คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2536

ศ. 427 กับตุลาคม 2516
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หอง ศ. 427 กําลังจะถูกรื้อ !
หอง ศ. 425 ที่ผมนั่งทํางานมาเปนเวลาเกือบ 22 ป ก็กําลังจะถูกรื้อดวย ตึก
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปดใชมาแตป 2515 ปรากฏอาการชราภาพ
อยางเห็นไดชัด ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะหาตึกใดที่มีอัตราการใชตึก (rate of
utilization) สูงเสมอดวยตึกคณะเศรษฐศาสตร มธ. ไดยากนัก
เมื่อตึกคณะเศรษฐศาสตรเปดใชในป 2515 นั้น อาจารยคณะเศรษฐศาสตร
เกือบทั้งหมดยังอยูในวัยหนุมสาว และมากกวาครึ่งยังมิไดสมรส ตึกคณะเศรษฐศาสตรจึงคึกคัก
ดวยผูคนในวัยหนุมสาว ไมเวนแมแตวันเสารและวันอาทิตย อาจารยจํานวนไมนอยมานั่งเขียน
หนังสือและทํ างานวิจัยชวงวันสุดสัปดาห โดยที่สามารถเปดและปดตึกเองได บางคนถึงกับ
นอนคางในหองทํางาน เนื่องจากตองเรงเขียนรายงานวิจัยใหทันกําหนดเวลา
ผมกลาวถึงหอง ศ. 427 ดวยเหตุที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ยังไมมีผูใด
บันทึกไว เพราะเปนสถานที่ที่ใชในการ "ราง" จดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญในป 2516 อันกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางใหญหลวงในเวลาตอมา
แมวาผมจะมีชื่อปรากฏในรายชื่อผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ 100 คน ในป 2516
แตผมก็มิใชผูที่อยู "วงใน" ของขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น แมจนบัดนี้ ผมก็ยัง
ไมทราบแนชัดวา มีใครบางที่อยู "วงใน" ของขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ 2516 แตขอที่
ประจักษชัดก็คือ ในบรรดาผูที่ถูกจับกุม 13 คนในฐานแจกแถลงการณเรียกรองรัฐธรรมนูญนั้น
อาจมี "ผูกอการ" เพียง 2-3 คนเทานั้น
ผมเข าไปเกี่ ย วพัน กั บ ขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ ดวยการชักจูงของคุณ
ธีรยุทธ บุญมี ทั้งๆที่การเผชิญหนาครั้งแรกระหวางเราทั้งสองคนนั้นอาจเปนประสบการณที่ไมสู
ดีนัก เมื่อผมจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป
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2515 นั้น คุณธีรยุทธ บุญมี กํ าลังรณรงคตอตานสินคาญี่ปุน กลุมเศรษฐธรรมแหงคณะ
เศรษฐศาสตร มธ. ไดจัดใหมีการอภิปรายเรื่องการตอตานสินคาญี่ปุน โดยมีอาจารยธงชัย
สันติวงษ คุณธีรยุทธ และผมเปนผูอภิปราย จุดยืนของผมในเรื่องนี้เปนจุดยืนของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม ผมจึงไมเห็นดวยกับการตอตานสินคาญี่ปุน ผมเสนอความเห็นวา หาก
จะตอตานสินคาตางชาติ ควรจะตอตาน "สินคาฟุมเฟอย" โดยไมจํากัดสัญชาติของสินคา (ดู
บทความเรื่อง "สินคาญี่ปุนหรือสินคาฟุมเฟอย" สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2516)
ผมไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สาธารณะหลายครั้ง จนผูนํานักศึกษาบางคนรูสึกผิดหวัง
