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คนเดือนตุลาฯในฐานะ Brand Name Capital

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ผมเร่ิมรูสึกวา 'คนเดือนตุลาฯ' กลายเปนยี่หอเมื่อไมกี่ปมานี้เอง  ผูคนจํ านวนไมนอย
แอนอกปะยีห่อบนหนาผาก ‘ฉันเปนคนเดือนตุลาฯ’ อยางหนาชื่นตาบาน  จํ านวน 'คนเดือนตุลาฯ' 
ทบทวใีนเชิงปริมาณตามกาลเวลา จนผมรูสึกประหลาดใจ

       'คนเดอืนตลุาฯ' กลายเปนยีห่อต้ังแตเมือ่ใด ผมมอิาจใหคํ าตอบทีช่ดัเจนได ในระหวาง
เดอืนตลุาคม 2516 ถึงตุลาคม 2519 วลี 'คนเดือนตุลาฯ' ยงัไมปรากฏในสังคมการเมืองไทย 
ผมคาดเดาจากอวิชชาอันหนาแนนของผมเองวา  การเรยีกขาน 'คนเดือนตุลาฯ' เพิ่งปรากฏหลัง  
'ปาแตก' เมื่อตนทศวรรษ 2520 นี้เอง  และคงทอดเวลาภายหลังปรากฏการณ 'ปาแตก' นาน 
พอสมควร  ผมจํ าไมไดวา มีการเรียกขาน 'คนเดือนตุลาฯ' ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
และปกใจเชือ่วา วลี 'คนเดือนตุลาฯ' เพิ่งปรากฏภายหลังการจัดตั้งพรรคพลังธรรม (อันมีพลตรี
จ ําลอง ศรีเมอืง เปนหัวหนาพรรค) เดือนมิถุนายน 2531  'คนเดือนตุลาฯ' ที่เขาใจกันในปจจุบัน 
จํ านวนไมนอยเขาไปเปนแกนนํ าพรรคพลังธรรม แมแตชื่อพรรคยังมาจากพรรคนักศึกษา
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรกอนเดือนตุลาคม 2519
       วล ี 'คนเดือนตุลาฯ' มอีายไุมถงึสองทศวรรษ ดวยเหตุดังนั้น 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะ
ยี่หอยอมตองมีอายุนอยกวานั้น ดวยเหตุที่มีแตการจัดระบบกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาดาน
เศรษฐกิจ แตมิไดมีการจัดระบบกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาดานการเมือง จึงไมมีการ 
จดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 'คนเดือนตุลาฯ'  การอางตวัเปน 'คนเดือนตุลาฯ' ไมมีผลละเมิด
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา เพราะมิไดมีการใหคํ านิยามที่เดนชัด ไมมีการกํ าหนดคุณสมบัติ 
ทีช่ดัเจนวา  มนุษยคนใดสมควรประทับยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' และมนุษยคนใดหรือกลุมใดหามใช
ยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' หากกลุมกระทิงแดงจะขอใชยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' บาง ก็คงจะหามปรามมิได
       'คนเดือนตุลาฯ' มีมิติดานเวลาที่ชัดเจน อยางนอยเปนที่รับรูโดยทั่วไปในสังคมการ
เมอืงไทยวา หมายถึงผูคนที่ของเกี่ยวกับขบวนการสิทธิเสรีภาพเดือนตุลาคม 2516 และตุลาคม 
2519  ผูคนทีป่ะยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' สวนหนึ่งมีความเขาใจรวมกันเชนนี้โดยที่มิไดไปไกลถึงกับ
ระบุวา 'คนเดือนตุลาฯ' เปนยี่หอที่มีเครื่องบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications)  
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กลาวคือ หมายเฉพาะแตผูคนที่ของเกี่ยวกับขบวนการสิทธิเสรีภาพที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร ทั้งเดือนตุลาคม 2516 และเดือนตุลาคม 2519
       'คนเดือนตุลาฯ' แปรสภาพเปนยี่หอทางการเมืองตั้งแตตนทศวรรษ 2530  การที่  
'คนเดอืนตลุาฯ' มีสถานะเปนยี่หอ ยอมมีนัยสํ าคัญวา มีผูไดประโยชนจากการใชยี่หอนี้ ยีห่อทาง
การเมืองยอมมีมูลคาทางการเมือง โดยที่มูลคาทางการเมืองมีทั้งบวกและลบขึ้นอยูกับผลการ
ประเมินของปจเจกบุคคล การสรางยี่หอสินคาและบริการชวยผูบริโภคประหยัดตนทุนสารสนเทศ 
(Information Cost)  เมือ่ยีห่อติดตลาด ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการ โดยเลือกดู 
ยีห่อได ประสบการณในการบริโภคทํ าใหผูบริโภครับรูวา ยีห่อใดดี ยี่หอใดไมดี อยางนอยตาม
บรรทัดฐานการบริโภคของตน

       คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' ส่ือสารเกี่ยวกับคุณสมบัติขอใดในสังคม
การเมืองไทย สารสนเทศดังกลาวนี้เปนสารสนเทศที่ลงตัวหรือไม และมีความหมายที่เคลื่อนตัว
หรือไม ?

       ในสงัคมการเมอืงไทย เมื่อเอื้อนเอยถึง 'คนเดือนตุลาฯ' มักจะเขาใจกันวาเปนพวก
ฝายซาย  อยางนอยในความรับรูของกลุมอนุรักษนิยม  โดยที ่‘ฝายซาย’ ไมมีคํ านิยามที่ชัดเจนและ 
รัดกมุ  ผูคนทีถ่อืตัววาเปน 'คนเดือนตุลาฯ' อาจเห็นวา การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนขบวนการ
สิทธิและเสรีภาพนับเนื่องเปนคุณสมบัติที่สํ าคัญ กลาวอยางเฉพาะเจาะจงก็คือ รักชาติ 
รักประชาธปิไตย บางคนอาจกลาวถึงคุณสมบัติในดานความรักความเปนธรรมและความเอื้ออาทร
ที่มีตอคนยากจนและกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคม อีกบางคนอาจใหความสํ าคัญคุณสมบัติดาน
ความซื่อสัตยสุจริต โดยที่ตองไมลืมดวยวา มีความไมซื่อสัตยสุจริตปรากฏในหมูผูนํ าศูนยกลาง
นสิิตนกัศกึษาแหงประเทศไทย ภายหลังเดือนตุลาคม 2516 ดวย

       การสรางภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะฝายซาย ผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักความ
เปนธรรม เอื้ออาทรตอคนยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม และซื่อสัตยสุจริต ชวยเพิ่มพูนมูลคา
ทางการเมืองของคนกลุมนี้ หากสามารถทํ าใหสังคมยอมรับวามีมนุษยเชนนี้ดํ ารงอยูในสังคม  
โดยทีเ่ปนปุถุชนและมิไดเปนอรหันต 'คนเดือนตุลาฯ' ยอมไดรับการแซซองสรรเสริญ ยี่หอ 'คน
เดือนตุลาฯ' ยอมเปนประโยชนอยางยิ่งสํ าหรับการเลนการเมืองในระบบ เพราะเพียงดวยการติด
ยีห่อ 'คนเดอืนตลุาฯ' คะแนนนิยมทางการเมืองยอมเพิ่มพูนขึ้นเปนอันมาก ดวยเหตุดังนี้เอง ความ
พยายามในการสรางยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' จึงเกิดจากผู คนที่กระโดดขึ้นสังเวียนการเมือง 
ในระบบ มากกวาผูที่ขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน



3

       การผลติยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' ยอมตองมีการลงทุน ผลประโยชนข้ันสุดทายของการ
ลงทุนนี้อยูที่การดูดดึงใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งติดยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' หากราษฎรติดยี่หอ  
'คนเดอืนตุลาฯ' กันงอมแงม  'คนเดือนตุลาฯ' ยอมเปนใหญในแผนดิน โดยทีม่ไิดมีความหมายวา 
ประชาชนเปนใหญในแผนดิน ดวยเหตุดังนี้ จึงตองมีกระบวนการสะสมทุนเพื่อสรางทุนยี่หอ 
(Brand Name Capital) จนทายทีสุ่ด 'คนเดือนตุลาฯ' เปนทุนยี่หอ
       การลงทนุเพือ่สรางทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' ในชั้นแรก อาจอาศัยเงินทุนสวนบุคคล 
แตเนือ่งจากยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' ไมมีกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน  ส่ิงจงูใจในการลงทุนสวนบุคคลจึงไมมี 
หากนกัลงทนุคนหนึ่งคนใดประสบความสํ าเร็จในการผลิตยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' คนอื่นๆ ก็สามารถ
หาประโยชนจากการใชยี่หอนี้ไดดวย
       'คนเดือนตุลาฯ' ที่ประสบความสํ าเร็จในการกาวขึ้นสังเวียนการเมืองในระบบ 
สามารถใชงบ ส.ส. ในการสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ'  ผูทีย่ดึกมุอํ านาจการบริหารราชการ 
แผนดินสามารถใชอํ านาจการเมืองในการผันทรัพยากรของแผนดินเพื่อสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือน
ตุลาฯ' เฉกเชนเดียวกัน
       การใชทรัพยากรของแผนดินในการจัดงาน 30 ป 14 ตุลาฯ เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
การใชทรัพยากรแผนดินในการสะสมทุนยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ'
       ยี่หอจะชวยธํ ารงตํ าแหนงแหงหนของสินคาและบริการในตลาดได และจะชวยรักษา
สวนแบงตลาดได มิเพียงแตผูผลิตตองดํ าเนินการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) อยางมี
ประสิทธภิาพเทานัน้ หากยังตองแสวงหาหนทางในการพัฒนาคุณภาพสินคาอีกดวย
       ยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' จะใหประโยชนแก 'คนเดือนตุลาฯ' ในสังคมการเมืองตอไปได  
ก็ตอเมื่อสามารถควบคุมคุณภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' อยางมีประสิทธิภาพ มิพักตองกลาวถึงการ
พฒันาคุณภาพสินคา
       หาก 'คนเดอืนตลุาฯ' หมายถึง สมาชิกฝายซาย ผูรักชาติ รักประชาธิปไตย รักความ
เปนธรรม เอื้ออาทรตอคนยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม และซื่อสัตยสุจริต ตัวแบบ 'คนเดือน
ตุลาฯ' ดังทีก่ลาวนี้ยอมมีปญหาในโลกแหงความเปนจริง จะแสวงหาปุถุชนที่มีคุณสมบัติเยี่ยงนี้ได
ทีไ่หน
       การสรางยีห่อ 'คนเดือนตุลาฯ' อยางเลอเลิศมีผลในการทํ าลายตัวเองในบั้นปลาย  
ผมรูสึกตกใจอยางยิ่งเมื่อพบวา บรรดาผูที่เปนหัวหอกในการจัดงาน 30 ป 14 ตุลาฯจํ านวนไมนอย 
เปนนักเลือกตั้งเผายี้ นักเลือกตั้งบางคนที่มียี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' เคยมีประวัติในการดูดซับ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของทางราชการ บางคนพัวพันกับการทุจริต
จดัซือ้ยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุข บางคนรวมในรัฐบาลที่มีพฤติกรรมปราบปรามและ
เขนฆาประชาชน
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       บัดนี ้ จะใหผมเช่ือไดอยางไรวา 'คนเดือนตุลาฯ' เปนฝายซาย หรือ 'คนเดือนตุลาฯ'  
ซื่อสัตยสุจริต 'คนเดือนตุลาฯ' รักความเปนธรรม 'คนเดือนตุลาฯ' เอื้ออาทรตอคนจนและผูดอย
โอกาสในสงัคม ในประการสํ าคัญ จะใหผมเชื่อไดอยางไรวา 'คนเดือนตุลาฯ' รักประชาธิปไตย  
ในเมื่อผูคนที่อางตัววาเปน 'คนเดือนตุลาฯ' จํ านวนไมนอยใหความชอบธรรมแกรัฐบาลพลเอก 
สุจินดา  คราประยูร
      แททีจ่ริงแลว 'คนเดือนตุลาฯ' เปนปุถุชน  ทีเ่ปนคนดีก็มีมาก  แตที่เปนคนเลวก็มี 
ไมนอย ในประการสํ าคัญ มนุษยและสังคมมีอนิจลักษณะ คนที่เคยรักประชาธิปไตยอาจเปลี่ยนไป
รักเผดจ็การ คนที่เคยยืนอยูขางกลุมคนผูถูกกดขี่ อาจเปลี่ยนไปเปนผูกดขี่เสียเอง
       ยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' เคยใหประโยชนแกผูคนจํ านวนหนึ่งในสังคมการเมืองไทย  
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา ตัวแบบ 'คนเดือนตุลาฯ' ถูกวาดอยางเลิศหรู และมีกระบวนการ
โฆษณาชวนเชือ่ตัวแบบนั้นอยางไดผล แตยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ' กํ าลังเสื่อมมนตขลัง สวนสํ าคัญ
เปนเพราะวา 'คนเดือนตุลาฯ' ในโลกแหงความเปนจริงมิไดเปนไปตามตัวแบบตั้งแตตน อีกสวน
หนึ่งเปนเพราะวาคุณภาพ 'คนเดือนตุลาฯ' เสือ่มถอยตามกาลเวลา มิอาจรักษาคุณภาพสินคา  
ใหคงเสนคงวาได
       'คนเดอืนตลุาฯ' ในฐานะยี่หอแตกตางจากยี่หอสินคาและบริการโดยทั่วไป สินคาและ
บริการมีเจาของกรรมสิทธิ์ยี่หอที่ชัดเจน บริษัทผูเปนเจาของยี่หอมีส่ิงจูงใจในการรักษาชื่อเสียง
เกยีรตคุิณของยี่หอ อยางนอยที่สุดดวยการควบคุมคุณภาพผลผลิต เพราะการสรางยี่หอตองอาศัย
เงนิลงทนุสงู โดยทีเ่งินทุนที่ใชในการสรางยี่หอ เมื่อจายไปแลวกลายเปนตนทุนจม (Sunk Cost) 
ดังนั้น จึงตองพยายามเก็บเกี่ยวประโยชนจากทุนยี่หอใหมากที่สุดเทาที่จะมากได หากคุณภาพ 
ผลผลิตเสื่อมทรามลง ยี่หอตองพลอยเสื่อมเสียตามไปดวย ยี่หอซึ่งเคยเปนสัญลักษณของสินคา
คุณภาพด ี กลบักลายเปนสัญลักษณของสินคาคุณภาพเลว ในกรณีเชนนี้ บริษัทเจาของยี่หออาจ
ตองตดัสนิใจทิง้ยี่หอเดิมแลวลงทุนสรางยี่หอใหม การเกิดและดับของยี่หอนับเปนอนิจลักษณะของ
ตลาดสินคาและบริการ
       'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะยี่หอไมปรากฏเจาของที่ชัดเจน ดวยเหตุดังนี้ จึงไมมีผูรับ 
ผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของ 'สินคา' มไิยตองกลาววา การควบคุมคุณภาพมนุษยยากเย็น 
ยิง่กวาการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการมากเพียงใด

