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ค�าน�า

 ในการพิจารณาหัวข้อปาฐกถา 14 ตุลา ปีนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ 

14 ตลุา เหน็เป็นเอกฉนัท์อย่างรวดเรว็ เมือ่มผีูเ้สนอว่าควรพดูเรือ่ง “ในหลวง

รัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา” เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง “ดับร้อน” ให้แก่บ้านเมือง

และนิสิตนักศึกษาประชาชนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ด้วยพระบารมี

     ต่อมา เมือ่มีการพจิารณาองค์ปาฐก คณะกรรมการมูลนธิกิเ็หน็พ้อง

กันเป็นเอกฉันท์อย่างรวดเร็วเช่นกัน เมื่อมีผู้เสนอว่าผู้ที่ควรเป็นองค์ปาฐก

คือ  พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เพราะเป็นนายต�ารวจที่มีบทบาทส�าคัญใน

เหตกุารณ์วนันัน้ และเคยเขยีนบนัทกึเหตกุารณ์เกีย่วเนือ่งกบัวนันัน้ไว้อย่าง

ละเอยีด ในหนงัสอืชือ่ “เหตเุกดิในกรุงรตันโกสนิทร์” บัดนีเ้หตุการณ์ผ่านไป

แล้ว 44 ปี เราน่าจะได้ฟัง “ปากค�าประวัติศาสตร์” จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงท่านนี้อีกครั้ง ในขณะที่บุคคลท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่  และมีหลักฐานว่า

ท่านยังมีบทบาทในสังคม และยังเขียนหนังสืออยู่เป็นประจ�าแม้สังขารจะ

ล่วงเข้าสู่วัยชราแล้ว

     และพวกเราก็ไม่ผิดหวังเลย

       โดยการรักษาสุขภาพอย่างดีเยี่ยม และโดยความมั่นคงอยู่ในศีลใน

สัตย์ ในวัยย่างเข้า 88 ปี พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร สามารถแสดงปาฐกถา

ได้อย่างสง่างาม และอย่างน่าอศัจรรย์ด้วยการเดินทางมาล่วงหน้า ก่อนเวลา 

เริ่มตรงเวลา และเลิกตรงตามเวลาท่ีก�าหนด สามารถพูดจากความทรงจ�า 
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โดยไม่ต้องมีโน้ตตรงหน้า เสนอเนื้อหาสาระส�าคัญได้อย่างกระชับ ชัดเจน 

ค�าพูดแต่ละประโยคสามารถถอดเทปออกมาพิมพ์เผยแพร่ได้โดยแทบจะ

ไม่ต้องแก้ไขเลย

     ยังปรากฏภาพที่งดงามในวันที่ 14 ตุลาคมปีนี้ คือ ภาพความสนิท

สนมรักใคร่ไมตรีจิตระหว่าง องค์ปาฐก กับคนต่างวัยที่เคยร่วมเหตุการณ์

วิกฤตครั้งนั้นมาด้วยกัน เช่น ชัยวัฒน์ สุรวิชัย หน่ึงใน “13 กบฏ” และ

ประสาร มฤคพทิกัษ์ ตวัจกัรส�าคญัท่ีท�าให้เกดิการชมุนมุต่อต้าน “ทรราชย์” 

จนน�าไปสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลา รวมทั้งคนส�าคัญในภาคประชา

สังคมรุ่นต่อมาอย่าง รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น

     เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ส�าหรับปาฐกถา 14 ตุลา ปีนี้ จึง

ได้น�า “เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์” ของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร มาตี

พมิพ์ไว้ด้วย เอกสารดังกล่าวผูเ้ขียนเขียนข้ึนในลกัษณะ “สดๆร้อนๆ” ตีพมิพ์ 

ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 

2516 รวมเล่มครั้งแรกโดยส�านักพิมพ์พิฆเณศในเดือนธันวาคม 2516 และ

ตีพิมพ์อีกครั้งโดยส�านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เมื่อ พ.ศ. 2533

        โดยที่เขียนขึ้น “สดๆ ร้อนๆ” และเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจ

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ข้อความใดท่ีอาจคาดเคล่ือนจึงมกีารท้วงติง 

ซึง่ผูเ้ขียนกไ็ด้มกีารพจิารณาแก้ไขโดยหลกัการส�าคญัตามทีผู่เ้ขยีนได้ชีแ้จงไว้

ในค�าน�าฉบับรวมเล่มครั้งแรก นั่นคือ 

บัดนี้ “เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์” ก็ได้เป็นเล่มบริบูรณ์

อยู่ในมือของท่านแล้ว    ขอท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตเอาเองเถิดว่า

ข้อเขียนของผมตอนใดเป็นข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์ที่ผมได้รู้
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เหน็มาด้วยตนเอง ตอนใดเป็นเหตกุารณ์ทีผ่มรบัฟังหรอืสนันษิฐาน 

และตอนใดเป็นทัศนะส่วนตัวของผม  และได้โปรดพิจารณาว่าผม

พยายามเพียงใดที่จะแยกทั้งสามสิ่งออกจากกันให้ชัดแจ้ง หรือผม

พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างใดหรือไม่

ข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเอง 

ไม่มีผู ้ใดสามารถจะปรุงแต่งหรือบิดเบือนได้ไม่ว่าใครจะอยาก

ได้ยินหรือไม่อยากได้ยิน ไม่ว่าใครอยากจะยอมรับหรือไม่อยากจะ

ยอมรับ เพราะฉะนั้นผมจึงจะแก้ไขสิ่งที่ผมเห็นหรือประสบมาด้วย

ตนเองไม่ได้

เหตุการณ์ที่ผมได้รับฟังมาหรือสันนิษฐานนั้น แม้ว่าจะ

พยายามกระท�าด้วยเหตุผล แต่ก็อาจจะผิดพลาดคลาดเคล่ือนได้

ดังกล่าวแล้ว ฉะน้ันเมื่อมีผู้ทักท้วงหรือชี้ให้เห็นความจริง และผม

เชือ่ว่าผูน้ัน้รูค้วามจรงิแน่นอนผมกพ็ร้อมท่ีจะแก้ไข และถ้าหากเสีย

หายแก่ผู้ใด ผมก็จะขออภัยผู้นั้น

ส่วนทัศนะส่วนตัวของผมนั้น ผมจะท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

อาศัยความรู้และวิจารณญาณของตนเป็นหลัก ซ่ึงก็ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องตรงกับผู้อื่นเสมอไป ผมจะยอมรับว่าทัศนะของผมไม่ถูกต้อง

กต่็อเมือ่ผมเหน็ว่าทศันะของผูอ้ืน่สมเหตุสมผลกว่า แต่การยอมรับ

เช่นนั้นเป็นสิทธิอันสมบูรณ์ของผมเช่นเดียวกับของนักเขียนท่ัวไป  

ผมจะไม่ยอมเป็นอันขาดท่ีจะให้ผู้ใดมาขู่กรรโชกให้ผมเปลี่ยนแก้

ทรรศนะของผม ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นรัฐบาลชุดใด หนังสือพิมพ์ฉบับ

ใด นักเขียนคนใด หรือหน่วยปฏิบัติการจองเวรจองกรรมหน่วยใด
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  ถ้าหากว่าเราตีราคาสิทธิเสรีภาพกันอย่างสูงส่งจนกระทั่ง

เรายอมบาดเจ็บและเสียชีวิตเพ่ือแลก และจนกระทั่งได้สิทธิ

เสรีภาพนั้นมาแล้วเช่นนี้ ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นแสดง

ความเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันเสียที การดูหมิ่นหรือ

คุกคามสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเท่ากับเป็นการเร่ิมต้นยุคของความ

กดข่ีข่มเหงท่ีเราภูมิใจหนักหนา ว่าเราเพิ่งจะท�าลายลงได้ส�าเร็จ 

และใครจะยอมก็ยอมเถิด ผมไม่ยอม

 หลักการของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ตามที่ยกมา เป็นหลัก

การส�าคัญและเป็นส่วนส�าคัญของจิตวิญญาณ 14 ตุลา 2516 

                                                       ด้วยจิตคารวะ

                                               นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

                                                 ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
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ปำฐกถำ 14 ตุลำ ประจ�ำปี 2560

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา
โดย... พล.ต.อ.วสิษฐ  เดชกุญชร

วันเสำร์ที่ 14 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 14 ตุลำ

 ท่านประธานมูลนิธิ 14 ตุลา และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย  

 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมมาพูดเรื่องที่ผมลืมไป

เยอะแยะแล้ว แล้วก็มาเชิญผมตอนผมอายุย่างเข้า 88 ปี เพราะฉะนั้นท่าน

กจ็ะได้เหน็อาการของคนแก่หลายๆ อย่างด้วยกนั อย่างทีเ่ล่ียงไม่พ้นกค็อืว่า

เนื่องจากคอหอยมันเกา่แล้วนะครบั  คอืเก่าอายเุทา่ๆ กับตัวผม  เมือ่เก่ามัน

กใ็ช้ไม่ได้เหมอืนเมือ่ก่อน  ท่านจะได้ยนิผมเสียงหายไปบ้าง  ไอบ้าง  กระแอม

บ้าง  ต้องขอประทานโทษล่วงหน้าไว้ด้วย  

 อย่างทีผู่แ้นะน�าได้เรยีนให้ทราบแล้วว่า วนัที ่14 ตุลาคม 2516 นัน้  

ผมมีต�าแหน่งเป็นนายต�ารวจราชส�านักประจ�า หน้าที่ของผมไม่ได้เกี่ยวกับ

การบ้านการเมือง หน้าที่ผมเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

เท่าน้ันเอง แต่ท่านกค็งจะทราบว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุย

เดชนั้น ท่านเลี่ยงการเมืองไม่พ้น  เพราะว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น

พระประมุขของประเทศ แล้วก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ   

เพราะฉะน้ันความสมัพนัธ์ระหว่างท่านกบัรฐับาลนัน้กเ็ป็นเรือ่งทีต้่องปฏบิตัิ

ตามปกติ เป็นเรื่องบังคับ หลีกเลี่ยงไม่ได้
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 ท่านท่ีศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยคงจะจ�าได้ว่าบ้านเรา

นัน้  แม้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  กม็อีบุตัเิหตทุางการเมืองเกดิ

รฐัประหารครัง้แล้วครัง้เล่า แล้วส่วนมากรฐัประหารซ่ึงเป็นการยดึอ�านาจก็

ท�าโดยผู้ที่ถืออาวุธคือ “ทหาร”

 ทหารผลัดกันขึ้นมาปกครองบ้านเมืองจนกระท่ัง แทนท่ีบ้านเมือง

จะเจริญก้าวหน้า แต่บ้านเมืองก็ย่อยยับครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ละครั้งที่เกิด

รัฐประหารขึ้น ผู้ที่ยึดอ�านาจได้นั้น เพื่อจะให้ถูกต้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ 

เป็นรัฐบาลท่ีถูกกฎหมายก็จะต้องวิ่งไปหาพระมหากษัตริย์ ในที่นี้ก็คือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ท�าให้รัฐบาลนั้นเกิด

ความถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมาโดยไม่มีทางเลือก

 มักจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจแสดงความข้องใจ สงสัยอยู่เสมอๆ ว่าเมื่อ

รฐับาลยดึอ�านาจวิง่เข้าไปหา ถ้าหากว่าท่านไม่พระราชทานความถกูต้องตาม

กฎหมายให้รัฐบาลนั้นก็เจ๊งใช่รึเปล่า? มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับ   เพราะคน

ทีว่ิง่เข้าไปขอพระราชทานความถูกต้องของรัฐบาลเป็นคนถอือาวุธ ถ้าหากว่า

ท่านปฏิเสธก็แน่นอนเหลือเกินว่ามันจะต้องเกิดการต่อสู้กัน ปะทะกันข้ึน 

เขาชนะอยู่แล้วเพราะยึดอ�านาจไว้เรียบร้อยแล้ว ใครจะมาต่อสู้กับเขาอีก  

ท่านไม่มีทหาร ไม่มีกองทัพ ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นจอมทัพตามรัฐธรรมนูญ 

แต่ก็ต้องถือว่าเป็นต�าแหน่งที่เป็นเกียรติเฉย ๆ อ�านาจในการบังคับบัญชา

ไม่มี นีเ่ป็นเหตผุลทีว่่าท�าไมหลงัจากรฐัประหารแล้วรฐับาลทีเ่กดิขึน้โดยการ

รัฐประหารจึงเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเสมอมา

 เมื่อเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง

พระมหากษัตริย์กับรัฐบาลก็เป็นไปแบบที่ค่อนข้างจะตึงเครียด รัฐบาล
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ทหารชุดต้นๆ ยึดอ�านาจได้แล้วเกือบจะไม่เห็นความส�าคัญของพระมหา

กษัตริย์เลย ตั้งแต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นต้นมา แม้ว่าจะ

แสดงความเคารพ แต่ก็เคารพแต่ปาก ในทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่ามีการ 

กระทบกระทัง่ขดัแย้งกนัระหว่างพระมหากษัตรย์ิกบัรัฐบาลตลอดมา 

 แล้วกม็าถงึรชักาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช  

ที่รัฐบาลเริ่มจะฟังพระเจ้าแผ่นดินมากขึ้น และก็เราได้พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงเห็นการณ์ไกล ท่านทรงสามารถที่

จะประนีประนอมกับรัฐบาล ในขณะเดียวกันท่านก็ทรงเข้ามามีบทบาทใน

เรื่องของการพัฒนาประเทศมากขึ้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�าหนด

ไว้ จนกระทั่งในที่สุดบัดนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า 70 ปีของการครองราชย์

น้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นมหาราชองค์หนึ่งที่

ทรงท�าความเจริญ มั่นคง ให้แก่บ้านเมืองและประชาชนได้มีความสุขอย่าง

ที่ได้เห็นกันในปัจจุบัน

 เดือนตุลาคม 2516 เป็นเดือนวิกฤตของเมืองไทย ในขณะนั้นท่าน

ที่อายุน้อยอาจจะจ�าไม่ได้หรือไม่รู้ แต่คนที่อายุมากพอๆ กับผม หรือไล่ๆ 

กับผมคงจะรู้ทุกคนว่า นอกจากปัญหาบ้านเมืองภายในประเทศแล้ว เรายัง

มีปัญหาภายนอกคือการคุกคามของคอมมิวนิสต์ที่กระท�าต่อหลายประเทศ

รวมทัง้เมอืงไทยด้วย ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นผู้ทีท่�าให้เกดิคอมมวินสิต์ใน

เมืองไทย ล�าพังแต่เมืองไทยเอง คอมมิวนิสต์อาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่เพราะ

เหตุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูกับสหภาพโซเวียต และเป็นศัตรูกับประเทศ

จีน ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ 2 ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์   
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 ระบอบคอมมิวนิสต์ท�าท่าว่าจะขยายออกไปยังประเทศต่างๆ 

แล้วอเมริกาก็กลัวตัวเองจะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้า แล้วจะเสียโลกให้กับ

ค่ายคอมมิวนิสต์ เพราะฉะนั้นอเมริกาจึงด�าเนินนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับ

คอมมิวนิสต์ แล้วนโยบายอันน้ีเองที่รัฐบาลของประเทศเล็กๆ น้อยๆ รับ

เอามาหรอืถกูบงัคบัให้รบัเอามาใช้เพือ่ให้เป็นฝ่ายอเมริกา เพ่ือจะได้ต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นเกือบทุกรัฐบาล 

เป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับคอมมิวนิสต์ท้ังส้ิน รวมท้ังเมืองไทย

ด้วย เมืองไทยของเรานั้นเริ่มปราบคอมมิวนิสต์มาต้ังแต่ต้นๆ ต้ังแต่ปีพ.ศ. 

