาธิปไตย(bureaucratic polity) ไม่ต ้องการระบบสบ
สําคัญทีส
& ด
ุ คือ ในชว่ งนัน
] เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษั ตริยม
์ าก
ึ ษาในชว่ ง 14 ตุลาคม 2516
เอนกย ้อนกลับไปมองถึงบรรยากาศทีม
& องเห็นความเป็ นหนึง& เดียวของนักศก
ึ ษาออกมาชุมนุมประท ้วงท ้วงรัฐบาล เพราะเชอ
ื& ในความดีงามของสงิ& ทีต
โดยชใี] ห ้เห็นว่า ในชว่ งนัน
] นักศก
& น
ื& ว่าเป็ นการเรียกร ้องเพือ
กระทํา เชอ
& ประชาชน เพือ
& ประเทศ ไม่ได ้มีเป้ าหมายนัยยะทางการเมืองแอบแฝง แต่
เมือ
& มองสงิ& ทีเ& กิดขึน
] ในขณะนีพ
] บว่า “คนเดือนตุลา” ต่างก็แตกกันไปอยูใ่ นแต่ละฝ่ ายการเมือง ซงึ& อาจจะ
้ นนัน
เป็ นไปไม่ได ้ทีจ
& ะให ้กลับมาเป็ นอันหนึง& อันเดียวกันอีก แต่อยากให ้จดจําบรรยากาศของการต่อสูในวั
]
พร ้อมชใี] ห ้เห็นข ้อแตกต่างของประชาธิปไตยในอดีตกับปั จจุบน
ั ว่า ประชาธิปไตยไม่ได ้มีความหมายแค่เพียง
การออกมาหย่อนบัตรแล ้วก็จบไป แต่ประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองโดยประชาชน
่ วั ให ้มากขึน
เอนกยํ]าว่า อยากให ้ทุกคนเอาความทรงจํา 14 ตุลา มาใสต
] อยากให ้ลดความขมขืน
& ความกลัวว่า
ื&
จะล ้มเหลว อยากให ้มีวธิ ค
ี ด
ิ แบบ 14 ตุลา คือไม่คด
ิ ว่าจะล ้มเหลว แล ้วทําอย่างเต็มที& เพราะได ้ทําในสงิ& ทีเ& ชอ
ว่าถูกต ้อง
ิ สปช. เอนกกล่าวว่าต ้องพยายามให ้เกิดการมีสว่ นร่วมจากทุก
ขณะเดียวกันในด ้านหน ้าทีข
& องการเป็ นสมาชก
ด ้าน โดยต ้องมีการรับฟั งความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ าย และจะต ้องทําให ้รวดเร็ว เพือ
& ทีจ
& ะได ้เห็นการ
เปลีย
& นแปลงในทางทีด
& เี พือ
& ประเทศไทย
“ประเทศเรามีเผด็จการเกิดขึน
] หลายครัง] แม ้จะเป็ นพลเรือนเข ้ามา ก็เป็ นเผด็จการอย่างทีห
& ลายท่านได ้พูดไป
แล ้ว” มานิจ สุขสมจิตร
มานิจเสนอว่า การปฏิรป
ู จะเกิดขึน
] ได ้ต ้องเข ้าใจปั ญหาอย่างแท ้จริง ถ ้าการแก ้ปั ญหาครัง] นีไ
] ม่แก ้ทีร& ากฐานคง
ต ้องลําบากกันไปอีกนาน โดยมานิจมองว่าปั ญหาทีส
& ําคัญทีส
& ด
ุ ของประเทศไทยคือ ความไม่รู ้ หรือ
ั คือรู ้แบบเอาเปรียบคนอืน
อวิชชา อีกเรือ
& งทีเ& กีย
& วข ้องกันก็คอ
ื เรามีคนทีร& ู ้มาก แต่รู ้แบบศรีธนญชย
& โดย
่ งทางทีจ
่ รัฐธรรมนูญ 2550 ทีม
พยายามหาชอ
& ะทําในสงิ& ทีไ& ม่ถก
ู ต ้อง เชน
& ก
ี ารเขียนไว ้อย่างดี แต่กม
็ ค
ี น
่ งโหว่ ปั ญหาอีกประการหนึง& คือ เนือ
พยายามจะหาชอ
& งจากสงั คมไทยเป็ นสงั คมทางดิง& (Hierarchy) เลยทํา
้
ให ้ผู ้มีอํานาจใชอํ้ านาจมากว่าใชความรู
้ เป็ นเหตุทําให ้เกิดสงั คมทีเ& ป็ นระบบอุปถัมภ์ ผู ้คนจําต ้องวิง& เข ้าหา
อํานาจ เพราะหวังผลตอบแทน
ื& รัฐมนตรีเพียงคนเดียวสามารถทีจ
“แทบจะไม่น่าเชอ
& ะโยกย ้ายปลัดกระทรวงได ้ ย ้ายอธิบดีได ้ หรือแม ้แต่
่
ไม่ได ้เป็ นรัฐมนตรีกส
็ ามารถโยกย ้ายคนได ้ เชนคนทีไ& ม่ได ้เป็ นนายกรัฐมนตรีแต่เป็ นเจ ้าของพรรคทีม
& าร่วม
รัฐบาลก็สามารถใชอํ้ านาจอย่างนีไ
] ด ้”มานิจกล่าว