       สังคมการเมอืงไทยรับรูมากขึ้นวา 'คนเดือนตุลาฯ' ในโลกแหงความเปนจริงมิไดเปน
ไปตามตวัแบบทีว่าดไวอยางเลิศหรู หากสารสนเทศในตลาดการเมืองมีความสมบูรณมากขึ้นเพียง
ใด มนตรา 'คนเดือนตุลาฯ' ที่เคยสะกดสังคมไทยยอมเสื่อมความขลังมากเพียงนั้น ยี่หอจะมีชีวิต
ยืนยาวในตลาดได ก็ตอเมื่อประชาชนผูบริโภคติดใจสินคาหรือบริการที่ใชยี่หอนั้น ยามใดก็ตาม 
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ทีป่ระชาชนสิน้ความประทับใจ ยี่หอนั้นยอมตองรอวันตาย 'คนเดือนตุลาฯ' ในฐานะยี่หอทางการ
เมืองกํ าลังเผชิญภาวะเชนนี้ มิชามินานจะไมมีนักเลือกตั้งคนใดที่ประทับยี่หอ 'คนเดือนตุลาฯ'  
อีกตอไป

      แมวายีห่อเกดิและดับได แตการสถาปนายี่หอทางการเมืองยากเย็นแสนเข็ญมากกวา
ยีห่อสินคาและบริการมากนัก
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