2470 - 2480 ข้ึนมาเลย เรามีกฎหมายท่ีว่าด้วยคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ  

แล้วเมื่อรัฐบาลท่ีเป็นรัฐบาลเผด็จการ การปราบปรามผู้ที่สงสัยว่าเป็น

คอมมวินสิต์นัน้จงึกระท�ากนับ่อยและบางคร้ังกใ็ช้ความรุนแรง นกัการเมอืง

ทีถ่กูสงสยัว่าจะเป็นคอมมวินสิต์มกัจะถกูจบัเป็นผูต้้องหาบ้าง เป็นจ�าเลยบ้าง  

ถูกจับกุมคุมขังเป็นจ�านวนไม่น้อย

 ในปีพ.ศ.2516 นั้นมีผู้ต้องสงสัยเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เป็นจ�านวน

มาก แม้แต่ว่าจะเป็นการออกเอกสารหรือพูดแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับ

รัฐบาล รัฐบาลก็มักจะเหมาว่านั่นเป็นการกระท�าของคอมมิวนิสต์ ก่อนที่

จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีนิสิต นักศึกษาจ�านวนหนึ่งที่

ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาล ใจความของแถลงการณ์ฉบับนั้นท่ีส�าคัญ

ที่สุดก็เป็นการประณามรัฐบาลที่ยึดอ�านาจอยู่ โดยไม่ยอมคืนประชาธิปไตย

ให้ประชาชน  พูดง่ายๆ ก็เป็นเอกสารที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญ นอกจากนิสิต 

นักศึกษาแล้ว  ก็มีผู้อื่นที่ไม่เป็นนิสิต นักศึกษาปนเปกันอยู่ส่วนน้อย 

 ก่อนวนัที ่14 ตลุาคม 2516 น้ัน รฐับาลของจอมพลถนอม กติตขิจร 

ได้จบันสิติ นกัศกึษาและผูท้ีร่่วมกนัเรยีกร้องรัฐธรรมนญูไปเป็นผูต้้องหา แต่
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ข้อหาที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นข้อหากระท�าการอันเป็นคอมมิวนิสต์ ผู้ที่ถูกจับไปมี

จ�านวน 13 คนถ้าผมจ�าไม่ผิด พอถูกจับไปแล้ว ปฏิกิริยาของนิสิต นักศึกษา

ก็เริ่มขึ้น เร่ิมมีการชุมนุม มีนิสิตจุฬาฯเป็นจ�านวนมากร่วมกับนักศึกษา

หลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมตลอดไปจนกระทั่งถึงนักเรียนระดับอาชีวะ

ในสถาบันซ่ึงยังไม่จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนสมัยนี้ ท้ังนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาโดยการน�าของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) 

เริ่มชุมนุมกันตั้งแต่จ�านวนพันเป็นจ�านวนหมื่น คนท่ีไปร่วมชุมนุมมีมากข้ึน 

มากขึ้น จนถึงประมาณแสนคน แทนที่รัฐบาลจะรู้สึกว่ามันก�าลังจะเป็นสิ่ง

ที่ระงับไม่ได้ แต่รัฐบาลกลับใช้ไม้แข็ง คือเตรียมที่จะปราบนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาที่ชุมนุมกัน ผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเกิดเหตุ หน้าที่

ของนายต�ารวจราชส�านักประจ�าอย่างหนึ่งคือปฏิบัติตามพระราชประสงค์

พระเจ้าอยูห่วัทรงใช้ให้ท�าอะไร เมือ่ใด ต้องท�าเมือ่นัน้ อาทติย์หนึง่ก่อนทีจ่ะ

เกดิเหต ุทรงมรัีบส่ังให้ผมไปต่างจงัหวดัเพือ่ไปเยีย่มประชาชน ผมก็เดินทางไป  

จังหวัดที่ผมไปคือจังหวัดในภาคอีสาน ผมไปโดยเครื่องบิน เดินทางกลับมา

ในวันที ่13 ตลุาคม 2516 พอมาถึงผมกร็ูว่้ามกีารชมุนมุกันแล้ว กท็�าท่าว่าจะ

บานปลาย ผมพร้อมด้วยนายต�ารวจ นายทหารจ�านวนหนึง่จากในวงักอ็อกไป

ดูเหตุการณ์ ผู้แทนนิสิต นักศึกษานั่นเองที่เป็นคนพาไปดูในเหตุการณ์ ขณะ

นั้นการชุมนุมที่เคลื่อนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงลานพระราชวัง

ดุสิตคือลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อตอนเข้าไปผมยังรู้สึกว่าเหตุการณ์คง

ไม่หนักหนาอะไรเพราะสังเกตดูว่าผู้ชุมนุมน้ันยังชุมนุมโดยสงบ มีท่ีท�าให้

ไม่สบายใจอยู่บ้างก็คือนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีท่อนไม้ ท่อนเหล็กบ้างวาง

ไว้ข้างตัว เมื่อเสร็จแล้วผมก็กลับเข้าไปในสวนจิตรลดา ตอนเท่ียงของวัน

ที่ 13 ตุลาคมนั่นเอง ผมได้รับค�าสั่งให้ไปคอยรับผู้แทนของนิสิต นักศึกษา  
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ที่จะเข้าไปเฝ้าฯ พระเจ้าอยู ่หัว ผมเพิ่งไปรู ้ตอนนั้นว่าท่านทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ กรมราชองครักษ์ส่งผมให้ไปคอยรับนิสิต 

นักศึกษาเหล่านี้ที่ประตูพระวิรุณอยู่เจนตรงกันข้ามกับเขาดินวนา ผม

ไปคอยอยู่ตั้งแต่เท่ียงจนบ่ายสองโมง จึงมีผู้แทนนิสิต นักศึกษาจ�านวน

หน่ึงมาถึงที่ประตู ปรากฏว่ายังมาไม่ครบ ต้องคอยคนที่ยังไปไม่ถึงอยู ่

จนกระทั่งถึงบ่ายสี่โมงจึงได้ไปกันครบ ขาดไปคนหนึ่ง คือคุณเสกสรรค์ 

ประเสริฐกุล เดี๋ยวนี้ท่านเป็นอาจารย์ ผมก็น�าผู ้มาแล้วเข้าไปศาลาดุสิ

ดาลัยซึ่งเป็นท่ีโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ จนกระทั่ง 5 โมงเย็นพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จลง ตอนเสด็จลงแล้ว และนิสิต นักศึกษา 

เข้าเฝ้าฯ ผมไม่ได้อยูใ่นศาลาดสุดิาลยัด้วย ผมอยูข้่างนอกเพราะฉะนัน้ผมจงึ

ไม่ทราบว่ารบัสัง่ว่าอย่างไรบ้าง มารูท้หีลงั นสิตินกัศกึษาเข้าเฝ้าฯกนัอยูก่ระ

ทั่งเกือบๆ 2 ทุ่มถึงได้กลับออกมา เมื่อกลับออกมาก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะ

ต้องส่งเขากลบั แต่ขณะท่ีก�าลงัจะออกจากสวนจติรลดานัน้ ผมกไ็ด้ยนิผูแ้ทน

นิสิต นักศึกษาที่ยังอยู่ในวังปรารภขึ้นว่า “เราถูกหักหลังเสียแล้ว” ผมก็เลย

สงสัยและถามว่าเกิดอะไรข้ึน เขาก็บอกว่าคุณเสกสรรค์ซึ่งไม่ได้เข้าประชุม

ด้วย แล้วเป็นผู้ที่ควบคุมการชุมนุมอยู่ข้างนอกได้ท�าผิดข้อตกลง

 คือตกลงกันว่าจะไม่เคลื่อนประชาชนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ไปที่ลานพระราชวังดุสิต เพราะเขาเป็นห่วงกันว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วอาจ

จะเลยมาจนกระทั่งถึงสวนจิตรลดา ซึ่งเขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อพูดกัน

ไม่รู้เรื่องและเหตุการณ์ก็ท�าท่าว่าจะไม่สงบ แต่จะบานปลาย พวกผู้แทน

นิสิต นักศึกษาก็ไม่ยอมออกจากวัง ผมก็ต้องรับหน้าที่ออกไปตามคุณเสก

สรรค์ให้เข้ามาในวัง เนื่องจากมันนานแล้วนะครับอาจจะนึกไม่ออก แต่

ว่าผมจ�าได้ว่าตอนนั้นผมใช้รถต�ารวจกองปราบปราม น�ารถผู้แทนนิสิต 
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นักศึกษาจ�านวนหนึ่งไปเพื่อจะไปรับคุณเสกสรรค์ ผู้แทนนิสิต นักศึกษา

ไปรถโฟล์คตู้ เมื่อออกไปถึงที่หมายคือลานพระราชวังดุสิต หวังว่าจะไป

เจอคุณเสกสรรค์ท่ีนั่น แต่รถตามกันไม่ทัน คนเยอะเหลือเกิน เลยหลุด 

รถต�ารวจที่ผมนั่งอยู่ไม่ทันรถโฟล์คตู้ท่ีมีผู้แทนนิสิต นักศึกษานั่ง เม่ือก่อน

ไม่มีวิทยุและโทรศัพท์มือถือเหมือนสมัยนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการติดต่อ

สื่อสารจึงเป็นไปด้วยความล�าบากมาก วิธีหาตัวคุณเสกสรรค์ต้องไปหา

โทรศัพท์บ้านหรือวัดที่อยู่ใกล้เคียงแล้วโทรไปอีกเครื่องหนึ่งที่นึกว่าใกล้

ตัวคุณเสกสรรค์ได้แต่แล้วก็ไม่ส�าเร็จ ลงท้ายหลังจากท่ีทุลักทุเลกันอยู่ เรา

ก็ได้ตัวคุณเสกสรรค์และน�ากลับเข้าไปในวัง คุณเสกสรรค์นั้นเนื่องจาก

พูดติดต่อกันมา 7 วัน 7 คืน จึงพูดเกือบไม่รู้เร่ือง เสียงไม่มีเลย เมื่อไป

ถึงในวังแล้วก็พบคุณธีรยุทธ บุญมี ซึ่งเป็นหัวหน้าของฝ่ายที่เข้าใจผิดกัน  

ทั้ง 2 คนเถียงกันโดยมีเราที่คอยตะแคงหูฟังว่าเขาพูดอะไรกัน เมื่อรู้ว่าเขา

เข้าใจผิดเรื่องไหน เรารู้เหตุการณ์ที่แท้จริง เราก็เป็นคนชี้แจงให้เข้าใจกัน 

คุณเสกสรรค์ไม่สบายมากถงึขนาดทีผ่มต้องไปขอหมอหลวงมาดอูาการแล้ว

มาฉดียาให้ ลงท้ายเขาพดูกนัรูเ้รือ่งแต่ขณะท่ีพูดกันรู้เร่ืองนีข้้างนอกไม่รู้เร่ือง  

ข้างนอกนั้นมีคนกระซิบบอกผู้แทนนิสิต นักศึกษาที่ยังอยู่ข้างนอกว่าพวก

ที่อยู่ในวัง “ม่องหมดแล้ว” ผมจ�าได้ว่าผู้แทนนิสิต นักศึกษาท่ีอยู่ข้างนอก

และที่มีผู้ไปกระซิบว่าพวกท่ีเข้าไปในวังถูกจัดการหมดแล้วนั้นคือคุณพีร

พล  ตริยะเกษม ข่าวนี้เองที่ท�าให้คนที่ชุมนุมกันอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรง

ม้าไม่ยอมอยู่ที่เก่า และได้เคลื่อนมาที่หน้าประตูพระวิรุณอยู่เจนที่สวน

จิตรลดา เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่ีคนจ�านวนแสนมาชุมนุมกันอยู่

หน้าวัง พอเห็นอย่างนั้นผมก็ขอร้องพวกที่อยู่ข้างในที่พูดกันรู้เรื่องแล้ว ขอ

ให้ไปเจรจากับคนข้างนอกหน่อยว่าบัดนี้อะไรๆ มันเรียบร้อยหมดแล้ว  
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พระเจ้าอยู่หัวประทานพระกระแสลงมาว่า รัฐบาลยอมแล้วที่จะปล่อยผู้

ต้องหาทั้ง 13 คนและก็ปล่อยแล้ว นอกจากปล่อยยังมีข้อตกลงระหว่าง ผู้

แทนรัฐบาลกับฝ่ายผู้แทนนิสิต นักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าปล่อยผู้

ต้องหาแล้ว และจะขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 20 เดือน

แทน 3 ปีตามที่รัฐบาลพูดไว้แต่เดิม 

 เม่ือขอร้องให้ผู้แทนนิสิต นักศึกษาออกไปชี้แจงกับประชาชนและ

นิสิต นักศึกษาท่ีชุมนุมกันอยู่ภายนอกแสนกว่าคน ผู้แทนนิสิต นักศึกษา

บอกว่ากลัวผู้ชุมชุนจะไม่เชื่อ อยากได้คนในวังออกไปด้วยเพราะว่าเป็น

คนที่น่าเช่ือถือกว่า คนในวังขณะนั้นมีอยู่ 3 คนที่เป็นผู้ใหญ่ คนหนึ่งคือ 

ม.ร.ว. ทองน้อย ทองใหญ่ ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สังกัดส�านักราช

