ใครๆ ก็ไมรัก? แฉ มธ.หาม “รุง-เพนกวิน-อานนท” ขึ้นเวที 44 ป “6 ตุลา”
“หมอวรงค” ซัด ชุมนุม “14 ตุลา” ทำเสื่อม!

เผยแพร: 3 ต.ค. 2563 18:01 โดย: ผูจัดการออนไลน

ผูจัดรำลึก 44 ป “6 ตุลา” แฉผูบริหาร มธ. สั่งหาม “รุง-เพนกวิน-อานนท” ขึ้นเวที อาง “ไมสบายใจ” กอนจวก
เละ “ทัศนะ มุมมอง ขี้ขลาด” “หมอวรงค” ยก 5 เหตุผล ชี้ชุมนุม “14 ตุลา” ทำประวัติศาสตรการตอสูของ
นักศึกษาประชาชนเสื่อมลง
นาสนใจเปนอยางยิ่ง วันนี้ (3 ต.ค. 63) เฟซบุก Krisadang-Pawadee Nutcharus ของ นายกฤษฎางค นุตจรัส
ศูนยทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนและศิษยเกาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนึ่งในคณะผูจัดงานรำลึก 44
ป 6 ตุลา 19 โพสตขอความระบุวา
“ผมมีเรื่องนาเสียใจเกี่ยวกับงานครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 ซึ่งจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในชวงนี้แจงให
ทราบ
เมื่อวานนี้ ผมไดรับแจงวา ผูบริหารธรรมศาสตรไมอนุญาตใหนองเพนกวิน (นายพริษฐ ชิวารักษ) และ นองรุง
(ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล) ซึ่งเปนนักศึกษาธรรมศาสตรและทนายอานนท (อานนท นำภา) ซึ่งเปนทนายสิทธิ
มนุษยชน มารวมเสวนาในงานนีบ้ นเวทีหอประชุมศรีบูรพา ตามกำหนดที่คณะกรรมการไดเตรียมไว

ผูบริหารธรรมศาสตร ใหเหตุผลสั้นๆ วา ไมสบายใจ โดยไมอธิบายอะไร แถมยังสั่งวา หากไมตัดทั้งสามคนนี้ออกจะ
ไมยอมใหมีการแสดงบนเวทีทั้งหมดในงานนี้

ผมตองขอโทษตอประชาชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศ ทุกสาขาที่เคยแจงวา เพนกวิน รุง และ ทนายอานนท
จะมาแสดงความคิดเห็นในหัวขอ 6 ตุลา ในทัศนะของคนรุนใหมและการเมืองไทยในมุมมองของเยาวชน
ผมขอเสียใจที่จะแจงใหทราบวา เราจะไมไดฟงคนทั้งสามพูดอีกแลวในธรรมศาสตร
ขอความตอไปนี้ ผม นายกฤษฎางค นุตจรัส กรรมการจัดงานปนี้ที่ธรรมศาสตรแตงตั้ง ขอรับผิดชอบในความเห็นที่
จะแสดงตอไป
เปนอีกครั้งที่ทำใหเราเขาใจทัศนะ มุมมอง ความขี้ขลาด หรือความกลาหาญของผูบริหาร
เราจัดงานรำลึก 6 ตุลา 19 ทุกป เพราะเราเชื่อมั่นวา วีรชนคนหนุมสาวที่เสียสละชีวิตไปในเหตุการณครั้งนั้น อุทิศ
รางกายของตนเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ฆาตกรผูกออาชญากรรมตอพวกเขาก็เพียงเพราะเขามีความคิด
ที่แตกตางออกไปจากพวกมันเทานั้น
ที่สำคัญ เราจัดงาน 6 ตุลา 19 เพราะเราเรียกรองใหสังคมไทยในปจจุบันรับฟงความเห็นที่แตกตางกันมิใชหรือ
ไมวานองทั้งสามจะมีความคิดเห็นอยางไร ทำไมเราไมรับฟงเขา หรือคุณกลัวที่จะฟงในสิ่งที่เขาพูด