ขณะเดียวกันก็ชใี] ห ้ต ้นตอของปั ญหาว่า ผู ้คนถูกยัดเยียดให ้เข ้าใจว่า ประชาธิปไตยคือการเลือกตัง] ครบ 4 ปี ก็
มาเลือกตัง] ครัง] หนึง& เลือกตัง] แล ้วมอบอํานาจให ้เขาแล ้วก็ปล่อยทิง] ไปซงึ& เป็ นสงิ& ทีไ& ม่ถก
ู ต ้อง เพราะความจริง
ประชาธิปไตย จะต ้องพูดถึงเรือ
& งอํานาจการปกครองทีเ& ป็ นของประชาชน ประชาชนต ้องมีความเสมอภาคกัน
ิ ธิเสรีภาพต ้องมีการใชอย่
้ างเหมาะสม ประเทศเป็ นนิตริ ัฐซงึ& ใชกฎหมายในการปกครองประเทศ
้
การใชส้ ท
ขณะเดียวกันรัฐบาลต ้องมีความโปร่งใส
ื& มวลชน
มานิจเผยให ้เห็นสงิ& ทีเ& คยเกิดขึน
] และมองว่าเป็ นปั ญหาทีส
& ําคัญอีกประการหนึง& ในฐานะทีต
& วั เองเป็ นสอ
้ นภาษี ของประชาชนเพือ
ื]
ได ้พบเห็นการกระทําทีไ& ม่ชอบธรรมของรัฐบาลหลายๆ รัฐบาล คือการใชเงิ
& ซอ
ื& มวลชน เชน
่ ซอ
ื] เนือ
ื] เวลาออกอากาศเพือ
สอ
] ทีโ& ฆษณา ซอ
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ไม่มี 14 ตุลาอีกแล้ว

วันจันทร์ที4 13 ตุลาคม 2557 เวลา 08:57:40 น.
ผูเ้ ข้าชม : 1663 คน

วันหนึ&งข้ างหน้ า จะเกิดม็อบล้ ม คสช.แบบ 14 ตุลา 2516 ไหม
ถามอะไรใครจะกล้ าตอบ แต่ อันทีจ6 ริ งตอบตรงๆ ก็เชื6อว่ าไม่ พูดเช่ นนีBไม่ ได้ เชื6อว่ า คสช.จะประสบความสําเร็ จในการปกครองการปฏิรูป แต่ เพราะ
เงื6อนไขหลายอย่ างเปลีย6 นไป

เอาง่ายๆ 14 ตุลาเกิดจากคนกรุ งคนชัMนกลางเป็ นกําลังหลัก แต่ตอนนีMคนชัMนกลางเก่าต่างหากกําลังมีความสุ ขกับระบอบ คสช. 14 ตุลาของคนชัMน
กลางเก่าเกิดไปแล้วตอนเป่ านกหวีดไล่อีปู ตัวแทนคนชัMนกลางเช่น นักวิชาการ อธิการบดี ผูม้ ีชื4อเสี ยงทางสังคม และสื4 อ กําลังร่ วมมือกับทหารและ
ข้าราชการปฏิรูปประเทศ ฟืM นฟูจารี ตศีลธรรมความเป็ นไทย ลดความเหลื4อมลํMาภายใต้กฎอัยการศึก ต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ออกมา นายกรัฐมนตรี
ไม่มาจากการเลือกตัMงก็ไม่มีใครว่า ไม่มีใครน้อยใจแทน พล.อ.สุ จินดา คราประยูร
ต่อให้ คสช.ล้มเหลวอย่างไร ผูส้ นับสนุน คสช.ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองล้มเหลว ต้องลากถูไปให้ถึงที4สุด อย่างที4ช่วยกันแก้ต่างช่วยกันหาทางออกให้
ตลอด 5 เดือนที4ผา่ นมา
ขณะที4ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร ฐานมวลชนอยูใ่ นชนบทภาคเหนือภาคอีสาน ซึ4งวันนีMถูกล็อกใต้กฎอัยการศึก ต่อให้ไม่มีกฎอัยการศึก การ
เคลื4อนมาต่อสู ก้ บั รัฐบาลทหารก็ทาํ ได้ยาก มีแค่คนชัMนกลางข้างน้อยกับคนระดับล่างในเมือง ซึ4งก็มีโอกาสก่อหวอดน้อยถึงน้อยมาก เว้นแต่ คสช.จะ
ไปถึงจุดที4ทาํ ให้คนส่ วนใหญ่ รวมถึงคนที4เคยหนุนไม่พอใจอย่างรุ นแรง

