คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2546

คนเดือนตุลาฯในฐานะ Brand Name Capital
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเริ่มรูสึกวา 'คนเดือนตุลาฯ' กลายเปนยี่หอเมื่อไมกี่ปมานี้เอง ผูค นจํานวนไมนอย
แอนอกปะยีห่ อ บนหนาผาก ‘ฉันเปนคนเดือนตุลาฯ’ อยางหนาชื่นตาบาน จํานวน 'คนเดือนตุลาฯ'
ทบทวีในเชิงปริมาณตามกาลเวลา จนผมรูสึกประหลาดใจ
'คนเดือนตุลาฯ' กลายเปนยีห่ อ ตัง้ แตเมือ่ ใด ผมมิอาจใหคาตอบที
ํ
ช่ ดั เจนได ในระหวาง
เดือนตุลาคม 2516 ถึงตุลาคม 2519 วลี 'คนเดือนตุลาฯ' ยังไมปรากฏในสังคมการเมืองไทย
ผมคาดเดาจากอวิชชาอันหนาแนนของผมเองวา การเรียกขาน 'คนเดือนตุลาฯ' เพิ่งปรากฏหลัง
'ปาแตก' เมื่อตนทศวรรษ 2520 นี้เอง และคงทอดเวลาภายหลังปรากฏการณ 'ปาแตก' นาน
พอสมควร ผมจําไมไดวา มีการเรียกขาน 'คนเดือนตุลาฯ' ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
และปกใจเชือ่ วา วลี 'คนเดือนตุลาฯ' เพิ่งปรากฏภายหลังการจัดตั้งพรรคพลังธรรม (อันมีพลตรี
จําลอง ศรีเมือง เปนหัวหนาพรรค) เดือนมิถุนายน 2531 'คนเดือนตุลาฯ' ที่เขาใจกันในปจจุบัน
จํ านวนไม น  อ ยเข า ไปเป น แกนนํ าพรรคพลั งธรรม แม แ ต ชื่ อ พรรคยั ง มาจากพรรคนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนเดือนตุลาคม 2519
วลี 'คนเดือนตุลาฯ' มีอายุไมถงึ สองทศวรรษ ดวยเหตุดังนั้น 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะ
ยี่หอยอมตองมีอายุนอยกวานั้น ดวยเหตุที่มีแตการจัดระบบกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาดาน
เศรษฐกิ จ แต มิได มีการจั ดระบบกรรมสิ ท ธิ์ท รัพ ยสิน ทางป ญญาดานการเมือง จึงไมมีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา 'คนเดือนตุลาฯ' การอางตัวเปน 'คนเดือนตุลาฯ' ไมมีผลละเมิด
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา เพราะมิไดมีการใหคํานิยามที่เดนชัด ไมมีการกําหนดคุณสมบัติ
ทีช่ ดั เจนวา มนุษยคนใดสมควรประทับยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' และมนุษยคนใดหรือกลุมใดหามใช
ยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' หากกลุม กระทิงแดงจะขอใชยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' บาง ก็คงจะหามปรามมิได
'คนเดือนตุลาฯ' มีมิติดานเวลาที่ชัดเจน อยางนอยเปนที่รับรูโดยทั่วไปในสังคมการ
เมืองไทยวา หมายถึงผูคนที่ของเกี่ยวกับขบวนการสิทธิเสรีภาพเดือนตุลาคม 2516 และตุลาคม
2519 ผูค นทีป่ ะยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' สวนหนึ่งมีความเขาใจรวมกันเชนนี้โดยที่มิไดไปไกลถึงกับ
ระบุวา 'คนเดือนตุลาฯ' เปนยี่หอที่มีเครื่องบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications)
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กลาวคือ หมายเฉพาะแตผูคนที่ของเกี่ยวกับขบวนการสิทธิเสรีภาพที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทั้งเดือนตุลาคม 2516 และเดือนตุลาคม 2519
'คนเดือนตุลาฯ' แปรสภาพเปนยี่หอทางการเมืองตั้งแตตนทศวรรษ 2530 การที่
'คนเดือนตุลาฯ' มีสถานะเปนยี่หอ ยอมมีนัยสําคัญวา มีผูไดประโยชนจากการใชยี่หอนี้ ยีห่ อทาง
การเมืองยอมมีมูลคาทางการเมือง โดยที่มูลคาทางการเมืองมีทั้งบวกและลบขึ้นอยูกับผลการ
ประเมินของปจเจกบุคคล การสรางยี่หอสินคาและบริการชวยผูบริโภคประหยัดตนทุนสารสนเทศ
(Information Cost) เมือ่ ยีห่ อติดตลาด ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการ โดยเลือกดู
ยีห่ อ ได ประสบการณในการบริโภคทําใหผูบริโภครับรูวา ยีห่ อ ใดดี ยี่หอใดไมดี อยางนอยตาม
บรรทัดฐานการบริโภคของตน
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' สื่อสารเกี่ยวกับคุณสมบัติขอใดในสังคม
การเมืองไทย สารสนเทศดังกลาวนี้เปนสารสนเทศที่ลงตัวหรือไม และมีความหมายที่เคลื่อนตัว
หรือไม ?