เลขาธิการ คุณทองน้อยมีส่วนอยู่ในเรื่องการดูแลนิสิต นักศึกษาที่เข้าไปใน

วงัด้วยกนักบัผม อกีคนเป็นนายทหารราชองครกัษ์คือ พ.อ.เทยีนชยั จัน่มกุดา  

(ตอนหลังท่านได้เป็น พล.อ. ตอนนี้ล่วงลับไปแล้ว) แล้วก็มีผม เราก็บอก

เลือกเอา 3 คนว่าจะเอาใคร คุณเสกสรรค์ก็ชี้เอาที่ผม บอกว่าเอาพี่ คงเป็น 

เพราะเหตุว่าผมเคยเป็นนิสิตจุฬาฯ และผมเขียนหนังสือขาย คนรู้จักผม

จากข้อเขียนเยอะ แถมเป็นดาราทีวีด้วย เขาขอให้ผมไป ผมก็ยอม แต่

ผมเห็นว่ามันอยู่ในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวาน ข้างนอกวังมีแต่คนชุมนุมท่ีมอง

ต�ารวจเป็นปฏิปักษ์ทั้งนั้น ผมออกไปอย่างต�ารวจ ดีไม่ดีอาจไม่ได้กลับ

เข้ามาก็ได้ ผมก็เลยทิ้งปืนที่พกไว้ในวัง วิทยุที่ควรจะถือไปด้วยก็ทิ้งไว้ใน

วัง เพราะวิทยุเป็นเครื่องหมายของราชการ แล้วผมก็ออกไปแต่ตัว คน

ที่พาผมออกไปยังที่ชุมนุมกันคือ อาจารย์สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ เวทีที่ใช้

เป็นที่ปราศรัยของผู ้ชุมนุมกันที่หน้าวัง เป็นรถสองแถวคันไม่ใหญ่นัก  

เขาใช้หลังคาเป็นเวทีที่ชุมนุม ผมก็ปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคารถกับ  
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อาจารย์สมบัติ แล้วเขาก็ให้ผมพูดผ่านเครื่องขยายเสียง เครื่องมือสื่อสาร

ของผมอย่างเดียวในขณะนั้นคือเคร่ืองขยายเสียง ผมก็ขึ้นไปแล้วก็เอา 

แถลงการณ์ของส�านักระราชวัง  เรื่องพระราชด�ารัสของพระเจ้าอยู่หัวที่

พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษานั่นแหละไปอ่านให้ที่ชุมนุมฟัง โดยสรุปก็

อย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว พระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสยาวและทรงเรียงล�าดับ

เหตกุารณ์และตรสัเรือ่งความสามคัคปีรองดองของคนไทย ด้วยรายละเอยีด 

ทัง้หมดนีอ้ยู่ในหนงัสอื “เหตเุกิดในกรุงรตันโกสนิทร์” ซึง่ผมเป็นคนเขยีนและ

พมิพ์ครัง้แรกในปีพ.ศ.2516 แต่คงไม่มขีายแล้ว ผมอ่านส�าเนาพระราชด�ารสั 

ให้ทกุคนฟัง แล้วผมกแ็ถมท้ายว่าเมือ่พระเจ้าอยูห่วัรบัสัง่ว่าอย่างนี ้ เหตุการณ์ 

ยตุลิงแล้ว บดันีร้ฐับาลกป็ล่อยผูต้้องหาแล้ว รฐัธรรมนญูกก็�าลงัจะได้อยูแ่ล้ว  

ผมคิดว่าสมควรที่พวกเราจะยุติการชุมนุมแล้วกลับบ้านกันได้ ผมว่า 

พระเจ้าอยู่หัวของท่านทั้งหลายไม่ได้บรรทมมา 7 วัน 7 คืนแล้วเพราะทรง 

เป็นห่วง ทรงคอยตดิตามฟังสถานการณ์ท่ีเกีย่วกบับ้านเมอืงอยู ่พอผมพดูจบ 

ผู้ชุมนุมก็ตบมือกันเกรียว แล้วก็มีใครไม่ทราบเป็นต้นเสียงให้ร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน คนเป็นแสนร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี

เสยีงดงักระหึม่ ทกุคนหนัหน้าไปทางพระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน ผมคกุเข่า

แล้วก็ร้องไห้ ร้องไห้ด้วยความปีติว่าเหตุการณ์ยุติลงได้ 

 แต่ปีติอยูไ่ด้ประเดีย๋วเดยีวเท่านัน้เอง ตอนทีผู้่ชมุนมุก�าลังแยกย้ายกนั 

จะกลับ ผมก�าลังปีนลงจากหลังคารถสองแถวก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นตูม

หนึ่ง ปรากฏว่าเป็นนักเรียนอาชีวะคนหนึ่งพกระเบิดขวดไว้ในกระเป๋า

แล้วระเบดิข้ึนด้วยอบัุตเิหต ุ ได้รับบาดเจบ็ต้องหามกนัมาและต้องเรยีกหมอ  

ผมก็นึกว่าเอาละ ทีแรกได้ยินเสียงระเบิดก็ใจหายเลย นึกว่ามันจะเป็น

สมรภูมิที่หน้าวัง แต่พอรู้ว่าแค่นั้นก็คงนึกว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่ต่อ



18 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา

มาไม่นานอีกประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงตูม ตูมตามมาอีก คราวนี้ไม่ใช่

ระเบิดขวดแต่เป็นเสียงระเบิดแก๊สน�้าตา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝัน

น้ี เกิดข้ึนเมื่อผู้ชุมนุมเลิกแล้ว และก�าลังเดินกลับแยกย้ายกันออกทุกทิศ  

ผู้ที่ไปประสบเหตุหรือเกิดเหตุปะทะกับต�ารวจนั้น เดินจะกลับจากสวน

จิตรลดาไปทางถนนราชวิถี ไปทางอ�าเภอดุสิต(เด๋ียวนี้เป็นเขตดุสิต) ผมมา 

ทราบทีหลังว่าที่เกิดปะทะกันข้ึนนี้ก็เพราะเหตุว่าต�ารวจได้รับค�าสั่งให้สกัด

เอาไว้ ไม่ให้ประชาชนผ่านไปทางนัน้ ผูท่ี้สัง่ไม่ให้ต�ารวจเปิดทางให้ประชาชน

กลบับ้านจนเป็นเหตุให้เกิดการปะทะขึน้นีค้อื พล.อ.ประจวบ สุนทรางกรู ซ่ึง

ขณะน้ัน ยศ ต�าแหน่งทางทหารท่านเป็นอะไรผมไม่ทราบ แต่ท่านมตี�าแหน่ง

ต�ารวจคือเป็นรองอธิบดีกรมต�ารวจ ผู้รับค�าสั่งคือ พล.ต.ท.มนต์ชัย พันธุ์

คงชื่น (ต่อมาท่านได้เป็น พล.ต.อ. แล้วได้เป็นอธิบดีกรมต�ารวจ) ขณะนั้น

คุณมนต์ชัย เพิ่งได้รับเลื่อนเป็นผู้ช่วยอธิบดีใหม่ๆ เดิมท่านเป็นผู้บัญชาการ

ต�ารวจนครบาล เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยอธิบดี ความจริงท่านควรจะ

พ้นเรื่องหน้าวังแล้ว แต่พวกเราไปขอท่านให้อยู่เพราะท่านคุ้นเคยกับชาว

บ้าน  นิสิต นักศึกษามากกว่า  ลูกชายท่านก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ด้วย คุณมนต์ชัยรับค�าสั่งจากคุณประจวบสกัดเอาไว้ไม่ให้เกิด

การปะทะกัน   แต่ลงท้ายมันก็ปะทะกัน แล้วเมื่อปะทะต�ารวจก็ใช้กระบอง

เป็นอาวุธแล้วก็ใช้แก๊สน�้าตา เมื่อเกิดการตีกันขึ้นที่หน้าวังแล้ว ข่าวทางปาก

บอกต่อ ๆ  กนัไปว่าเวลานีต้�ารวจฆ่านกัศกึษาอยูท่ีห่น้าวงั แค่นัน้เองครับ มนั

กเ็กิดจลาจลกนัเริม่จากทีห่น้าวงัก่อนแล้วกระจายไปทัว่กรุงเทพมหานคร นัน่

คือที่มาของความมหาวิปโยคที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.

2516 ตอนทีเ่กดิการตีกนัขึน้แล้ว  ผมเองยงันึกว่าผมจะห้ามทพัได้ ผมเข้ามา

อยู่ในสวนจิตรลดาแล้ว ผมก็ขอร้องให้เจ้าหน้าท่ีเปิดประตูพระวรุณอยู่เจน
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ให้แล้วผมก็กลับออกไปข้างนอกอีก แล้วก็วิ่งไปด้านที่ต�ารวจขวางทางอยู่  
ยงัไปไม่ถงึเลย ผมกม็องอะไรเกอืบไม่เหน็แล้ว เพราะแก๊สน�า้ตามนัเข้าทัง้ทาง
จมกูและปาก ผมเอาผ้าเชด็หน้าอุดจมกู น�า้ตาไหลพรากเลย วิง่สวนต�ารวจไป  
ผ่านแถวต�ารวจไป พอถึงนายต�ารวจทีก่�าลงัควบคมุต�ารวจอยูเ่บือ้งหลงัเขาก็
ท�าท่าจะไม่ให้ผมผ่านนะ ผมกแ็สดงตวัว่าเป็นใครแล้วขอร้องว่าขอให้ยติุ  ให้
ถอนก�าลังต�ารวจ แล้วก็ขอให้ชี้แจงกับชาวบ้านว่ามันเกิดการเข้าใจผิดอะไร
ขึ้น จะได้เลิกกัน

 แต่ปรากฏว่าไม่ส�าเร็จ นายต�ารวจผู้นัน้ (ดูเหมอืนจะยศ พ.ต.อ. เท่า
ผม) เพยีงแต่พยกัหน้าเฉยๆ แล้วกไ็ม่เกิดอะไรขึน้ การปะทะกันทีห่น้าวงัสวน
จิตรลดานั้นเป็นไปอย่างรุนแรง และมีนิสิต นักศึกษาจ�านวนหนึ่งที่เข้าไปที่
ประตูพระวรุณอยู่เจนขอให้ทหารเปิดประตูรับ แต่ทหารไม่กล้าเปิด

 ในทีส่ดุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมพีระราชกระแสรับส่ังลง
ให้เปิดประตู  นิสิต นักศึกษาที่ทะลักเข้าไปในสวนจิตรฯ มีจ�านวนประมาณ 
2,000 คน ผมก็ยืนรับเขาอยู่ที่นั่น บางคนเข้าไปถึงก็ไปต่อว่าผมว่าหลอกให้
เขาไปถูกตี ผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องเลย ผมอยู่กับพวกเขาจะท�าอะไรก็ไม่ได้  

 เมื่อทรงทราบว่านิสิต นักศึกษาเข้าไปในวังแล้ว พระเจ้าอยู่หัวก็
เสด็จลงพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทูลกระหม่อม 3 พระองค์
ด้วยกัน (ตอนนั้นพระบรมโอรสาธิราชไม่อยู่) ท่านก็ทรงเยี่ยมผู้ที่เข้าไปในวัง  
ในขณะเดียวกันข้างนอกก็ยังมีการปะทะต่อสู้กัน คนท่ีเจ็บส่วนมากก็เป็น
ประชาชนน่ันเอง มีต�ารวจได้รับบาดเจ็บบ้างจ�านวนหนึ่ง เม่ือเหตุการณ์
กลายเป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแล้ว เราก็จะให้ฝ่ายทหารเป็นผู้
ที่พยายามระงับเหตุภายนอก แต่ก็เป็นที่สังเกตว่าทหารไม่ค่อยเต็มใจจะท�า
หน้าทีน่ัน้นกั ผูแ้ทนนสิติ นกัศกึษาจ�านวนหนึง่รับอาสาทีจ่ะไปกบัทหารเพ่ือ
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ไปชี้แจงผู้ชุมนุมที่ยังเหลืออยู่ข้างนอกให้เข้าใจว่าบัดนี้อะไรๆ ก็สงบแล้ว ยุติ
ลงแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว ผู้แทนนิสิต นักศึกษาที่บอกว่าทหารไม่ค่อยเต็มใจ

จะท�าแต่ก็พยายามท�าและได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง

 ในที่สุดการปะทะ การจลาจลก็ด�าเนินไปจนถึงตอนกลางคืน 

ตอนดึก  จนกระท่ังถึงรุ่งเช้าจึงค่อยซาลง สาเหตุที่ซาลงนี้เพราะเหตุว่า

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ารัสทางโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์

เอาเครื่องส่งเข้าไปตั้งถวายในวังเลย แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งก่อน ก็

เป็นการรับสั่งช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วให้คนฟังทราบว่าเหตุการณ์ยุติ

แล้ว รัฐบาลได้ปล่อยผู้ต้องหาแล้ว และสัญญาจะให้รัฐธรรมนูญแล้ว คนท่ี

ดูรายการวิทยุโทรทัศน์ค�่าวันนั้นจะเห็นเหมือนกันทุกคนว่า พระพักตร์ของ

พระเจ้าอยูห่วัเศร้าหมองอย่างทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อนเลย ผมเพิง่เข้าไปอยูใ่นวงั

ได้ 3 ปีในต�าแหน่งนายต�ารวจราชส�านักประจ�า และก็ไม่เคยเห็นพระพักตร์

พระเจ้าอยูห่วัเป็นอย่างนัน้ หลงัจากรบัสัง่แล้ว ผูท่ี้ทรงปราศรยักบัประชาชน

ต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมราชชนนี  ผมเชื่อว่าการเสด็จออกโทรทัศน์ขอทั้ง

สองพระองค์นีเ้อง  ทีท่�าให้เหตกุารณ์สงบลงในท่ีสดุ  ยงัเหลอืกระเสน็กระสาย

อยู่บ้างตอนรุ่งขึ้นของวันที่ 15 ตุลาคม 2516  

 บรรดานิสิต นักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ในวังนั้น ลงท้ายในวังได้จัดรถ

และออกไปส่งที่จุดต่างๆ จนหมด และจัดอาหารใส่รถไปด้วยส�าหรับเขาไป

กินระหว่างทาง   

 แต่ไหนแต่ไรมาพอมีเหตุท�านองนี้ จะต้องมขี่าวลือประหลาดๆ เกิด

ขึ้นเสมอ  ผู้น�านักศึกษาหญิงในตอนนั้น  ที่กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคือ

คุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์  เข้าไปอยู่ในวังด้วยแล้วขึ้นรถออกไป มีคนมาบอก
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ผมว่าคุณเสาวนีย์โดนยิงแสกหน้าและตาย ผมนึกว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกัน

ใหญ่  และตามออกไปดดู้วยตวัเอง ปรากฏว่าเจอคณุเสาวนย์ียงัอยูใ่นรถ และ

เรียบร้อย พอนักศึกษาออกหมดแล้วในวังเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอีก 

แต่หน้าที่ของผมก็ยังไม่หมด ผู้แทนนิสิต นักศึกษายังขอให้ผมอยู่ด้วย เพื่อ

จะเป็นตวักลางเจรจาระหว่าง เขา กบั ทหาร กบั ในวงั ผมกอ็อกไปกบัผูแ้ทน

นสิติ นกัศกึษาแล้วจึงเหน็ด้วยความอกสัน่ขวญัหายว่า การเจรจาของผู้แทน

นิสิต นักศึกษา กับประชาชนที่อยู่ข้างนอกไม่ค่อยจะได้ผลเพราะเขาไม่เชื่อ

แม้จะอ้างแล้วว่าผมมาจากในวัง เขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อ แต่ลงท้ายเหตุการณ์ก็

ค่อยๆ คลี่คลายลง จนกระทั่งเกือบจะเรียบร้อย  กรุงเทพมหานครสงบแล้ว  

แต่ในต่างจังหวัดยังไม่สงบ  

 เช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2516 มีข่าวทางวิทยุว่ามีนักเรียนมัธยม 

โรงเรยีนประจ�าจังหวดัสมทุรปราการไปล้อมสถานตี�ารวจภธูรสมทุรปราการ

เอาไว้ แล้วกจ็ะยดึโรงพกั แล้วต�ารวจกเ็อาปืนยงิ ดเูหมอืนจะถกูผูช้มุนมุได้รบั

บาดเจ็บไป 2-3 คน พอได้รบับาดเจบ็ จ�านวนคนกเ็ยอะขึน้ ฮอืไปล้อมโรงพกั

และท�าท่าว่าโรงพักจะถูกยึดและต�ารวจจะถูกท�าร้ายด้วย เขาก็ขอให้ผู้แทน

นิสิต นักศึกษาจากกรุงเทพฯ ไปช่วยระงับเหตุ ผู้แทนนิสิต นักศึกษาขอให้

ผมไปด้วยเพราะเป็นต�ารวจด้วยกนั เมือ่ไปถงึเรากเ็ข้าไปคยุกบันกัเรียนและ

ผู้ชุมนุม แต่พูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะผู้แทนนิสิตนักศึกษา ก็ไม่รู้จักกับนักเรียน 

ถงึผมจะไปด้วยแต่กเ็กอืบไม่มปีระโยชน์อะไรเลย ลงท้ายเรากเ็อาข่าวท่ีได้รับ

จากทางวิทยุที่บันทึกเสียงไว้ไปเปิดให้นักเรียนสมุทรปราการฟัง เพื่อยืนยัน

ว่าเหตุการณ์สงบลงแล้ว และพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัสว่าอย่างไร

เหตุการณ์จึงได้สงบลงโดยเด็ดขาด ท่ียังคงเหลืออยู่ก็เป็นเรื่องของทางการ

เมือง ซึ่งผมนึกว่าผมจะไม่เกี่ยวแล้ว แต่ลงท้ายก็ต้องเกี่ยวอีก



22 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา

 จอมพลถนอมลาออกแล้วกห็นไีปต่างไปประเทศพร้อมด้วยจอมพล
ประภาส จารุเสถียร และพ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ลูกชายจอมพลถนอม กลาย
เป็นว่าเมืองไทยว่างรัฐบาล สภาก็ไม่มี พระเจ้าอยู่หัวต้องทรงใช้พระราช
อ�านาจตามรัฐธรรมนูญตั้งรัฐบาลใหม่และแต่งตั้งท่านอาจารย์สัญญา ธรรม
ศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นทีเดียวท่านอาจารย์สัญญาก็ต้องท�าความ
เข้าใจกับผู้แทนนิสิตนักศึกษาก่อน ในฐานะที่เป็นผู้ชนะในเหตุการณ์นั้น มี
การตกลงกันหลายประเดน็ด้วยกนั เช่น เรือ่งการอภยัโทษแก่นสิติ นกัศกึษา
และผู้ชุมนุม  เรื่องค่าเสียหายส�าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล้มตาย  รัฐบาลก็
รับหมด ผมเองเป็นคนกลางก็เลยต้องท�าหน้าที่นั้นอยู่ จนกระทั่งในที่สุด
ท่านอาจารย์สัญญาตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษาก็พอใจแล้ว  
เหตุการณ์ก็ยุติลง  หลังจากนั้นมาก็เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่ท่านหลาย
คนคงพอจะรู้แล้ว  และคราวหลังนี้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

 ตอนทีก่�าลงัหน้าสิง่หน้าขวาน ช่วงรอยต่อรฐับาลท่านอาจารย์สญัญา
กบัรฐับาลจอมพลถนอม มเีหตกุารณ์ทีอ่าจจะขบขนันดิหน่อยคอื  ต�ารวจไม่
กล้าท�างาน ตอนจลาจลกลัวนิสิตนักศึกษา เพราะฉะนั้นทางศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ก็เลยต้องส่งนิสิต นักศึกษา ไปประจ�าทุก
โรงพักท�าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีติดต่อเป็นหน้าม้าให้ต�ารวจสามารถเข้ากันได้
กับชาวบ้าน คนส�าคัญคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดก�าลังนิสิต นักศึกษาไปอยู่ตามโรง
พักคือคุณกนก วงศ์ตระหง่าน ผมจ�าได้ว่าคุณกนกเป็นรองเลขาศูนย์ฯ และ
เป็นนสิติจฬุาฯ คณุกนกออกทวี ี และใช้ถ้อยค�าแรงไปหน่อยว่าบดันีไ้ด้ส่งผู้
แทนนิสิตนกัศกึษาเข้าไปคมุโรงพกัแล้ว ผูค้นกต็กใจกนัใหญ่ ท่านอาจารย์ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ 
(ถนนราชด�าเนนิกลาง) ท่านถงึกบัเขยีนบทความประณามว่าไปยดึโรงพักได้

ยังไง  และตอนนั้นพวกเราก็ล้อคุณกนกว่าเป็น “อธิบดีกนก”   
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 แต่ในท่ีสุดเหตุการณ์ก็เสร็จลงโดยเรียบร้อย นี่เป็นประมวล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนท่ีจะจบลงนี้ ผมใคร่จะขออ่านบาง

ตอนของข้อเขียนท่ีผมเขียนเอาไว้ในตอนจบของหนังสือ “เหตุเกิดในกรุง

รัตนโกสินทร์” เพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกของผมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากท่ี

ผมเขียนเอาไว้เมื่อ 44 ปีมาแล้ว ผมเขียนไว้ว่า 

 “สปิริตหรือวิญญาณอย่างที่นิสิตนักศึกษาได้แสดงให้เห็นในเวลา

วิกฤตคราวนั้น ผมเห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องธ�ารงรักษาเอาไว้ ถ้า

หากว่านิสตินกัศกึษาปรารถนาจะมส่ีวนในการสร้างสรรค์ประเทศชาตทิัง้ใน

ระยะนีแ้ละในอนาคต และถ้าหากว่านสิตินกัศกึษาต้ังใจทีจ่ะใช้พลงัแรง ทัง้

ร่างกายทั้งความคิด เข้าร่วมกัน ประสบการณ์ ของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า  

ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงพระกรุณา

พระราชทานเมื่อเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2516”  

 นี่เป็นสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้  ผมเขียนด้วยว่า

 “นอกจากระหว่างนิสิตนักศึกษาด้วยกันเองแล้ว ผมเห็นว่านิสิต

นักศึกษายังมีความรับผิดชอบต่อมหาชนทั้งประเทศ  ในข้อนี้อาจจะมีผู้แย้ง

ว่านิสิตนักศึกษาก�าลังแสดงอยู่แล้วว่าส�านึกในความรับผิดชอบนั้น และ

ก�าลงัพยายามอยูท่ีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบดงักล่าว หลายกลุม่

หรือหลายคนเดินทางออกไปต่างจังหวัด เพื่อแนะน�าประชาธิปไตยให้แก่

ประชาชนในต่างจังหวัด”

 “แต่ในฐานะที่เป็นข้าราชการผู้หนึ่ง ผมใคร่จะเห็นนิสิตนักศึกษา

ได้หันหน้าเข้าหาราชการโดยไม่เลือกว่าเป็นทหาร ต�ารวจ หรือข้าราชการ
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พลเรือน โดยเฉพาะในระดับรองลงไป ด้วยอาการที่เป็นประโยชน์ในทาง

บวก  มิใช่ทางลบ  ยิ่งกว่าที่เป็นมาแล้ว”

 ความรูส้กึอนันีผ้มขอเรยีนว่าผมยังรูส้กึอยู ่และผมดใีจทีไ่ด้ยนิว่าบ่าย

วันนี้จะมีการสัมมนานิสิตนักศึกษา นักเรียน ผมหวังว่าบ่ายวันนี้ที่ประชุมนี้

จะสามารถปลกุกระแสของความรูส้กึท่ีเป็นประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิให้เกิดขึน้

ในหมู่นิสิตนักศึกษา เพราะผมสังเกตเห็นว่าเมื่อมีวิกฤตการณ์ทางการเมือง

เกิดขึ้นตอนหลังมาน่ี บทบาทของนิสิตนักศึกษาไม่มีเลย ที่พูดอย่างนี้ พูด

จากประสบการณ์เพราะว่าตอนที่มีการชุมนุมไล่รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ ผมไม่เห็นมีนิสิต นักศึกษา ถ้ามีก็คงจะจ�านวนน้อยมาก  

 ผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติและให้เวลาผมได้มาถ่ายทอดสิ่งที่ผม 

เชือ่ว่า จะเป็นประโยชน์แก่ท่านท้ังหลายในวนันี ้ และขอจบการพูดของผม

ลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ
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6 ตุลาคม 2516 กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ 20 คน น�าโดยนายธีรยุทธ บุญมี  

เริม่ออกแจกใบปลิวให้ประชาชนย่านต่างๆ ต้ังแต่เวลา 16.00 น. โดยเริม่จากอนสุาวรย์ีทหาร

อาสา ข้อความเรยีกร้องให้รฐับาลคนือ�านาจให้แก่ประชาชนด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนญู
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 

คน มีการชุมนุมที่ลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 ตุลาคม
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พลังมหาชนในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ก่อนเดินขบวนวันที่ 13 ตุลาคม

สภาพถนนสุโขทัยด้านตะวันออก เช้าตรู่วันที่ 13 ตุลาคม 2516
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ริ้วขบวนธงชาติ เสมาธรรมจักร ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์  และรถบัญชาการ

ศูนย์ ผ่านหน้ากรมประชาสัมพันธ์

ก�าลังต�ารวจคอมมานโด (หน่วยปราบจลาจล) เตรียมรับสถานการณ์ที่หน้าท�าเนียบรัฐบาล

ตอนเช้าวันที่ 13 ตุลาคม
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การชุมนุมของประชาชนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทย กว่า 500,000 คน 

เย็นวันที่ 13 ตุลาคม

ด้วยความเข้าใจผิดเนื่องจากขาดการติดต่อกันโดยสิ้นเชิง กรรมการศูนย์ฯ นั่งรถติดเครื่อง

ขยายเสยีงมายงัฝูงชนท่ีชมุนมุอยูบ่รเิวณสวนจิตรลดา ประกาศโจมตเีสกสรรค์ว่ามว่ีามเีจตนา

ไม่บริสุทธิ์ ไม่ฟังมติของคณะกรรมการศูนย์ฯ ปฏิบัติการโดยพลการ เป็นกบฏ บิดเบือนข้อ

เท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ และมีคอมมิวนิสต์สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดยขอให้ประชาชน 

นักเรียน นิสิตนักศึกษาสลายตัวกลับไปเพราะกรรมการศูนย์ฯ ได้ตกลงกับรัฐบาลเรียบร้อย

แล้ว แต่ฝูงชนยังคงนั่งอยู่อย่างสงบโดยไม่สนใจต่อค�าโจมตีเหล่านั้น
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เวลา 02.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ตัวแทนศนท.และเสกสรรค์ที่ได้พบกัน และรู้ว่าเกิดการ

เข้าใจผดิกนัขึน้ จงึปรบัความเข้าใจกนัถงึสาเหตทุีไ่ม่มกีารสลายตวัแม้จะมกีารตกลงกับรฐับาล

เรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นเพราะฝูงชนอยู่ในสภาวะอารมณ์ร้อนอีกทั้งไม่แน่ใจในข่าวที่ได้รับ จาก

นั้นจึงได้ช่วยกันประกาศให้ฝูงชนเกิดความเข้าใจและคลายความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

พร้อมกับได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทท่ีประสงค์ให้เหตุการณ์ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ 

นักศึกษาทั้งหมดเห็นชอบที่จะสลายฝูงชนที่ก�าลังประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจอยู่ในขณะ

นัน้ เพราะถอืว่าข้อเรยีกร้องทกุอย่างประสบผลแล้ว เวลาประมาณ 6.00 น.ฝงูชนกเ็ริม่สลายตวั

แนวปิดกัน้ของต�ารวจคอมมานโดประมาณ 250 คนยนืปิดกัน้ถนนพระราม 5 เพือ่สกดัก้ันไม่ให้

ฝูงชนเดินผ่านไปได้โดยสะดวก ก�าลังเหล่านี้เริ่มตั้งแถวตั้งแต่เริ่มวันใหม่ของวันที่ 14 ตุลาคม 
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เวลา 06:20 น. วันที่ 14 ตุลาคมที่ถนนพระราม 5 หน้าสวนจิตรลดาตรงข้ามสวนสัตว์ดุสิต 

ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อฝูงชนที่จะกลับบ้านทางถนนพระราม 5 และราชวิถีได้

ประจันหน้ากับต�ารวจปราบจลาจลภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.ท.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น  

ซึ่งปิดกั้นถนนและไม่ยอมให้ผ่าน แต่บังคับให้เดินย้อนกลับซึ่งเป็นระยะทางไกลข้ึนไปอีก

ท้ังๆ ที่ส่วนใหญ่ง่วงนอนและอ่อนเพลียอย่างมาก ในที่สุดจึงเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่าง