ถาในทางกลับกันในงานนี้ เชิญ แกวสรร อติโพธิ หรือ วรงค เดชกิจวิกรม มาพูดในงานนี้ ผมเชื่อมั่นวา ผูบริหารคง
มีความสบายใจกระมัง
ทานผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง อาจารยปรีดี พนมยงค เมื่อคราวกอการปฏิวัติ
2475 ก็มีความเห็นพลิกฟาคว่ำแผนดินใชไหม ในเวลานั้นทานก็มีอายุเพียงสามสิบปเศษ การตั้งธรรมศาสตรก็เพื่อ
เปนหลักคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของราษฎรทั่วไปใชหรือไม
การสั่งหามนองทั้งสามมาพูดในงาน 6 ตุลาปนี้ เปนสิ่งที่ผมไมมีทางจะรับได
แมผูบริหารอาจจะดีใจที่สามารถทำตามคำสั่งของนายได แตประวัติศาสตรไดจารึกไวแลว วา ในวันเวลานี้ทานได
ทำอะไรไป ทานไมอาจลบมันออกจากสวนหนึ่งของงานรำลึก 6 ตุลา 19 ได ถาเปรียบก็เปนเหมือนท็อปบูตที่
เหยียบย่ำไปบนรางกายของวีรชน 6 ตุลาในวันนั้น
เรื่องในวันนี้ชางประจวบเหมาะกับกรณีครึกโครมที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนดัง มีครูเอาถุงขยะดำครอบหัวนอง
นักเรียนเพื่อสั่งสอนใหกลัว และเชื่อในสิ่งที่ครูสั่ง
ผมนึกไมถึงวา ในวันที่เราจัดครบรอบ 44 ป 6 ตุลา 19 ผูบริหารธรรมศาสตรยังวิ่งไลเอาถุงขยะดำครอบหัว
นักศึกษาอยู”

ขณะเดียวกัน เฟซบุก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค” นพ.วรงค เดชกิจวิกรม แกนนำกลุมไทยภักดี
โพสตหัวขอ “#อยาทำใหเจตนารมณ 14 ตุลาเสียหาย”
โดยระบุวา “นองๆ ม็อบปลดแอก คงเกิดไมทัน 14 ตุลาคม 2516 จึงคิดจัดชุมนุม 14 ตุลาคมนี้ แตสิ่งที่นองๆ จัด
ชุมนุม เทียบกับเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มันคนละเรื่อง เพราะ
1. เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณที่นิสิต นักศึกษาและประชาชน ออกมาตอสูกับเผด็จการทหาร
ภายใตการนำของจอมพลถนอม-ประภาส และเรียกรองรัฐธรรมนูญ แตการชุมนุมครั้งนี้ จงใจตอตานสถาบัน
พระมหากษัตริยแบบเบิ้มๆ
2. เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งประเทศ แตการ
ชุมนุมที่จะเกิด ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญ
3. ในเหตุการณจริงของ 14 ตุลาคมนั้น มีนักศึกษาที่บริสุทธิ์เปนแกนนำจริงๆ ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
แตครั้งนี้ แกนนำเปนคนใกลชิดพรรคการเมือง
4. การชุมนุม 14 ตุลาคมในอดีต เปนบรรยากาศที่เผด็จการจริง แตตอนนี้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญผานประชามติ เพียงแตฝายที่อยูเบื้องหลังนักศึกษา แพแลวไมรูจักคำวาแพ
5. ผูชุมนุม 14 ตุลาในยุคกอน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แต
การชุมนุม 14 ตุลาครั้งนี้ ตองการลมลางการปกครองเพื่อเปน ระบอบสาธารณรัฐ
นี่คือ ความแตกตางอยางสิ้นเชิงของการชุมนุม จึงอยากเรียกรอง #อยาทำใหเจตนารมณ 14 ตุลาเสียหาย ที่สำคัญ
นองๆ จะทำใหความรูสึกดีๆ ของประชาชนตอเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เสื่อมลง ทางที่ดีควรเปลี่ยนวันนัด
ชุมนุม”