ในสังคมการเมืองไทย เมื่อเอื้อนเอยถึง 'คนเดือนตุลาฯ' มักจะเขาใจกันวาเปนพวก
ฝายซาย อยางนอยในความรับรูของกลุมอนุรักษนิยม โดยที่ ‘ฝายซาย’ ไมมีคํานิยามที่ชัดเจนและ
รัดกุม ผูค นทีถ่ อื ตัววาเปน 'คนเดือนตุลาฯ' อาจเห็นวา การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนขบวนการ
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั บ เนื่ อ งเป น คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ าคั ญ กล า วอย า งเฉพาะเจาะจงก็ คื อ รั ก ชาติ
รักประชาธิปไตย บางคนอาจกลาวถึงคุณสมบัติในดานความรักความเปนธรรมและความเอื้ออาทร
ที่มีตอคนยากจนและกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคม อีกบางคนอาจใหความสําคัญคุณสมบัติดาน
ความซื่อสัตยสุจริต โดยที่ตองไมลืมดวยวา มีความไมซื่อสัตยสุจริตปรากฏในหมูผูนําศูนยกลาง
นิสติ นักศึกษาแหงประเทศไทย ภายหลังเดือนตุลาคม 2516 ดวย
การสรางภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะฝายซาย ผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักความ
เปนธรรม เอื้ออาทรตอคนยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม และซื่อสัตยสุจริต ชวยเพิ่มพูนมูลคา
ทางการเมืองของคนกลุมนี้ หากสามารถทําใหสังคมยอมรับวามีมนุษยเชนนี้ดํารงอยูในสังคม
โดยทีเ่ ปนปุถุชนและมิไดเปนอรหันต 'คนเดือนตุลาฯ' ยอมไดรับการแซซองสรรเสริญ ยี่หอ 'คน
เดือนตุลาฯ' ยอมเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเลนการเมืองในระบบ เพราะเพียงดวยการติด
ยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' คะแนนนิยมทางการเมืองยอมเพิ่มพูนขึ้นเปนอันมาก ดวยเหตุดังนี้เอง ความ
พยายามในการสรา งยี่ ห  อ 'คนเดือ นตุล าฯ' จึง เกิด จากผูค นที่กระโดดขึ้น สั ง เวี ย นการเมือง
ในระบบ มากกวาผูที่ขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน
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การผลิตยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' ยอมตองมีการลงทุน ผลประโยชนขั้นสุดทายของการ
ลงทุนนี้อยูที่การดูดดึงใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งติดยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' หากราษฎรติดยี่หอ
'คนเดือนตุลาฯ' กันงอมแงม 'คนเดือนตุลาฯ' ยอมเปนใหญในแผนดิน โดยทีม่ ไิ ดมีความหมายวา
ประชาชนเปนใหญในแผนดิน ดวยเหตุดังนี้ จึงตองมีกระบวนการสะสมทุนเพื่อสรางทุนยี่หอ
(Brand Name Capital) จนทายทีส่ ุด 'คนเดือนตุลาฯ' เปนทุนยี่หอ
การลงทุนเพือ่ สรางทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' ในชั้นแรก อาจอาศัยเงินทุนสวนบุคคล
แตเนือ่ งจากยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' ไมมีกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน สิง่ จูงใจในการลงทุนสวนบุคคลจึงไมมี