ในฝ่ ายเรี ยกร้ องประชาธิปไตยเองก็มีปัญหาทีต6 ้ องปรั บขบวน พูดง่ ายๆ ถ้ ากลับไปสู่ เลือกตัBงเต็มใบแล้ ว ทักษิณกับพรรคเพือ6 ไทยคุมอํานาจเบ็ดเสร็ จ มี
นปช.เป็ นเครื6 องเคียง แล้ วนําไปหายนะอีกก็คงไม่ มีใครยอม โดยเฉพาะ 5 เดือนทีผ6 ่ านมาผู้มีบทบาทเคลือ6 นไหวก็เป็ นนักวิชาการ นักศึกษา อิสรชน
เสียส่ วนใหญ่ ไม่ ใช่ นปช.หรื อพรรคเพือ6 ไทย
รัฐประหารครัMงนีMจะเปลี4ยนโครงสร้างของ 2 ขัMวขัดแย้ง ไม่ใช่ความขัดแย้งใหม่อย่างที4วษิ ณุ เครื องาม หรื อบวรศักดิb อุวรรณโณ พูด แต่เป็ นความ
ขัดแย้งเดิมระหว่างหลักประชาธิปไตยหลักนิติรัฐกับเนติบริ กร สามานย์ ยังเป็ นความขัดแย้งเดิมระหว่างเอาเลือกตัMงกับไม่เอาเลือกตัMง ระหว่างเสรี
ประชาธิปไตยกับจารี ตนิยม จะเอาความเท่าเทียมหรื อเอาค่านิยม 12 ประการ โดยอาจแตกแขนงเป็ นระหว่างประชาชนกับรัฐราชการ แต่กอ็ ยูใ่ น
ความขัดแย้งเดิมที4เน้นแนวคิดชัดเจนขึMน ไม่ใช่ผมู ้ ีอาํ นาจกับผูม้ ีอาํ นาจ ไม่ใช่ทกั ษิณกับอํามาตย์อีกต่อไป แต่เป็ นระหว่างประชาธิปไตยกับรัฐจารี ต
ความขัดแย้งนีMตอ้ งใช้เวลากว่าจะตกผลึก และเน้นไปที4การประชันความคิด ไม่ใช่ใช้กาํ ลัง เพราะไม่มีใครใช้กาํ ลังสู ท้ หารได้ แต่จะไปสู ก้ นั ในเนืMอหา
ทัMงด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พร้อมทัMงผ่านการพิสูจน์วา่ รัฐทหารรัฐราชการสามารถแก้ปัญหาประเทศได้หรื อไม่ หากล้มเหลวอีกครัMงจะได้
ตกผลึกว่าไม่ใช่ “รัฐประหารเสี ยของ” แต่ผดิ ตัMงแต่รัฐประหารแล้ว
การต่ อสู้ทางความคิดที&ต้องใช้ เวลา การพิสูจน์ ให้ ถึงที&สุดว่ ารั ฐประหารผิด (หรื อถูก) ซึ& งต้ องใช้ เวลา มีด้านดีคือลดความรุ นแรง เพราะต้ องรอคนส่ วน
ใหญ่ มฉี ั นทามติ ดีไม่ ดี อาจจะสู้กันไปเป็ นปี ๆ จนใช้ รัฐธรรมนูญใหม่ แล้ ว กระนัOนก็มขี ้ อเสียเช่ นกันเพราะถ้ ารั ฐประหารผิดจะทิ งO พิษร้ ายไว้ ในสังคม
ยาว นาน แบบเดียวกับยุคสฤษดิS ซึ& งภายใต้ ภาพนําประเทศก้ าวกระโดดก็ทิงO ผลร้ ายทัOงการพัฒนาที&เหลื&อมลําO วัฒนธรรมระบบราชการที&คอยฟั งคําสั&ง
ระบบอุปถัมภ์ พึ&งพา ที&สามารถผสมผสานเข้ ากับระบบเลือกตัOง ล้ างพิษหลายสิ บปี ไม่ มหี มด

ใบตองแห้ง