ทั้งนี้ วันนี้เชนกัน เฟซบุก เพนกวิน - พริษฐ ชิวารักษ Parit Chiwarak โพสตหัวขอ “ประกาศคณะราษฎร”
เนื้อหาระบุวา “ขอใหพี่นองราษฎรทุกหมูเหลามารวมตัวกันชุมนุมเพื่อขับไลเผด็จการโดยพรอมเพรียงกันในวันที่
14 ตุลาคม ณ ถนนราชดำเนิน ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป
ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎรจงเจริญ!”
แนนอน, สิ่งที่ตองทำความเขาใจและเห็นใจ ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ การยอมใหธรรมศาสตร เปน
เครื่องมือทางการเมือง ของนักการเมืองบางกลุมที่อยูเบื้องหลัง 3 แกนนำ เพนกวิน รุง และ อานนท ไมได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนเครื่องมือ เพื่อเรียกรอง “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย” ดวยทาทีจาบจวงดูหมิ่น จนหมิ่น
เหมตอการหมิ่นเบื้องสูง ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา คนไทยสวนใหญรับไมได และผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็
ลำบากใจที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ดวย

และที่สำคัญ ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คงจะมีบทเรียนมาแลววา การพูดบนเวที ของทั้ง 3 คนนัน้ มี
ทาทีจาบจวงสถาบันเบื้องสูง อยางทาทายมาตลอด ดังนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คงคิดวา กันเอาไว
กอน ดีกวามาแกไขในภายหลังจะดีกวา?
สวน ประเด็นของ “หมอวรงค” เชื่อวา มีความเห็นออกเปนสองสวน สวนหนึ่ง อาจหนุนหลังนักศึกษา ที่ตองการ
ชุมนุมในวันที่ 14 ตุลา เพราะตองการเอาฤกษงามยามดี เอาความขลังของวันนี้มาเปนสัญลักษณในการตอสู...
อีกสวน อาจเห็นดวยกับ “หมอวรงค” ที่ตองการใหวันที่ “14 ตุลา” เปนสัญลักษณการตอสูของพลังบริสุทธิ์อยาง
แทจริง ไมมีนักการเมืองบางกลุม หรือ หลายกลุมแอบแฝงหนุนหลัง ที่สำคัญ เปนการตอสูกับสถาบันหลักที่คนไทย
สวนใหญเคารพเทิดทูน เพียงเพราะกลุมคนที่หนุนหลังตองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นี่คือ ความเสื่อม ที่หลาย
คนไมอยากใหเกิดขึ้น
แตเหนืออื่นใด ทุกฝายพึงระลึกอยูเสมอวา การชุมนุมถือเปนการแสดงออกในการเรียกรองทางการเมือง เพื่อให
กลไกแกปญหาไดรับรู รับทราบ และรวมกันหาทางออกผานรัฐสภา ซึ่งเปนอำนาจของประชาชน
ไมใชการตอสูเพื่อแยงชิงอำนาจ หรือไมจริง? ดังนั้น การชวยกันรักษาสถานการณเอาไว แคการเรียกรอง ไมใช
“ตอสู” สถานการณก็จะไมเลยธง หรือ บานปลายกลายเปนความรุนแรงไปได นี่ตางหาก คือ ประชาธิปไตยที่
แทจริง นอกเหนือไปจากนี้ เอาประชาธิปไตยมาเปนขออางดีๆ นี่เอง
แหลงที่มา
เว็บไซตผูจัดการออนไลน .ใครๆ ก็ไมรัก? แฉ มธ.หาม “รุง-เพนกวิน-อานนท” ขึ้นเวที 44 ป “6 ตุลา” “หมอวรงค”
ซัด ชุมนุม “14 ตุลา” ทำเสื่อม!. เผยแพรเมื่อ 3 ตุลาคม 2563.
เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/politics/detail/9630000101161