หากนักลงทุนคนหนึ่งคนใดประสบความสําเร็จในการผลิตยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' คนอื่นๆ ก็สามารถ
หาประโยชนจากการใชยี่หอนี้ไดดวย
'คนเดื อ นตุ ล าฯ' ที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการก า วขึ้ น สั ง เวี ย นการเมือ งในระบบ
สามารถใชงบ ส.ส. ในการสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' ผูท ยี่ ดึ กุมอํานาจการบริหารราชการ
แผนดินสามารถใชอํานาจการเมืองในการผันทรัพยากรของแผนดินเพื่อสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือน
ตุลาฯ' เฉกเชนเดียวกัน
การใชทรัพยากรของแผนดินในการจัดงาน 30 ป 14 ตุลาฯ เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
การใชทรัพยากรแผนดินในการสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ'
ยี่หอจะชวยธํารงตําแหนงแหงหนของสินคาและบริการในตลาดได และจะชวยรักษา
สวนแบงตลาดได มิเพียงแตผูผลิตตองดําเนินการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) อยางมี
ประสิทธิภาพเทานัน้ หากยังตองแสวงหาหนทางในการพัฒนาคุณภาพสินคาอีกดวย
ยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' จะใหประโยชนแก 'คนเดือนตุลาฯ' ในสังคมการเมืองตอไปได
ก็ตอเมื่อสามารถควบคุมคุณภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' อยางมีประสิทธิภาพ มิพักตองกลาวถึงการ
พัฒนาคุณภาพสินคา
หาก 'คนเดือนตุลาฯ' หมายถึง สมาชิกฝายซาย ผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักความ
เปนธรรม เอื้ออาทรตอคนยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม และซื่อสัตยสุจริต ตัวแบบ 'คนเดือน
ตุลาฯ' ดังทีก่ ลาวนี้ยอมมีปญหาในโลกแหงความเปนจริง จะแสวงหาปุถุชนที่มีคุณสมบัติเยี่ยงนี้ได
ทีไ่ หน
การสรางยีห่ อ 'คนเดือนตุลาฯ' อยางเลอเลิศมีผลในการทําลายตัวเองในบั้นปลาย
ผมรูส กึ ตกใจอยางยิ่งเมื่อพบวา บรรดาผูที่เปนหัวหอกในการจัดงาน 30 ป 14 ตุลาฯจํานวนไมนอย
เปนนักเลือกตั้งเผายี้ นักเลือกตั้งบางคนที่มียี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' เคยมีประวัติในการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของทางราชการ บางคนพัวพันกับการทุจริต
จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุข บางคนรวมในรัฐบาลที่มีพฤติกรรมปราบปรามและ
เขนฆาประชาชน
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บัดนี้ จะใหผมเชื่อไดอยางไรวา 'คนเดือนตุลาฯ' เปนฝายซาย หรือ 'คนเดือนตุลาฯ'
ซื่อสัตยสุจริต 'คนเดือนตุลาฯ' รักความเปนธรรม 'คนเดือนตุลาฯ' เอื้ออาทรตอคนจนและผูดอย
โอกาสในสังคม ในประการสําคัญ จะใหผมเชื่อไดอยางไรวา 'คนเดือนตุลาฯ' รักประชาธิปไตย
ในเมื่อผูคนที่อางตัววาเปน 'คนเดือนตุลาฯ' จํานวนไมนอยใหความชอบธรรมแกรัฐบาลพลเอก
สุจินดา คราประยูร
แททจี่ ริงแลว 'คนเดือนตุลาฯ' เปนปุถุชน ทีเ่ ปนคนดีก็มีมาก แตที่เปนคนเลวก็มี
ไมนอ ย ในประการสําคัญ มนุษยและสังคมมีอนิจลักษณะ คนที่เคยรักประชาธิปไตยอาจเปลี่ยนไป
