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หอคอยงาชางเดือนตุลาฯ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ตุลาคม  2539

ตุลาคม 2539 กํ าลังผานพนไป ผูคนในหอคอยงาชางจํ านวนมากพากันลืมเลือน
เหตุการณเมื่อ 20 ปที่แลว และมิไดสนใจแมแตนอยวา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพกํ าลังผลักดัน 
ใหมีการทบทวนและแสวงหาบทเรียนจากประวัติศาสตรเดือนตุลาคม 2519

ผูคนในหอคอยงาชางก็ดุจเดียวกับประชาชนคนไทยโดยทั่วไปที่ขาดสํ านึกแหง
ประวัติศาสตร ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมานี้ หอคอยงาชางแปรเปลี่ยนไปมาก ผูที่เคยมีสวนรวม 
ในขบวนการประชาธิปไตยอยางเอาการเอางานเมื่อ 20 ปที่แลว สวนใหญออนลาและมีสวนรวม 
นอยลง จะมีก็แตสวนนอยที่มีบทบาทผลักดันขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางคงเสนคงวา ซึ่งเปน
วีรกรรมอันควรแกการสรรเสริญยิ่ง

ความเฉยเมยตอปญหาของชาติบานเมืองและความเฉยเมยตอปญหาความ 
ไมเปนธรรมในสังคมกํ าลังครอบงํ าหอคอยงาชาง สวนหนึ่งเปนเพราะความออนลาเมื่อไมประสบ
ความสํ าเร็จในการผลักดันใหแกปญหา อันเปนผลจากกลไกและระบบการเมืองไมเอื้ออํ านวย  
แตสวนสํ าคัญเปนผลจากกระบวนการที่ทํ าใหหอคอยงาชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวม 
มากขึ้น

ผมอยูเหยาประจํ ายามหอคอยงาชางมาเปนเวลากวา 25 ป เพื่อนรวมงานที่มี
อายุการทํ างานยาวนานพอๆกับผมสวนใหญยังคงตองดิ้นรนในการหารายได เพื่อธํ ารงมาตรฐาน
การครองชีพของชนชั้นกลางระดับบน (Upper Middle Class) เมื่อกวา 25 ปที่แลว เคยตองดิ้นรน 
อยางไร บัดนี้ยังคงตองดิ้นรนเหมือนเดิม สวนใหญตองดิ้นรนมากกวาเดิม เพราะบัดนี้มีภาระ 
ในการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกลูก การเอาอยางสหายรวมชั้นชนหรือ Peer Effect ก็มีสวน 
ตอการดิ้นรนอยางสํ าคัญ เมื่อกวา 25 ปที่แลว เงินเดือนในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาลเพียง  
2-3 เทา บัดนี้สูงมากกวา 6-8 เทา การกระเสือกกระสนเพื่อธํ ารงมาตรฐานการครองชีพระดับ 
เดียวกันคอยๆ  ทํ าใหหอคอยงาชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวมมากขึ้น
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ผูคนที่ตบเทาเขาสูหอคอยงาชางดวยความคาดหวังวา หอคอยนั้นอุดมดวย
งาชางที่มีมูลคาในตลาดอันสูงสง พากันผิดหวังตามๆ กัน สํ าหรับสังคมไทย หอคอยงาชางเปน  
‘หอคอยที่ไรงา’

เมื่อกวาทศวรรษที่แลว ผมเห็นเพื่อนรวมงานจํ านวนหนึ่ง (10-20%) ทํ างานวิจัย
อยางเอาเปนเอาตาย บางคนมีโครงการวิจัยในขณะหนึ่งๆ 5-6 โครงการ บางคนมีมากกวานี้  
หอคอยที่ผมอยูเหยาประจํ ายามแปรสภาพเปนโรงงานผลิตงานวิจัย แตแลวเมื่อเศรษฐกิจฟองสบู
เฟองฟู เพื่อนรวมงานจํ านวนไมนอยพากันตบเทาเขาไป ‘ขุดทอง’ ในตลาดหลักทรัพย และเจ็บตัว
กลับมาเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ชองทางใหมในการหารายไดของผูคนในหอคอยงาชาง 
ก็คือ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน การเปนคอลัมนิสตในหนังสือพิมพ และการขายบริการ 
สารสนเทศและบริการที่ปรึกษาดานตางๆ