ฝ่ายประชาชนกบัต�ารวจโดยฝ่ายประชาชนขว้างปาต�ารวจด้วยไม้ ขวด ก้อนอฐิ ก้อนหนิ ส่วน

ต�ารวจเปิดสญัญาณไซเรนตะลยุตฝ่ีายประชาชน และยงิแก๊สน�า้ตาเข้าใส่ ท�าให้เป็นจดุเร่ิมต้น

แห่งการนองเลือดของวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 

วันที่ 16 ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนต่างช่วยกันท�าความสะอาดถนนราชด�าเนินกลาง 
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พ.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร มารับตัว ธีรยุทธ บุญมี และ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไปเข้าเฝ้า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระต�าหนักจิตรลดา ฯ

ลกูเสอืจากโรงเรยีนต่างๆท�าหน้าทีเ่ป็นจราจรแทนต�ารวจท่ัวกรุงเทพฯ เพราะเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ไม่กล้าออกมาปฏิบัติงานในขณะที่เหตุการณ์เพิ่งสงบ วันที่ 16 ตุลาคม 
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ค�ำน�ำ
 ความตั้งใจดั้งเดิมของผมในการเขียนเร่ืองนี้ก็คือ เพ่ือเล ่า

ประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวกับ “วันมหาวิปโยค” ให้เป็นที่ทราบกันไว้   

อย่างไรก็ดี  ผมตระหนักตั้งแต่ต้นแล้วว่า ถ้าจะเล่าแต่ประสบการณ์ของตน

แต่อย่างเดียว  เรื่องนี้ก็คงจะมีลักษณะขาด ๆ หาย ๆ ไม่ปะติดปะต่อ จึง

ตัดสินใจน�าเหตุการณ์ที่ผมมิได้มีส่วนรู้เห็นจริง ๆ เข้ามาประกอบเพื่อท่านผู้

อ่านจะได้สามารถติดตามเรื่องได้โดยไม่ขาดตอน

 นอกจากนั้น อีกสองสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็คือ  

ข้อสันนิษฐานของผมเองซึ่งจ�าเป็นต้องแสดงในเมื่อเหตุการณ์ท่ีผมรู้เองเห็น

เองหรือได้รับค�าบอกเล่ามานั้น ไม่ชัดแจ้งพอ ข้อสันนิษฐานนี้ย่อมต้อง

อาศัยความรู้และวิจารณญาณของผมเองเป็นส�าคัญ

 อกีอย่างหนึง่นัน้คอื ความเห็นของผมซ่ึงต้องแสดงไว้ตามสทิธขิอง

คนเขียนหนังสือ

 การเขียนถึงเหตุการณ์ที่ผู้มิได้มีส่วนรู้เห็นด้วยและการสันนิษฐาน

นั้น  เสี่ยงต่อความผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ไม่ว่าจะใช้ความระมัดระวังเพียง

ใดก็ตาม  และเรื่องที่ผมเขียนก็คลาดเคลื่อนจนได้  เช่นในตอนที่ 5 เมื่อผม

เขียนถึงเรื่องความเข้าใจผิดระหว่างกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย  อนัเป็นเหตใุห้กรรมการบางคนกล่าวหาคณุเสกสรรค์  ประเสรฐิกุล  
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ว่าทรยศนัน้  ผมเขียนไว้ในตอนหนึ่งว่า “...ได้ยินเสียงซึ่งคงจะเป็นของคุณ

ธีรยุทธ  ท้าให้คุณเสกสรรค์เข้าไปเฝ้า พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว...” ซึ่ง

ต่อมาภายหลัง คุณธีรยุทธเองได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” ชี้แจง

ว่า คุณธีรยุทธมิได้กล่าวเช่นนั้นเลย

 ส่วนการแสดงความเหน็นัน้  กท็�าให้เกดิปฏกิริิยาจากผู้ท่ีไม่เหน็ด้วย

เป็นธรรมดา  ดังเช่นความเห็นของผมเกี่ยวกับบทบาทของ พล.ต.ท.มนต์ชัย  

พันธุ์คงชื่น ในตอนที่ 9-10 ซึ่งหลังจากท่ีได้ตีพิมพ์ไปแล้วในหนังสือพิมพ์ 

“สยามรัฐ” ได้มีผู้เขียนโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ผมในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

บางคนกล่าวหาว่า ผมจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ตนเองได้รับความ

ก้าวหน้าทางราชการ ผู้อ้างตนว่าเป็น “หน่วยปฏิบัติการจองเวรทรราชย ์

แบลคออโตเบอร์” ส่งประกาศถึงผม กล่าวหาว่าผมหาทางออกเพื่อให้ 

พล.ต.ท.ประจวบ สุนทรางกูร และ พล.ต.ท.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พ้นผิด  

และขู่ให้ผมเปลี่ยนเจตนาท่าทีเสีย มิฉะน้ันจะได้รับอันตรายจากการ 

กระท�าของ “หน่วยปฏิบัติการ” นั้น

 บดันี ้“เหตเุกดิในกรงุรตันโกสนิทร์” ก็ได้เป็นเล่มบรบิรูณ์อยูใ่นมอื

ของท่านแล้ว ขอท่านผูอ่้านได้โปรดสงัเกตเอาเองเถดิว่า  ข้อเขยีนของผมตอน

ใดเป็นข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ที่ผมได้รู้เห็นมาด้วยตนเอง  ตอนใดเป็น

เหตุการณ์ที่ผมรับฟังหรือสันนิษฐาน  และตอนใดเป็นทัศนะส่วนตัวของผม  

และได้โปรดพจิารณาว่า ผมพยายามเพยีงใดทีจ่ะแยกทัง้สามส่ิงออกจากกนั

ให้ชัดแจ้ง  หรือผมพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างใดหรือไม่

 ข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์เป็นสิ่งท่ีบริสุทธิ์อยู่ในตัว ไม่มีผู้ใด

สามารถจะปรุงแต่งหรือบิดเบือนได้ ไม่ว่าใครจะอยากได้ยินหรือไม่อยาก
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ได้ยิน ไม่ว่าใครอยากจะยอมรับหรือไม่อยากจะยอมรับ  เพราะฉะนั้น  ผม

จึงจะแก้ไขสิ่งที่ผมเห็นหรือประสบมาด้วยตนเองไม่ได้

 เหตุการณ์ที่ผมได้รับฟังมาหรือสันนิษฐานนั้น แม้ว่าจะพยายาม

กระท�าด้วยเหตผุล  แต่ก็อาจจะผดิพลาดคลาดเคลือ่นได้ดังกล่าวแล้ว  ฉะนัน้  

เมือ่มผีูท้กัท้วงหรอืชีใ้ห้เหน็ความจรงิ   และผมเชือ่ว่าผู้นัน้รู้ความจริงแน่นอน   

ผมก็พร้อมที่จะแก้ไข  และถ้าหากเสียหายแก่ผู้ใด  ผมก็จะขออภัยผู้นั้น

 ส่วนทัศนะส่วนตวัของผมน้ัน  ผมกระท�าด้วยความบรสิทุธิใ์จ  อาศยั

ความรู้และวิจารณญาณของตนเป็นหลัก  ซึ่งก็ไม่จ�าเป็นจะต้องตรงกับผู้อื่น

เสมอไป ผมจะยอมรบัว่าทัศนะของผมไม่ถกูต้องกต่็อเมือ่ผมเหน็ว่าทศันะของ

ผูอ้ืน่สมเหตสุมผลกว่า แต่การยอมรบัเช่นนัน้เป็นสทิธอินัสมบรูณ์ของผม เช่น

เดยีวกบัของนกัเขียนท่ัวไป ผมจะไม่ยอมเป็นอนัขาดทีจ่ะให้ผูใ้ดมาขูก่รรโชก

ให้ผมเปลี่ยนแก้ทัศนะของผม ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นรัฐบาลชุดใด หนังสือพิมพ์

ฉบับใด นักเขียนคนใด  หรือหน่วยปฏิบัติการจองเวรจองกรรมหน่วยใด

 ถ้าหากว่าเราตีราคาสิทธิเสรีภาพกันอย่างสูงส่ง  จนกระทั่งเรายอม

บาดเจบ็และเสยีชวีติเพือ่แลก  และจนกระทัง่ได้สิทธเิสริภาพนัน้มาแล้วเช่นนี้ 

ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นแสดงความเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและ

กนัเสยีท ีการดหูมิน่หรอืคกุคามสทิธเิสรภีาพของผู้อืน่ เท่ากบัเป็นการเร่ิมต้น

ยุคของความกดขี่ข่มเหงที่เราภูมิใจนักหนา ว่าเราเพิ่งจะท�าลายลงได้ส�าเร็จ  

และใครจะยอมก็ยอมเถิด ผมไม่ยอม

      วสิษฐ  เดชกุญชร

   2516



36 เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์

“ความดีอันเกิดแต่การเขียนเรื่องนี้

ผู้เขียนขออุทิศแด่คนไทยทุกคน

ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สิทธิ เสรีภาพ และเอกราชของชาติ

ไม่ว่าส่วนในการสร้างสรรค์นั้น

จะได้แสดงด้วยการสละชีวิตหรือวัตถุ

หรือด้วยการชื่นชมโดยไม่ออกนอกหน้า”

ตอนที่ 1

 เม่ือผมได้รับค�าสั่งเมื่อเวลาประมาณ 12.45 น. ของวันเสาร์ ที่ 

13 ตุลาคม 2516 ให้ไปคอยรับกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย ที่ประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า อันเป็นประตูด้านหน้าของสวน

จิตรลดา พระราชวังดุสิต และอ�านวยความสะดวกให้แก่กรรมการเหล่า

นั้น  ซึ่งจะเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ที่ศาลาดุสิดาลัยในสวนจิตรลดา  ผมรู้ตัวว่าผมก�าลังจะมีส่วนในบทหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

 แต่ขณะนั้น ผมยังมิได้ตระหนักเลยว่าบทของประวัติศาสตร์ไทย

บทนั้นจะเป็นบทที่รุนแรงและสะเทือนใจคนไทยที่สุดบทหนึ่ง

 ก่อนหน้านั้นราวสามวัน คือในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2516 

เวลาประมาณ 11.00 น. ผมเดินทางโดยเครื่องบินจากภาคตะวันออกเฉียง
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เหนือของเมอืงไทยกลบัถึงกรงุเทพฯ  การเดินทางไปต่างจงัหวดัไม่ว่าภาคใด  

ห่างไกลทรุกนัดาร  หรอืเสีย่งอนัตรายเพยีงใด  เป็นสิง่ทีพ่วกเราข้าราชการใน

พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปฏิบัติเป็นกิจวัตร  บางคนไปเยี่ยม

และดคูวามคบืหน้าของโครงการช่วยเหลอืประชาชนในบรเิวณไกลคมนาคม  

ซึง่อยูใ่นพระบรมราชานเุคราะห์  บางคนไปดูการทอผ้าไหมตามพระราชด�าริ

ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  บางคนน�าสิง่ของพระราชทาน

ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ   และบางคนที่เป็นแพทย์และพยาบาลไป

เยี่ยม ตรวจ และรักษาราษฎรที่เจ็บไข้ในท้องที่ห่างไกล ซึ่งขาดหมอหรือ

หมอไปถึงนาน ๆ ครั้ง

 เมื่อผมลงจากเครื่องบินในวันนั้นแล้ว ผมตรงไปยังสวนจิตรลดา

ทนัทตีามนสิยั   และพอไปถงึกท็ราบว่าขณะนัน้  ท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นกับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ในกรงุเทพฯ  ก�าลงัชุมนุมประท้วงการท่ีต�ารวจจบักมุกลุม่บคุคลทีด่�าเนนิการ

เรียกร้องรัฐธรรมนูญรวม 13 คน กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ประกอบด้วยนิสิต

นักศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัย และอดีตสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร  การจับกุมได้กระท�าตั้งแต่วันที่ 6-7 ตุลาคม 2516 ก่อน

ที่ผมจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปราชการ ผู้ต้องหาบางคนเป็นนิสิต

รุ่นน้องร่วมมหาวิทยาลัยกับผม เช่น คุณประพันธ์ศักดิ์ กมลเพชร และคุณ

ธีรยุทธ บุญมี เป็นต้น  ทราบว่าต�ารวจตั้งข้อหาว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวชุมนุม

ในที่สาธารณะเกินกว่าห้าคน ยุยงให้เกิดขบถในราชอาณาจักรและกระท�า

การอนัเป็นคอมมวินสิต์   การจดักมุบคุคลเหล่านัน้เป็นเหตุให้นสิิตนกัศกึษา

ประท้วง  และการประท้วงได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2516 วันเดียวกับที่

ผมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปราชการต่างจังหวัด
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 เม่ือทราบว่าการชุมนุมประท้วงได้กระท�าติดต่อกันมาเป็นเวลา

สองวันแล้ว และจ�านวนนิสิตนักศึกษาท่ีไปชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมากมายเป็นประวัติการณ์  ทางฝ่ายรัฐบาล

เอง  ก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วน  แล้วตั้งกองอ�านวยการรักษา

ความสงบข้ึนท่ีศูนย์ปฏิบัตกิารกองทัพบกในสวนรืน่ฤดทีีถ่นนสโุขทยั  มคี�าสัง่

ให้ทหารต�ารวจเตรยีมพร้อม  ผมก็ปฏบิตัติามค�าสัง่เช่นเดียวกบัต�ารวจอืน่ ๆ  

คอืเข้าไปรายงานตวัและเตรยีมพร้อมอยูท่ีก่รมราชองครกัษ์ในสวนจติรลดา

 รุง่ขึน้วนัศกุร์ ท่ี 12 ตลุาคม เหตกุารณ์ไม่มท่ีาทว่ีาจะดขีึน้  นายทหาร 

นายต�ารวจ ที่มีหน้าที่ถวายอารักขาอยู่ในสวนจิตรลดาจับกลุ่มกันติดตาม

ข่าวความเคลือ่นไหวของนสิตินกัศกึษาทางวทิยุของราชการด้วยความกงัวล

ใจ ถนนศรอียธุยาและถนนราชวถีิ  มแีถวนักศกึษาและนกัเรยีนเดนิผ่านไป

ตลอดวนั  นกัศกึษามหาวทิยาลยัหนึง่เดนิผ่านพระต�าหนกัแล้วกห็ยดุยนืตรง

หันหน้าไปทางต�าหนักแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะ

เดินต่อไป

 นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านพระต�าหนักทางด้านถนนราชวิถีไปนั้น  