ที่ผมมองไมเห็นภัยอันเกิดจากการครอบงําทางเศรษฐกิจของญี่ปุน
แมวาคุณธีรยุทธและผมจะมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการตอตานสินคา
ญี่ปุน แตก็มิไดมีปากเสียงกัน เราตางเคารพความเห็นของกันและกัน อาจจะเปนดวยเหตุนี้เอง
ที่ในเวลาตอมาคุณธีรยุทธไดชักจูงใหผมเขารวมขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ
เท า ที่ ผ มเข า ใจจากการประมวลข อ มู ล ในภายหลั ง คุ ณ ธี รยุ ท ธและคณะ
"ผูกอการ" พยายามขยายฐานขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ ดวยการดึงบุคคลในสาขาอาชีพ
ต า งๆเข า มาร ว มทั้ ง นี้ เ ข า ใจว า มี ก ารพบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ กลุ  ม บุ ค คลต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนํานักศึกษา กลุมอาจารยมหาวิทยาลัย กลุมนักหนังสือพิมพ และกลุม
นักการเมือง เมื่อผมเขารวมขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญนั้น ความคิดเกี่ยวกับการเรียกรอง
รัฐธรรมนูญคอนขางตกผลึกแลว ทําใหเขาใจวา คณะ "ผูกอการ" คงไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับกลุมบุคคลตางๆ มากอนแลว
การพบปะกับกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยมีขึ้นที่บาน ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช
(บานสะพานควาย) ซึ่งบัดนี้ผมจําวันเวลามิไดแลว ผูคนที่มารวมชุมนุมสวนใหญมีจุดยืนรวมกัน
ในการเรียกรองรัฐธรรมนูญ บางคนมีอาการเรารอนจนผมอดรูสึกประหลาดใจมิได ผมจําไดวา
ไมมีผูใดเปลงวาจาคัดคานขอเรียกรองดังกลาวนี้ จะมีก็แตการทวงติงเรื่องเงื่อนเวลา พรอมทั้ง
ยํ้าหลักการสันติวิธี ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมานี้ ผูคนที่รวมชุมนุมในคืนวันนั้นตางแยกยายไป
ตามเสนทางของตนเอง บางคนเลือกเดินทางซาย บางคนเลือกเดินทางขวา โดยที่บางคนยังยึดมั่น
ในเสนทางเสรีนิยมทามกลางความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนระลอก
ภายหลังจากที่รับหลักการในการเรียกรองรัฐธรรมนูญแลว ผมเกือบมิไดติดตอ
กลุม "ผูกอการ" เลย จวบจนกระทั่งวันหนึ่ง (ซึ่งผมจําไมไดวาเปนวันใด) คุณธีรยุทธขอใหผมชวย
ขัดเกลารางจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญ รวมกับคุณประพันธศักดิ์ กมลเพชร และ พ.อ.สมคิด
ศรีสังคม โดยนัดพบกันที่ตึกคณะเศรษฐศาสตร ผมเลือกใชหอง ศ. 427 เปนหองประชุม โดย
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ขออนุญาตเจาของหอง คือ อาจารยชูศรี มณีพฤกษ และอาจารยรัศมิ์ดารา ขันติกุล ผมมารูสึก
ในภายหลังวา ผมไดกระทําสิ่งที่ไมเปนธรรมแกเจาของหองดวยการมิไดบอกกลาววา จะใชหอ ง
ประกอบกิจกรรมอะไร
อย างไรก็ ต าม การขัด เกลารา งจดหมายเรีย กรองรัฐธรรมนูญกระทํ าในหอง
ศ.427 นั้นเอง ผมเรียกวา "การขัดเกลา" เพราะเหตุวามีรางจดหมายอยูแลว แตใครเปนผูราง
จดหมายฉบับแรกนั้น จนบัดนี้ผมยังไมสามารถตรวจสอบได หากความจําของผมไมเลวจนเกิน