ตุลาคมปนี้สํ าหรับผูคนในหอคอยงาชางสวนใหญมิไดมีความหมายพิเศษ คนที่มี
ขอสอบตองตรวจก็ทํ าหนาที่ของตนไป คนที่มีรายการวิทยุและโทรทัศนก็จัดรายการไปตามปกติ  
คนที่มีคอลัมนก็ผลิตบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร คนสวนนอยที่มีงานวิจัยยังคงเดินหนาทํ างาน 
วิจัยตอไป หนทางใหมในการแสวงหารายไดซึ่งเพิ่งปรากฏอยางเปนกิจจะลักษณะในชวงเวลา 
ไมถึงทศวรรษที่ผานมานี้ ก็คือ การเดินสายฝกอบรมในโครงการทั้งของภาคเอกชนและภาค 
รัฐบาล  และการขายประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรโดยมีตราประทับของหอคอยงาชาง

ตุลาคม 2519

หอคอยงาชางตองเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการแยกขั้วทางการ
เมือง (Political Polarization) ที่ปรากฏอยางตอเนื่องระหวางป  2516-2519 ขบวนการนักศึกษา
และประชาชนตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครยืนอยูขางประชาชน ชนชั้นปกครอง
ตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครบางที่เปน ‘พวกเรา’ และใครบางที่เปนศัตรู

กระบวนการแยกขั้วทางการเมือง  ซึ่งโดยพื้นฐานเป นความขัดแยงดาน
อุดมการณ เร่ิมใชความรุนแรงแทนการใชเหตุผล หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 
2516  ไมนาน  และจบลงดวยอาชญากรรมอันปาเถื่อนในวันที่ 6 ตุลาคม 2519

ตลอดชวงเวลาที่เกิดกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองนี้ ผูคนสวนนอยในหอคอย
งาชางตัดสินใจเลือกขั้ว บางคนเลือกยืนอยูขางขบวนการนักศึกษาและประชาชน บางคนเลือก 
ขางขบวนการนวพลและลูกเสือชาวบาน คนสวนใหญเปนพวกผูชมขางสังเวียน กลุมเสรีนิยมเปน
กลุมที่ ‘ถูกกระทํ า’ มากกวากลุมอ่ืนใด แมวากลุมเสรีนิยมมีสวนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง 
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การเมืองเดือนตุลาคม 2516 แตก็ไมเห็นดวยกับความสุดโตงไมวาขั้วซายหรือข้ัวขวา กลุม 
เสรีนิยมไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงของขบวนการฝายขวา และไมเห็นดวยกับลักษณะซาย
จัดของขบวนการฝายซาย ยิ่งขบวนการนักศึกษาและประชาชนเคลื่อนไปทางซายมากเพียงใด  
ก็ยิ่งสูญเสียการสนับสนุนจากกลุมเสรีนิยมมากเพียงนั้น

แตความปาเถื่อนของเหตุการณเดือนตุลาฯ ซึ่งดิเรก วิลเลียมส (Derek  
Williams) แหง CBS กลาววาโหดรายยิ่งกวาการปราบปรามประชาชน ณ จตุรัสเทียนอันหมึน  
(The Nation, October 4, 1996) ยังความสลดใจแกผูที่มีมโนธรรมสํ านึกอยางยิ่ง สํ าหรับผูคน 
ในสํ านักทาพระจันทรที่ยังมีความรูสึกผิดชอบชั่วดีและมีความเปนธรรมในหัวใจ ยอมตระหนัก 
แกใจวา การปายสีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองวาเปน 
แหลงสะสมอาวุธและเปนที่ชุมนุมของ ‘คนตางดาว' ที่มุงทํ าลายชาติ ศาสน กษัตริยนั้นตรงตอ 
ขอเท็จจริงหรือไม