ปรากฏว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก

 คืนวันนั้น   ผมและเพื่อนนายทหารนายต�ารวจอีกสองคนอดรนทน

ไม่ได้  ขับรถไปยังท้องสนามหลวง  จอดรถไว้ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

แล้วก็ลงจากรถและเดินไปดูที่หน้ามหาวิทยาลัย ดูจากภายนอกรู้ทันทีว่า

จ�านวนคนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นล้นหลามจนกระทั่งต้องขึ้น

ไปน่ังกันอยูบ่นรัว้และประตเูป็นจ�านวนมาก  เครือ่งขยายเสยีงตดิตัง้ไว้อย่าง

ทั่วถึง และข้อความท่ีประกาศออกมาทางเครื่องขยายเสียงนั้น ประณาม
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รฐับาลในขณะนัน้อย่างโจ่งครึม่และรนุแรง   ลลีาการพดูโดยเฉพาะของสตรี

ผูห้น่ึงส่อว่าผูพ้ดูเป็นนกัปลกุใจทีช่�า่ชองและกล้า บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยั

ที่รั้วมีโปสเตอร์ติดเอาไว้กลาดเกลื่อน แต่ผมและเพ่ือนๆ ไม่ได้เข้าไปอ่าน

หรือดูใกล้ ๆ 

 เราได้รบัแจกใบปลวิฉบบัหนึง่ ซึง่เมือ่อ่านแล้วยิง่ท�าให้ไม่สบายใจ

มากขึ้น ใบปลิวฉบับนั้นเป็นของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  

มข้ีอความเป็นค�าขาดให้รฐับาลปล่อยผูท้ีถ่กูจดักมุ  ผูท้ีเ่รยีกร้องรฐัธรรมนญู

ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2516 เป็นต้น

ไป หากครบก�าหนดน้ันแล้วรัฐบาลยังไม่ให้ “ค�าตอบอันเป็นที่น่าพอใจ” 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะ “พิจารณาใช้มาตรการในขั้น

เด็ดขาดต่อไป”

 ด้านหลังของใบปลิวฉบับเดียวกันเป็นประกาศของ “แนวร่วม

นักเรียนนักศึกษาและประชาชน” ซึ่งผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนประณาม

รัฐบาลท่ีจับกุมผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ  และเรียกร้องประชาชนให้ไปที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อ “แสดง....ให้เห็นพลังอันเข้มแข็ง” ต่อสู้กับ

รัฐบาลด้วย “วิธีอันสันติ” 

 ผมและเพื่อนเดินฟังเสียงประกาศอันห้าวหาญและดุดันอยู่ที่หน้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยใจคอไม่ปกติ   สีหน้าของคนที่ผมได้พบในคืน

นั้นเคร่งเครียด  ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนสีหน้าคนไทย

 ผมยังไม่รู้ว่าอีกสองวันต่อจากนั้นผมจะได้กลิ่นเลือดของคนไทย

ในเมืองไทย
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ตอนที่ 2

 วันท่ี 13 ตุลาคมนั้น ใครๆ ก็ทราบว่าเป็นวันต�ารวจ แต่ในวัน

ต�ารวจปีน้ีดูเหมือนจะไม่มีต�ารวจคนใดสนใจจะรู้ว่ามีพิธีทางศาสนาที่กรม

ต�ารวจปทุมวัน หรือมีการสวนสนามของต�ารวจที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

สามพรานหรอืไม่   ทกุคนนัง่ล้อมเครือ่งรบัส่งวทิยทุางราชการต�ารวจเพือ่ฟัง

รายงานที่ถ่ายทอดโดยกองบัญชาการต�ารวจนครบาล  และโดยศูนย์สื่อสาร

ของกรมต�ารวจที่ปทุมวัน

 จากรายงานเหล่านั้น เราทราบว่าการปล่อยตัวผู้ต้องหา 13 คน 

ซึ่งถูกจับเพราะเรียกร้องรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นการปล่อยโดยให้มีประกัน

เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 12 นั้น ไม่เป็นที่พอใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ

ประชาชน ที่ไปร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแน่นอน เรา

ทราบจากรายงานทางวิทยุด้วยว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากโรงเรียน

และมหาวิทยาลยัอืน่ ๆ  หลัง่ไหลไปสมทบกบัทีไ่ปถงึก่อนแล้วทีม่หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเกือบเที่ยง

 สิ่งท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู ้ชุมนุมประท้วง

ปรารถนาคือ  ให้ปล่อยผู้ต้องหาทั้ง 13 คนโดยปราศจากเงื่อนไข  และจาก

รูปการในตอนเช้าวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมนั้น  ผมตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ฟัง

ข่าววิทยุร่วมกันอยู่   รู้สึกว่ารัฐบาลมีทีท่าจะไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม  และ

อย่างไรเสยีกค็งจะต้องมกีารเดนิขบวนออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อย่างแน่นอน
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 ความคาดคะเนของเราเป็นความจรงิ   เพราะเมือ่เวลาประมาณเทีย่ง
วนันัน้   กองบัญชาการต�ารวจนครบาลกร็ายงานทางวทิยวุ่า   ขบวนนกัเรยีน 
นสิติ นกัศกึษาและประชาชนเคลือ่นออกจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  บ่าย
หน้ามาตามถนนราชด�าเนินกลาง

 เวลาประมาณ 12.45 น. ผมได้รบัค�าสัง่ว่าจะมผีูแ้ทนนสิติ นกัศกึษา
จ�านวน 11 คนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โปรดเกล้าฯ ให้เฝ้าฯ ที่ศาลาดุสิดาลัยในสวนจิตรลดา  นิสิต นักศึกษาเหล่า
นัน้จะไปถงึประตกูเุวฬอยูเ่ฝ้า  อนัเป็นประตดู้านเหนอืของสวนจิตรลดา  ให้
ผมไปคอยรับคนเหล่านั้น

 จนถึงขณะนั้น ผมก็ยังไม่ตระหนักว่าผมจะได้มีบทบาทส�าคัญ
อย่างไรในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยบทน้ัน ต�าแหน่งของผม คือ  
ต�าแหน่งนายต�ารวจราชส�านักประจ�า หน้าที่ของผมคือถวายอารักขาแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
และ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ ผมสนันิษฐานเอาว่า การทีม่คี�าสัง่ให้ผมไปคอย
รบันสิตินกัศกึษาทีป่ระตพูระกเุวฬอยูเ่ฝ้านัน้ คงจะเนือ่งด้วยต�าแหน่งหน้าที่
ของผมนัน่เองเป็นส�าคญั และอาจจะเป็นเพราะกรมราชองครกัษ์เหน็ว่าผม
เป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าจะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับนิสิตรุ่น
หลังๆ อยู่ จึงมอบหมายให้ผมท�าหน้าที่นั้น 

 ผมไปถงึท่ีประตพูระกเุวฬอยูเ่ฝ้าก่อน 13.00 น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส�านักพระราชวงัและเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย  และคอยอยูจ่นกระท่ัง
ประมาณ 16.00 น. ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจึงไปถึงครบ 11 คนตามจ�านวนที่
ส�านักราชเลขาธกิารแจ้งล่วงหน้าเอาไว้ แต่เมือ่ตรวจสอบชือ่แล้วปรากฏว่า 
สองคน คือ คณุประเสรฐิ เปล่งฉว ีและคณุประจติร สขุสงวน มไิด้มชีือ่ในบญัชี
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ทีส่�านักราชเลขาธกิารแจ้งไว้  นกัศกึษาท่ีส�านกัราชเลขาธกิารแจ้งไว้และไม่ไป 

คือ คณุมานติย์ ศรยทุธเสน ีนายกองค์การนสิตินกัศกึษาวทิยาลยัวชิาการ

ศึกษาประสานมิตร และ คุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

แห่งประเทศไทย ส�าหรับคุณเสกสรรค์นั้น นิสิตนักศึกษาที่ไปถึงแจ้งว่า

ติดอ�านวยการเดินขบวนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

 เมื่อเป็นเช่นนั้น ประกอบกับเป็นเวลา 16.00 น.แล้ว  ผมจึงตัดสิน

ใจให้นิสิตนักศึกษาเก้าคน ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของส�านักราชเลขาธิการ

ผ่านเข้าไปยงัศาลาดสุดิาลยั โดยม ีม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ แห่งส�านกัราช

เลขาธกิารเป็นผูน้�าเข้าไป  ส่วนนกัศกึษาอกีสองคนทีไ่ปด้วยแต่ไม่มชีือ่อยูใ่น

บัญชีนั้น  ผมให้คอยอยู่ท่ีประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า  คร้ันแล้วผมจึงตามนิสิต 

นกัศกึษา และคณุชายทองน้อยเข้าไปยงัศาลาดุสดิาลยั  เมือ่ไปถึงนัน้  ผูแ้ทน

นสิตินักศึกษาท้ังเก้าคนเข้าไปเฝ้าทลูละอองธลีุพระบาทแล้ว ภายนอกห้อง

ที่ประทับมีข้าราชการส�านักผู้ใหญ่รวมทั้งท่านสมุหราชองครักษ์ ผู้อ�านวย

การกองมหาดเลก็นัง่ ๆ  ยนื ๆ  คอยอยู ่ ผมรูส้กึเมือ่ยเพราะได้ยนืคอยรบันสิติ

นักศึกษาทีป่ระตพูระกเุวฬอยูเ่ฝ้าเป็นเวลาร่วมสามชัว่โมง จงึเดนิเลีย่งออก

ไปทางด้านตะวันออกของศาลาดุสิดาลัยหมายจะหาที่นั่งพัก เมื่อโผล่ออก

ไปตรงที่ที่วางโต๊ะเก้าอี้จึงได้เฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

โดยไม่รู้ล่วงหน้า  จากสีพระพักตร์ผมเดาได้ว่าสมเด็จฯ ทรงเป็นกังวลอย่าง

ยิ่งในเหตุการณ์ที่ด�าเนินอยู่ในขณะนั้น  ทรงทราบด้วยว่านิสิตนักศึกษาที่ไป

เฝ้าฯ เหนด็เหนือ่ยและคงไม่มเีวลารบัประทานอาหารจึงเสด็จฯ ไปทรงตรวจ

ตราการเตรียมอาหารว่างที่จะพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาเหล่านั้น  หลัง

จากเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
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 เวลาประมาณ 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากศาลาดุสิดาลัยกลับไปยังพระ

ต�าหนกัจติรลดารโหฐาน  ผมสนันษิฐานเอาว่า  การเฝ้าทลูละอองธลีุพระบาท

คงจะสิ้นสุดลงด้วยดี   และผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้งเก้าคนคงจะเดินทางกลับ

ออกไปโดยปราศจากปัญหาใด ๆ  จงึปล่อยให้เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

และเจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังดูแลนิสิตนักศึกษาเหล่านั้น ส่วนตัวเองเมื่อ

ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว  ก็กลับไปยังกรมราชองครักษ์

เพื่อรับประทานอาหารค�่า

 ผมมาทราบในภายหลังว่า ก่อนหน้าที่จะไปเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวนั้น ผู้แทนนิสิตนักศึกษาได้พบกับผู้แทนของรัฐบาลมาก่อน

แล้ว และทางฝ่ายรัฐบาลเสนอว่าจะยอมปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คนโดย

ปราศจากเง่ือนไข ใช่แต่เท่านั้นยังเสนอว่าจะเร่งรัดการร่างรัฐธรรมนูญให้

เสร็จสิ้นภายใน 20 เดือน แทนที่จะเป็นสามปีดังที่ประกาศไว้แต่เดิม 

 ผู้แทนนิสิตนักศึกษา ขอเข้าเฝ้าทูลละออกธุลีพระบาทเพื่อขอ

พระราชทานพระราชวนิจิฉยัเก่ียวกับข้อเสนอของรัฐบาลว่าสมควรจะรับข้อ

เสนอของรัฐบาลอย่างใดหรือไม่
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ตอนที่ 3

 ผมรบัพระราชทานอาหารค�า่ไปได้ยังไม่ถึงคร่ึงจาน   กไ็ด้รับค�าส่ังให้

น�าผู้แทนนิสิตนักศึกษาไปส่ง  เป็นค�าสั่งที่ท�าให้ผมประหลาดใจอยู่  เพราะ

ผมเข้าใจว่าหลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ ฯ จากศาลาดสุดิา

ลัยกลับไปยังพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานแล้ว  ผู้แทนนิสิตนักศึกษาก็คงจะ

ได้รับพระราชทานอาหารว่างแล้วกลับออกไปเพ่ือจัดการธุระของตน  คือ

การยุติการเดินขบวนประท้วง   ผมไม่ทราบว่าผู้แทนนิสิตนักศึกษาจะยังคง

ตกค้างอยู่ในสวนจิตรลดาจนถึงเวลานั้น  

 ผมจัดรถยนต์สองคัน  คันหนึ่งเป็นรถวิทยุของกองปราบปราม  อีก

คันหนึ่งเป็นรถโฟล์คสวาเกนแบบตู้  แล้วก็น�ารถคันนั้นไปยังศาลาดุสิดาลัย  

เมือ่ไปถงึจงึได้ทราบว่าผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาท่ียงัเหลอือยูน่ัน้ อาศยัศาลาดสุดิา

ลยัเป็นทีท่ีค่อยให้การท�าสัญญากบัฝ่ายรัฐบาลเสรจ็สิน้ เมือ่ผมไปถงึมรีถยนต์

นั่งคันหนึ่งตามหลังเข้าไปด้วย ผู้ที่ลงจากรถไปนั้น คือ คุณชมพู  อรรถจินดา 

ทนายความผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึ่งของเมืองไทย ซ่ึงผมทราบภายหลังว่า

เป็นผู้ลงชื่อเป็นพยานรัฐบาลในสัญญาที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คนโดย

ปราศจากเงื่อนไข และที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 20 เดือน

 นักศึกษาที่นั่งรถวิทยุของกองปราบปรามไปกับผมนั้นมีสองคน คือ 

คุณสมพงษ์ สระกวี และ คุณสมนึก รุ่งเจริญกิจกุล  รถวิทยุกองปราบปราม

แล่นน�าไปจนถงึประตพูระกเุวฬอยูเ่ฝ้ากห็ยดุคอยให้นสิิตนกัศึกษาทีค่อยอยู่

ทีน่ัน่ ขึน้ไปสมทบในรถโฟล์คสวาเกนซึง่แล่นตามหลงั ครัน้แล้ว เราจงึออก

จากประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชวิถี ในถนนมียวดยาน
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คับค่ังและรถแล่นได้ช้า ระหว่างนั้นผมแจ้งให้คุณสมพงษ์ และคุณสมนึก