ไปนัก ผมจํ าไดวา เรามิไดรางจดหมายขึ้นใหม การประชุมเปนไปอยางรวบรัดและใชเวลา
ไมนานนัก พ.อ.สมคิด และคุณประพันธศักดิ์เปนผูนําในการเสนอความเห็นในการขัดเกลา โดย
ผมนั่งฟงเปนเปนสวนใหญ
เมื่อการขัดเกลารางจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ถึงขั้นตอนในการ
ลาลายเซ็น กอนหนานี้ ผมไดชักชวนอาจารยทวี หมื่นนิกร และอาจารยอภิชัย พันธเสน มา
รวมขบวนการดวย อาจารยทวีเปนผูรวมงานที่แข็งขันและเอาการเอางาน และสามารถลาลายเซ็น
จากอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดหลายคน สวนผมลาลายเซ็นเกือบมิไดเลย บรรดาผูที่
ผมขอลายเซ็นหลายตอหลายคนบอกกลาววา เห็นดวยในหลักการ แตไมเห็นดวยกับเงื่อนเวลา
ภายหลังวิกฤติการณตุลาคม 2516 ผูคนที่ผมขอลายเซ็น (แตไมได) เหลานี้ บางคนเขาไปเปนแกน
นําของพรรคพลังใหม และบางคนเขาไปอยูในพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย
ด ว ยเหตุ ที่ ค ณะ "ผู ก อ การ" กํ าหนดเปา หมายวา ต อ งการผูรว มเรีย กรอง
รัฐธรรมนูญ 100 คน แมจะมีรายชื่อครบ 100 คน แตการณปรากฏในเวลาตอมาวา ผูที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานะผูเรียกรองรัฐธรรมนูญนั้นบางคนมิไดลงนามในจดหมายนั้น อาจารยปราโมทย
นาครทรรพ เปนตัวอยางของกรณีนี้ อยางไรก็ตาม เมื่อทางการจับกุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ
จํ านวน 13 คนแลว อาจารยปราโมทยก็แสดงสปริตทางการเมืองดวยการประกาศลงนาม
ยอนหลัง กรณีทํานองเดียวกับอาจารยปราโมทยเขาใจวายังมีอีก เพราะในรายชื่อ 100 คนนั้น
บางคนเปนผูที่ผมติดตอขอลายเซ็นดวยตนเอง แตไดรับการปฏิเสธ ผมจึงรูสึกฉงนฉงายที่เห็นชื่อ
ปรากฏในกลุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ 100 คนในเวลาตอมา
ผมเขี ย นบั น ทึ ก นี้ เ พื่ อ ใหขอมูลสํ าหรั บ การเขีย นประวัติศาสตรก ารเมือ งเดื อ น
ตุลาคม 2516 ในไมชา หอง ศ.427 จะมลายหายไปพรอมๆ กับอาการชราภาพของตึกคณะ
เศรษฐศาสตรหองนี้อยูในซอกซอยเล็กๆสุดตึกคณะเศรษฐศาสตร ชั้น 4 ดานริมแมนํ้าเจาพระยา
ซอกซอยดังกลาวนี้ ซึ่งเปนที่ที่ผมนั่งทํางานดวย ประกอบดวยหองทํางาน 3 หอง อันไดแก
หอง ศ.425 ศ.426 และ ศ.427 ที่นี่เคยเปนศูนยกลางขนาดยอมของกิจกรรมทางการเมือง ดวย
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เหตุที่เลขาธิการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวงระหวางป 2516-2519 มีหอง
ทํ างานอยูในซอกซอยนี้ แตแลวความซบเซาก็มาเยือนเมื่อกาวเขาสูยุครัฐบาลนายธานินทร
กรัยวิเชียร ความคึกคักของตึกคณะเศรษฐศาสตรพลอยลดนอยถอยลงดวย เพื่อนรวมงานของผม
แตกกระสานซานเซ็นไปอยูตางประเทศ ผูคนที่นั่งทํ างานจนเย็นคํ่ า หรือเขามาทํ างานในวัน
สุดสัปดาห ลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด ประกอบกับผูบริหารมหาวิทยาลัยเขมงวดเรื่องการใชตึก
อาคาร นโยบายการใชตึกคณะเศรษฐศาสตรอยางเสรีถูกละทิ้งไป และยากที่จะรื้อฟนกลับคืนมา
ชีวิตและชะตากรรมของตึกใดยอมถูกกํ าหนดโดยชีวิตและชะตากรรมของผูคน
ในตึกนั้น