หลังเหตุการณเดือนตุลาฯ หอคอยงาชางเริ่มเงียบเหงา สวนหนึ่งเพราะความ 
เศราสลดของผูคน อีกสวนหนึ่งเพราะรังสีอํ ามหิตของอํ านาจรัฐเผด็จการ ผูคนจํ านวนหนึ่งตีจาก 
หอคอยงาชาง สวนหนึ่งเปนการตีจากโดยถาวร อีกสวนหนึ่งลาจากเพื่อ ‘ล้ีภัย’ ในตางประเทศ 
เพราะหอคอยงาชางไมนาอยูอีกตอไป เมื่อมิอาจสอนนักศึกษาวา คนไทยมิไดมาจาภูเขาอัลไต  
หรือเมื่อมิอาจพูดถึงความดีของระบบสังคมนิยม และมิอาจปาวรองถึงความปาเถื่อนโหดรายของ
เหตุการณเดือนตุลาฯ เสรีภาพทางวิชาการหมดสิ้นลงพรอมๆกับการปราบปรามนักศึกษาและ
ประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลังเหตุการณเดือนตุลาฯ ผมยังคงอยูเหยาประจํ ายามหอคอยงาชาง แมจะตอง
สูญเสียทรัพยสินสวนตัวในเหตุการณนั้น และเผชิญกับการคุกคามเล็กๆนอยๆหลังเหตุการณนั้น 
แตส่ิงที่ผมเผชิญมิอาจเทียบเทียมกับผูคนบนสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในคํ่ าคืน
วันที่ 5 ตอวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ได ผมอยูอยางอางวางและเดียวดาย เมื่อมิตรสหายพากัน  
‘ล้ีภัย’ ไปตางประเทศ โดยที่บางคนเลือกหนทางสูปาเขา ตลอดชวงเวลาเกือบสองปหลัง 
เหตุการณเดือนตุลาฯ ผมเกือบมิไดผลิตงานวิชาการใดๆ ในเมื่อหนังสือบางเลมของผมถูกตีตราวา
เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ ตลอดชวงเวลา 2 ปนั้น ผมใชเวลาสวนใหญในโรงภาพยนตรและ
สถานเริงรมยอ่ืนๆ

ตุลาคม 2516

เมื่อผมลาลายเซ็นเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญในป 2516 นั้น ผมพบวามีอุปสรรค 
อันมิไดคาดคิด ผูคนในหอคอยงาชางจํ านวนมากเห็นดวยกับหลักการในการเรียกรองรัฐธรรมนูญ 
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แตปฏิเสธที่จะลงนามในจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนญ เพราะเหตุเกรงอิทธิพลมืดจากอํ านาจรัฐ
เผด็จการ ผมเคารพในเหตุผลของคนเหลานั้น ในเวลานั้นผมยังเปนโสด การตัดสินใจกระทํ าการ
หรือไมกระทํ าการใดๆเปนเรื่องงาย ผมไมแนใจวา หากเวลานั้นผมมีพันธะครอบครัว ผม 
จะตัดสินใจเชนที่ทํ าไปแลวหรือไม

แตเมื่อมีการจับกุมตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ สถานการณภายในหอคอยงาชาง
เร่ิมแปรเปลี่ยนไป กลุมเสรีนิยมที่เคยเก็บตัวเงียบในยุคเผด็จการเริ่มออกมาผลักดันใหรัฐบาล 
ปลอยตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ ความไมพอใจรัฐบาลถนอม-ประภาสระเบิดออกมาอยางชนิด 
ที่ไมเคยปรากฏมากอน ผูในหอคอยงาชางพากันกระโดดออกมาสนับสนุนขบวนการสิทธิและ 
เสรีภาพ ทั้งกํ าลังเงินและกํ าลังใจแกนักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2516  ภาพเชนนี้ไมเคยปรากฏอีกเลยหลังจากนั้น

ภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม 2516 หอคอยงาชางยังคงเปนฐานที่มั่นของ
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพ อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยเขาไปมีบทบาทในการราง 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 จํ านวนไมนอยมีบทบาทในการเผยแพรประชาธิปไตย และจํ านวน 
ไมนอยกระโดดขึ้นสังเวียนการเมือง แมเมื่อมีการขับไลฐานทัพอเมริกันออกมาจากประเทศไทย  
หอคอยงาชางก็ยังใหการสนับสนุนอยางชัดเจน แตหลังจากนั้น เมื่อการแยกขั้วทางการเมือง
ปรากฏอยางเปนกระบวนการ หอคอยงาชางเริ่มระส่ํ าระสาย เพราะตองเผชิญกับการแยกขั้ว
อํ านาจทางการเมืองดวย

ผูคนในหอคอยงาชางในป 2516 จํ านวนมากมีประสบการณรวมกับขบวนการ
ตอตานสงครามเวียดนามทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป มโนธรรมสํ านึกในดานสิทธิและเสรีภาพ
จึงมีอยูเปนอันมาก จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คนเหลานี้มีอารมณรวมกับขบวนการ 14 ตุลาฯ 
มิไยตองกลาววา ประพฤติกรรมของผูนํ ารัฐบาลถนอม-ประภาสมีสวนสรางอารมณรวมดังกลาวนี้
ดวย

เพียงชั่วเวลา 23 ปใหหลัง อารมณรวมของขบวนการ 14 ตุลาฯ กํ าลังมลายหาย
ไปจากหอคอยงาชาง
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