ทราบว่า ผมได้ยนิจากข่าววทิยขุองต�ารวจว่าขบวนนกัเรียน นสิิต นกัศกึษา

และประชาชน ได้เคลื่อนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปหยุดอยู่ที่สะพาน 

มัฆวาฬรังสรรค์  ถนนราชด�าเนินกลาง และส่วนหน้าของขบวนอยู่ท่ีลาน

พระบรมรูปทรงม้า ผมถามคนทั้งสองและได้รับค�าตอบว่า ให้น�าไปที่ลาน

พระบรมรูปทรงม้า

 พอเลี้ยวซ้ายจากถนนราชวิถีเข้าถนนพระรามท่ีห้า (ถนนที่คั่น

สวนจิตรลดากับสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา) รถทั้งสองคันก็พลัดกัน ผม

ขอให้ต�ารวจผู้ขับรถชะลอความเร็ว คอยจนกระทั่งรถแล่นผ่านข้างวัด 

เบญจมบพิตรไปเกือบถึงลานพระรูปทรงม้าก็ไม่แลเห็นวี่แววของโฟล์คสวา

เกนตู้คันนั้น

 เราจอดรถที่ประตูเข้าสนามเสือป่าประตูสุดท้ายก่อนถึงลาน

พระบรมรูปทรงม้า   ผมถามคณุสมพงษ์และคณุสมนกึว่าจะให้ผมเดนิเข้าไป

ส่งหรือไม่   เมื่อทั้งสองคนตอบรับ  ผมก็เดินตามหลังเข้าไป  ผ่านนักเรียนซึ่ง

นัง่แยกกนัเป็นวง ๆ   ทกุคนมผ้ีาคาดศรีษะ  มผ้ีาพันแขน  และทีท่�าให้ผมไม่สู้

จะเป็นสุขนักนั้นคือไม้ท่อนขนาดยาวประมาณหนึ่งเมตรที่วางอยู่ข้าง ๆ ตัว

ของนักเรียนหลายคน  กับเสียงโลหะกระทบพื้นคอนกรีตของลานพระบรม

รปูทรงม้า  แต่สหีน้าของนกัเรยีนเหล่านัน้มไิด้แสดงความเป็นปฏิปักษ์กบัผม

 ผมเดินตามหลังคุณสมพงษ์และคุณสมนึกเข้าไปจนถึงพระบรม

รูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นล้อมรอบ

ไปด้วยผู้ถือธงชาติและผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ธงชาติและ
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พระบรมฉายาลักษณ์จ�านวนร้อยนั้น ท�าให้ผมอุ่นใจว่าผมอยู่ท่ามกลางผู้ท่ี

เคารพสักการะและยึดมั่นในสิ่งเดียวกับผม

 พอเลยพระบรมรูปทรงม้าไปเกือบถึงหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม  

คุณสมพงษ์ หรือ คุณสมนึกก็บอกให้ผมกลับได้ และผมก็แหวกฝูงชนกลับ

ออกไปตามทิศทางเดมิ   คราวนีผ้มเดนิได้ไม่สะดวกนกัเพราะจ�านวนคนมาก

และแน่นหนาขึ้น  เกือบทั้งหมดนั่งอยู่ชิดกัน  ผมต้องหลีก ข้าม และ พึมพ�า

ขอโทษไปตลอดทาง

 เมือ่กลบัไปถงึตรงทีร่ถจอดอยู ่ ผมเห็นคนกลุ้มรุมรถอยูเ่ป็นจ�านวน

มาก  เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูข้บัรถยนือยูน่อกรถ  ผมถามและได้รับค�าตอบว่าไม่มี

เหตกุารณ์ผดิปกต ิ กลุม่คนกลุม่นัน้คงจะอยากทราบว่ารถต�ารวจไปจอดอยู่

ที่นั่นท�าไม ผมเห็นว่าหมดธุระและสิ่งที่ควรปฏิบัติที่สุดคือออกไปจากที่นั้น  

จึงข้ึนรถและสัง่ให้ต�ารวจขบัรถกลบั  แต่พอผ่านหน้าทีท่�าการองค์การส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สนามเสอืป่า ผมกแ็ลเหน็รถโฟล์คสวาเกน

ที่พลัดกันจอดอยู่ ผมจึงให้จอดรถแล้วเดินลงไปดู ผู้ที่อยู่ในรถขณะนั้นมี

สองคนและผมจ�าได้ว่าไม่ใช่นิสิตนักศึกษาที่เข้าไปในสวนจิตรลดาเม่ือตอน

หวัค�า่ ผมถามถึงผูแ้ทนนิสตินักศกึษาอ่ืนๆ และได้รบัค�าตอบว่าเข้าไปข้างใน 

(คงหมายถงึลานพระบรมรปูทรงม้า) แล้ว ขณะทีส่นทนากนัอยูน่ัน้  ทัง้สอง

คนแสดงอาการท่ีผมเหน็ว่าออกจะพกิลๆ และขณะนัน้ผมยงัไม่เข้าใจ คอื

พยายามก้มและซ่อนหน้าไว้ในวงแขนของตนซ่ึงวางอยูบ่นพนกัทีน่ัง่ข้างหน้า

 ผู้คนห้อมล้อมเข้าไปดูจนเกือบแน่น และผมได้ยินเสียงผู้หญิงคน

หนึง่ร้องขึน้ค่อนข้างจะดงัว่า “ถ้าเป็นคอมมวินสิต์กฆ่็ามนัเสียเลย” ท�าให้ผม

ตกใจเอาการ  เพราะจนถงึเวลานัน้ผมยงัไม่ได้คดิถงึไม่ว่าจะเป็นคอมมวินสิต์
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หรอืฆาตกร   ผมรบีชีแ้จงว่าทัง้สองคนเป็นนสิตินกัศกึษา  ซึง่เพิง่จะกลบัจาก

เฝ้า ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  ทัง้ ๆ  ทีผ่มแน่ใจว่าไม่ใช่ แต่คงจะเป็น

ผู้ที่มาสมทบภายหลัง

 เพราะผู้ที่เข้าไปห้อมล้อม มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผมจึงตัดสินใจ

ให้เคลื่อนรถไปด้านสะพานศรีอยุธยา ช้าๆ เพื่อเลี่ยงฝูงคน  ขณะนั้นก็พอดี

กับคุณอภิชาต ชิตามิตร อุปนายกสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึง

คงจะเข้าไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้ว  กลับมาที่รถและขอเลี้ยวไปจอด

ที่หน้าวัดเบญจมบพิตร  เพื่อขอหารือกับผู้ที่คอยอยู่ทั้งสองคน ผมอนุโลม

ตามความประสงค์   สักครู่หนึ่งคุณอภิชาติก็กลับมาบอกกับผมว่า  มีปัญหา

บางประการ  จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปตามกรรมการศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาฯ คน

อื่นๆ ออกมาหารือกัน

 ผมยังไม่ทราบในเวลานั้นว่า “ปัญหา” ดังกล่าวคืออะไร แต่เริ่ม

รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างท่ีไม่ชอบมาพากล เพราะแทนที่คุณอภิชาติจะกลับ

เข้าไปทางถนนศรีอยุธยา คุณอภิชาติกลับขอร้องให้น�าไปทางถนนราชวิถี  

เพื่อเข้าไปหากรรมการเหล่านั้น  จากด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม

 รถวทิยุของต�ารวจกองปราบปรามแล่น (อนัทีจ่ริงต้องใช้ค�าว่าคลาน) 

น�ารถโฟล์คสวาเกนตูค้นันัน้ไปตามทศิทางทีค่ณุอภชิาติต้องการ   พอถงึแยก

ถนนอู่ทองใน  ที่จะเข้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม  คุณอภิชาติก็ลงจากรถ  

ผมน�ารถทั้งสองคันเลี้ยวขวาเข้าไปจอดคอยอยู่ริมถนนพิชัย

 ตอนนัน้ผมจึงรู้ว่าหนึง่ในสองคนทีค่อยอยูใ่นรถโฟล์คสวาเกน คอื 

คุณธีรยุทธ บุญมี
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ตอนที่ 4

 ผมจอดรถอยูท่ี่รมิถนนพชิยั คอยกรรมการศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาฯ 

อยูเ่ป็นเวลานานสกัชัว่โมงเหน็จะได้ ขณะนัน้กค็ยุกับคณุธรียทุธ  บญุม ีและ 

คุณชัยวัฒน์ สุรวิชัย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณธีรยุทธถามความ

รู้สึกของผม และผมก็ตอบตรง ๆ  โดยไม่อ้อมค้อมว่า ผมเองสนับสนุนการ

แสดงประชามติในวันน้ัน แต่อดเป็นห่วงมิได้ว่าสถานการณ์อาจจะผันแปร

ไปเพราะการแทรกแซงของผูอ่ื้นท่ีหวังผลประโยชน์ทางการเมอืงหรอืส่วนตวั   

ผมเน้นโดยเฉพาะการแทรกแซงของพรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย  ซ่ึง

มคีวามเชีย่วชาญในการฉวยโอกาสในเวลาเช่นนัน้  ผมสงัเกตดคุูณธรียทุธเอง

ก็ครุ่นคิดอย่างจดจ่อหลังจากที่ได้ฟังผม

 เม่ือคณะกรรมการมาถึงตรงท่ีรถจอดอยู ่(คราวนีผ้มจ�าไม่ได้ว่ามีใคร

บ้าง  แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีได้เข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อตอนเย็น)  

ผมก็ได้ยินข่าวที่ผมกลัวนักกลัวหนาว่าจะได้ยินคือ “เราถูกหักหลัง !”  ขณะ

นั้นผมยังไม่รู้รายละเอียด แต่กรรมการบอกผมว่าจ�าเป็นท่ีจะต้องประชุม

หารือกันโดยด่วน และขอกลับไปที่หน้าวัดเบญจมบพิตรอีกครั้งหนึ่ง รอ

สองคันแล่นกลับไปจอดที่นั้น และกรรมการนิสิตนักศึกษาทั้งหลายรวมทั้ง 

คุณธีรยุทธ คุณชัยวัฒน์ ประชุมถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดและวิตก

 ในที่สุด  ใครคนหนึ่งก็มาแจ้งกับผมว่า  จะขอกลับเข้าไปประชุมกัน

ในสวนจิตรลดา
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 ข้อเรยีกร้องนี ้ ท�าให้ผมอดึอดัใจมาก  ผมรบัราชการอยูใ่นพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมานานพอทีจ่ะตระหนกัว่า  ทรงวางพระองค์อยูใ่นฐานะ

พระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด และเป็นหน้าที่ของข้าราช

ส�านักทุกคนท่ีจะต้องป้องกันมิให้ฐานะนั้นเสียหาย หรือกระทบกระเทือน

ไป อย่างไรก็ดี เมื่อได้พิจารณาเห็นว่า ได้ทรงพระกรุณาพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นเฝ้า ฯ แล้วครั้งหนึ่งใน

ตอนเยน็   และพระราชประสงค์กค็อืเพือ่ให้สถานการณ์คล่ีคลายลงโดยสงบ

ไม่ให้ประชาชนต้องทุกข์ร้อนเพราะเหตกุารณ์นัน้  ผมกเ็ชือ่ว่าข้อเรียกร้องนัน้

อยู่ในวิสัยท่ีจะอนุโลมตามได้ ผมใช้เครื่องส่งวิทยุขออนุญาตเข้าไปยังศูนย์

สื่อสารของกรมราชองครักษ์และได้รับอนุญาตให้น�ากรรมการเหล่านั้นกลับ

ไปในสวนจิตรลดา

 ผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาเหล่านัน้ นัง่ประชมุหารือกนัอยูใ่นสนามหน้า

กรมราชองครักษ์ การประชุมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและนาน ผมจับความ

ได้ว่าก่อนที่ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นจะไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ณ ศาลาดุสิดาลัย ได ้มอบหมายให ้คุณเสกสรรค ์  ประเสริฐกุล 

ประชาสัมพันธ์ของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ เป็นผู้อ�านวยการชุมนุม

ประท้วงอยูท่ีอ่นสุาวรย์ีประชาธปิไตย  โดยตกลงกนัว่าขบวนชมุนมุประท้วง

จะหยุดอยู ่ที่ น่ัน ไม่เคลื่อนต่อไป เพื่อคอยคณะกรรมการที่ไปเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 แต่ผมได้เล่าแล้วว่า ขบวนผูชุ้มนุมประท้วงได้เคลือ่นจากอนสุาวรย์ี

ประชาธิปไตยไปจนถึง และหยุดท่ีสะพานมัฆวาฬรังสรรค์ ก่อนที่คณะ

กรรมการจะกลบัไปถงึ และใช่แต่เท่านัน้ ในขณะทีก่รรมการก�าลงัประชมุ
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หารอืกันอยูใ่นสวนจติรลดานัน้เอง  ขบวนยงัได้เคลือ่นต่อไปจนถงึ  และหยดุ

ลงที่ถนนพระรามที่ 5 หน้าประตูพระวรุณอยู่เจน  ประตูทางเข้าออกด้าน

ตะวันตกของสวนจิตรลดาด้วย

 ประการหลังนี้  ยิ่งท�าให้คณะกรรมการคลางแคลงใจในตัวคุณเสก

สรรค์หนักขึน้   เพราะได้มกีารตกลงกันไว้แล้วว่าขบวนจะไม่เคลือ่นไปทีส่วน

จิตรลดาเป็นอันขาด

 ภายหลัง  เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ว   ทั้งสองฝ่ายท�าความเข้าใจ

กันและได้รับค�าชี้แจงจากคุณเสกสรรค์ว่า เวลาได้ล่วงเลยไปนาน และฝูง

ชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแสดงความกระวนกระวายไม่พอใจ  คุณเสก

สรรค์เองรู้สึกว่าจะควบคุมเอาไว้ได้ยาก  จึงตัดสินใจให้เคลื่อนขบวนไปท่ี 

สะพานมัฆวาฬรังสรรค์  เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของประชาชนที่ร่วมอยู่ใน

ขบวน   ค�าชี้แจงนี้สอดคล้องกับรายงานทางวิทยุของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ   ซึ่ง