รักเผด็จการ คนที่เคยยืนอยูขางกลุมคนผูถูกกดขี่ อาจเปลี่ยนไปเปนผูกดขี่เสียเอง
ยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' เคยใหประโยชนแกผูคนจํ านวนหนึ่งในสังคมการเมืองไทย
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา ตัวแบบ 'คนเดือนตุลาฯ' ถูกวาดอยางเลิศหรู และมีกระบวนการ
โฆษณาชวนเชือ่ ตัวแบบนั้นอยางไดผล แตยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' กําลังเสื่อมมนตขลัง สวนสําคัญ
เปนเพราะวา 'คนเดือนตุลาฯ' ในโลกแหงความเปนจริงมิไดเปนไปตามตัวแบบตั้งแตตน อีกสวน
หนึ่งเปนเพราะวาคุณภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' เสือ่ มถอยตามกาลเวลา มิอาจรักษาคุณภาพสินคา
ใหคงเสนคงวาได
'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะยี่หอแตกตางจากยี่หอสินคาและบริการโดยทั่วไป สินคาและ
บริการมีเจาของกรรมสิทธิ์ยี่หอที่ชัดเจน บริษัทผูเปนเจาของยี่หอมีสิ่งจูงใจในการรักษาชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ ของยี่หอ อยางนอยที่สุดดวยการควบคุมคุณภาพผลผลิต เพราะการสรางยี่หอตองอาศัย
เงินลงทุนสูง โดยทีเ่ งินทุนที่ใชในการสรางยี่หอ เมื่อจายไปแลวกลายเปนตนทุนจม (Sunk Cost)
ดังนั้น จึงตองพยายามเก็บเกี่ยวประโยชนจากทุนยี่หอใหมากที่สุดเทาที่จะมากได หากคุณภาพ
ผลผลิตเสื่อมทรามลง ยี่หอตองพลอยเสื่อมเสียตามไปดวย ยี่หอซึ่งเคยเปนสัญลักษณของสินคา
คุณภาพดี กลับกลายเปนสัญลักษณของสินคาคุณภาพเลว ในกรณีเชนนี้ บริษัทเจาของยี่หออาจ
ตองตัดสินใจทิง้ ยี่หอเดิมแลวลงทุนสรางยี่หอใหม การเกิดและดับของยี่หอนับเปนอนิจลักษณะของ
ตลาดสินคาและบริการ
'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะยี่หอไมปรากฏเจาของที่ชัดเจน ดวยเหตุดังนี้ จึงไมมีผูรับ
ผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของ 'สินคา' มิไยตองกลาววา การควบคุมคุณภาพมนุษยยากเย็น
ยิง่ กวาการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการมากเพียงใด
สังคมการเมืองไทยรับรูมากขึ้นวา 'คนเดือนตุลาฯ' ในโลกแหงความเปนจริงมิไดเปน
ไปตามตัวแบบทีว่ าดไวอยางเลิศหรู หากสารสนเทศในตลาดการเมืองมีความสมบูรณมากขึ้นเพียง
ใด มนตรา 'คนเดือนตุลาฯ' ที่เคยสะกดสังคมไทยยอมเสื่อมความขลังมากเพียงนั้น ยี่หอจะมีชีวิต
ยืนยาวในตลาดได ก็ตอเมื่อประชาชนผูบริโภคติดใจสินคาหรือบริการที่ใชยี่หอนั้น ยามใดก็ตาม
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ทีป่ ระชาชนสิน้ ความประทับใจ ยี่หอนั้นยอมตองรอวันตาย 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะยี่หอทางการ
เมืองกําลังเผชิญภาวะเชนนี้ มิชามินานจะไมมีนักเลือกตั้งคนใดที่ประทับยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ'
อีกตอไป
แมวา ยีห่ อ เกิดและดับได แตการสถาปนายี่หอทางการเมืองยากเย็นแสนเข็ญมากกวา
ยีห่ อ สินคาและบริการมากนัก