แจ้งว่าการเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปสู่สะพานมัฆวาฬ

รังสรรค์นั้น   เป็นไปอย่างช้า ๆ  มีระเบียบและเมื่อถึงสะพานมัฆวาฬรังสรรค์

แล้วก็หยุดอยู่  มิได้มีอาการว่าจะเคลื่อนต่อไปในทันที  ส่วนที่ผมผ่านพบที่

ลานพระบรมรูปทรงม้านั้นเป็นส่วนหน้าของขบวน

 ควรกล่าวต่อไปเสียเลยในท่ีนี้ว่า คุณเสกสรรค์และคุณพีรพล  

ตริยะเกษม นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกัน

ชีแ้จงในภายหลงัว่า  ระหว่างทีช่มุนมุกนัอยูน่ัน้เอง   คณุพีรพลซ่ึงเป็นผู้เดียว

ที่ฝ่าเข้าไปจนถึงคุณเสกสรรค์ ได้รับการกระซิบแจ้งจากผู้ใดไม่ปรากฏว่า  

กรรมการซึ่งเข้าใจว่าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้น “ชะตาขาด” เสียแล้ว  

คุณพีรพลตกใจมากและรีบแจ้งให้คุณเสกสรรค์ทราบ คุณเสกสรรค์เองก็
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พลอยตระหนกไปด้วย และตัดสินใจที่จะเคลื่อนขบวนไปยังสวนจิตรลดา   

เพือ่เอาพระบารมพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเป็นทีพ่ึ่ง แทนทีจ่ะเคล่ือน

ไปยังสวนพุดตานตามความต้องการของฝูงชน คุณเสกสรรค์บอกด้วยว่า  

ถ้าไปสวนพุดตานก็คงจะต้องปะทะกันกับเจ้าหน้าท่ี และจะท�าให้เสียชีวิต

เลือดเนื้อกันอย่างมากมายแน่นอน

 (อนึ่ง  ควรทราบด้วยว่า  ทางฝ่ายกรรมการที่ประชุมกันอยู่ในสวน

จิตรลดาน้ัน   ได้พยายามติดต่อกบัคณุเสกสรรค์โดยโทรศพัท์ไปยงัหมายเลข

ที่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้ผล เร่ืองนี้

จึงเป็นตัวอย่างของความเข้าใจผิด ท่ีเกิดจากความบกพร่องในการติดต่อ

สื่อสารอย่างแท้จริง ในความเห็นของผม)

 คณะกรรมการประชุมโต้เถียงกันอยู่เป็นเวลานาน และต่อมาได้

ย้ายเข้าไปประชมุหารอืกนัในห้องรบัแขกของกองมหาดเลก็ โดยทีท่ราบว่า

ทกุคนท�างานกนัมาจนไม่มแีม้แต่เวลาจะรบัประทานอาหาร ผมจึงขอความ

กรณุาไปยังส่วนพระเครือ่งต้นกองมหาดเลก็ ให้จดัอาหารว่างและเครือ่งด่ืม

ไปให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นรับพระราชทาน  (ตอนนี้กระมังที่เป็นเหตุให้ลือ

กันว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมกันเดินขบวนประท้วง

ท�างานได้ส�าเร็จ  เพราะสวนจิตรลดา “ส่งก�าลังบ�ารุง”?)

 ผลของความเข้าใจผิดท�าให้ที่ประชุมลงมติว่า  จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องช่วงชิงเอาฝูงชนจากการควบคุมของคุณเสกสรรค์มาให้ได้  ก่อนที่ความ

เสียหายร้ายแรงจะเกิดข้ึน กรรมการนิสิตนักศึกษาแจ้งกับผมว่าต้องการ

เครือ่งขยายเสยีงทีม่กี�าลงัสงู เพือ่จะได้พดูชีแ้จง “ความจริง”  ให้ประชาชน

ทราบและเข้าใจ   จะได้สลายการชมุนมุประท้วงนัน้  เพราะไม่มเีหตผุลอะไร
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ทีจ่ะต้องชุมนุมต่อไปอกี  ในเมือ่ทางรฐับาลสญัญาทีจ่ะปล่อยผูต้้องหาทัง้ 13 

คน โดยไม่มีเงือ่นไขแล้ว  และมหิน�าซ�า้ยงัสญัญาว่าจะร่างรฐัธรรมนญูให้เสรจ็

ภายใน 20 เดือนอีกด้วย

 ใครก็ไม่ทราบแนะน�าว่าท่ีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก สวนรื่นฤดี  

ซึ่งเป็นที่ตั้งกองอ�านวยการรักษาความสงบในขณะนั้น มีรถยนต์ติดเคร่ือง

ขยายเสียงที่จะใช้ตามความประสงค์นั้นได้เป็นอย่างดี ผมจึงติดต่อไปและ

ได้รบัตอบว่า พร้อมจะสนบัสนนุ ขอให้ส่งผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาไปทีน่ัน่ทันที

ตอนที่ 5

 ผมจัดรถสองคันให้ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด ตัวผมเองนั่งคัน

หน้าน�าไปยงัสวนร่ืนฤด ี ท่ีตัง้ศนูย์ปฏิบัตกิารกองทพับก  หรอืกองอ�านวยการ

รักษาความสงบ  รถแล่นเข้าไปทางถนนสุโขทัย  ผ่านลวดหนามและทหาร

แต่งชดุสนามถอือาวธุเตรยีมพร้อม เมือ่ถอื  ผมน�านสิตินกัศกึษาประดามขีึน้

ไปบนตึกที่ท�าการของศูนย์ฯ นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นเข้าไปในห้อง ซึ่งผมจ�า

ได้ว่ามีโต๊ะยาว  ลักษณะเป็นห้องประชุมเพียงเท่านั้น  ผมรู้สึกว่าหมดหน้าที่

ของผม ผมเดินกลับออกมาและเห็น พลตรีสม ขัตพันธุ์  ผู้ซึ่งผมรู้จักคุ้นเคย

และนับถือมานาน จึงแวะเข้าไปท�าความเคารพและนั่งคุยอยู่ด้วยสักครู่

หนึง่  พอสมควรแก่เวลา  และผมออกรูส้กึเป็นห่วงสวนจติรลดา ซึง่เป็นท่ีที่ 

ผมต้องรบัผดิชอบโดยต�าแหน่งและหน้าที ่ ผมจึงลาพลตรีสม  และเพ่ือนฝูง

อีก 2-3 คนซึ่งผมพบที่นั่นกลับไปยังสวนจิตรลดา
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 เมื่อกลับไปถึงเป็นเวลาคงไม่ก่อนสองนาฬิกาของวันอาทิตย์ ที่ 14 

ตุลาคม  ผมก็ได้รับแจ้งว่าที่หน้าประตูวรุณอยู่เจน  ประตูด้านตะวันตกของ

สวนจิตรลดา บรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ชุมนุมและ

เดินประท้วง ได้ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นและล้นหลามข้ึนไปจนถึงบนสะพานหน้า

ประตู ซึ่งย่อมท�าความไม่สบายใจให้ผมและเพื่อนข้าราชส�านักอื่น ๆ เป็น

ธรรมดา ประตดู้านนัน้ตามปกตเิป็นประตูทีเ่สด็จ ฯ เข้าออกเมือ่ทรงมพีระ

ราชกรณียกจิภายนอก นอกจากนัน้ ผู้ทีจ่ะผ่านเขา้ออกไดก้ม็ีแต่พระบรม

วงศานุวงศ์และเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ ทีไ่ปเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท

ตามต�าแหน่งทางราชการเท่านั้น

 ผมไปที่ประตูนั้นเพื่อสังเกตการณ์และก็เห็นด้วยความโล่งอกขึ้น

บ้างว่า บนสะพานทีป่ระตูพระวรุณอยูเ่จน มเีดก็หนุม่สาวเชญิธงชาติและ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ นัง่อยูอ่ย่างเป็นระเบียบเรยีบร้อย  ห่างจากประตอูอกไป

ราว 10-20 เมตรและน่ังอยู่ด้วยความสงบ   เสยีงเดยีวทีผ่มได้ยนินัน้  คอืเสยีง

ประกาศขอทางเพือ่ให้รถแล่นใกล้เข้ามาทางประตพูระวรณุอยูเ่จน  และเป็น

เสียงประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบ  เพื่อคอยเฝ้าพระบารมี   ผู้ประกาศ

จะหวงัหรือเดาว่าจะเสดจ็พระราชด�าเนนิออกไป ณ ทีน่ัน้หรอือย่างไรผมเอง

ก็สุดที่จะเดาได้

 ในทันใดนั้น   ก็มีเสียงที่แตกต่างกันจากเครื่องขยายเสียงอีกเครื่อง

หนึ่ง หรือหลายเครื่อง ซ่ึงฟังกระท่อนกระแท่นไม่ได้ศัพท์ แต่บางคร้ังก็

จับใจความได้บ้างว่าเป็นการกล่าวหาคุณเสกสรรค์ และเรียกร้องบรรดา

ผู้ที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่น้ันมิให้เชื่อถือคุณเสกสรรค์ ผมสันนิษฐานเอาว่าเป็น
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กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ท่ีผมน�าไปส่งท่ีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ

บกน้ัน   คงจะได้รถยนต์ตดิเครือ่งขยายเสยีงมา และก�าลงัช่วงชงิฝงูชนจาก

คุณเสกสรรค์ตามแผนการที่ผมทราบมาก่อน ฟังจากเสียง ผมเข้าใจว่ารถ

เหล่านั้นหรือคันนั้นคงจะแล่นเข้าไปในสวนสัตว์ดุสิต ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้

และผู้คนที่ชุมนุมกันอยู่บนถนนพระรามที่ 5 จะได้ยินเสียงของผู้แทนนิสิต

นักศึกษาเหล่านั้นชัดเจนที่สุด 

 มีเสียงโต้ตอบซึ่งผมเดาเอาว่า คงเป็นเสียงของคุณเสกสรรค์ ผม

ไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าผู้ฟังพอใจข้างใดมากกว่า เพราะเมื่อจบประโยค

ของแต่ละฝ่าย ผมได้ยินเสียงฮาและตบมือหนาแน่นพอๆ กัน ท�าให้ผม

คดิถงึการตดัสนิโต้วาทด้ีวยวธิตีบมอืในสมยัทีผ่มยงัมส่ีวนร่วมโต้วาทอียูด้่วย   

ผมจ�าได้ว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินด้วยวิธีนั้น  เสียงตบมือมักจะดังไม่ยิ่งหย่อน

กัน และประธานในการโต้วาทีตัดสินให้เสมอกันทุกคราวไป

 แต่การโต้วาทรีะหว่างผูน้�านสิตินกัศกึษาในตอนเช้าตรูข่องวนัที ่14 

ตุลาคมนั้น มิได้ถือกติกาเคร่งครัด แต่ละฝ่ายไม่คอยให้อีกฝ่ายหนึ่งกล่าว

จบเสียก่อน และขัดขึ้นด้วยเสียงที่ดังไม่มากน้อยกว่ากัน คนฟังฮาและ

ตบมือโดยไม่มีจังหวะจะโคน ท�าให้ผมออกจะไม่แน่ใจนักว่าคนฟังได้ยิน  

หรือพอใจจะได้ยินข้อความที่โต้แย้งกันหรือไม่

 ในที่สุด  ใครคนหนึ่งหรือสองสามคนก็บอกผมอย่างตื่นเต้นว่า  คุณ

ธีรยุทธ บุญมี ได้เข้าไปจนถึงรถเครื่องขยายเสียงที่คุณเสกสรรค์ยืนอยู่  และ

ทัง้สองฝ่ายได้เผชญิหน้ากนัแล้ว   ผมมองเหน็ไม่ถนดันกัเพราะร้ัวและคนบงั   

แต่กไ็ด้ยนิจากเครือ่งขยายเสยีงพอจบัความได้ว่า   ฝ่ายหนึง่ซึง่คงจะได้แก่คณุ

ธีรยุทธก�าลังชี้แจงว่า ผู้แทนนิสิตนักศึกษาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท   
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และรับพระราชทานพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

และรบัพระบรมราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาปฏบิติัตาม   ขอให้นกัเรยีน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนยุติการชุมนุมประท้วง  และแยกย้ายกันกลับ

บ้านได้

 แต่อกีฝ่ายหนึง่  ซึง่เห็นจะเป็นคณุเสกสรรค์แสดงความคลางแคลงใจ  

ไม่เชื่อว่าคณะกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ฯ ได้เข้าไปเฝ้า ฯ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คงจะจ�าได้ว่า คุณเสกสรรค์ได้รับค�าบอกเล่าจากคุณ 

พรีพลว่า กรรมการนสิตินกัศกึษา “ชะตาขาด”  เสยีแล้ว  ดงัทีผ่มได้เล่าไว้ใน

ตอนก่อน)  ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันต่อไป  แต่คราวนี้ใช้ไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสียงชุดเดียวกัน   จึงไม่สับสนเหมือนทีแรก

 ครั้งแล้วผมก็ได้ยินเสียง ซึ่งคงจะเป็นของคุณธีรยุทธ ท้าให้คุณ 

เสกสรรค์เข้าไปเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกัน   และหลังจาก

นั้นไม่นานนักก็มีหญิงสาวและชายหนุ่มคู่หนึ่ง   เดินมาที่ประตูพระวรุณอยู่

เจน   ผมจ�าไม่ได้ว่าเมื่อมาถึงทีแรกนั้นหญิงสาวและชายหนุ่มคู่นั้นเจรจาพา

ทีกับใครก่อน   แต่เมื่อผมเดินเข้าไปใกล้  คนทั้งสองก็ยกมือไหว้ผม   ผมจ�า

หญิงสาวได้ทันทีว่าคือ  ดร.เอื้อย  มีสุข  อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ที่จ�าได้ก็เพราะ  ดร.เอื้อยเป็นบุตรอาจารย์ ดร.อัมพร มีสุข  ผู้ที่เป็นที่เคารพ

นับถือของผมผู้หนึ่ง  ส่วนชายหนุ่มผู้ที่มาด้วยกันนั้น   ผมคลับคล้ายคลับ

คลาว่าจะเคยเห็นหน้า  พอเขาแนะน�าตัวว่าช่ือ  ปราโมทย์  นาครทรรพ  

ผมก็นึกขึ้นได้ทันทีว่า  นอกจากจะเป็น  ดร. เช่นเดียวกับอาจารย์เอื้อยแล้ว  

อาจารย์ปราโมทย์ยังเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับผม  แต่รุ่นหลังผม 
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 อาจารย์เอื้อยและอาจารย์ปราโมทย์ มาขอให้ผมน�าคุณธีรยุทธ

และคุณเสกสรรค์เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะได้รับ

พระราชทานกระแสพระราชด�ารัส และเพื่อจะได้ช่วยกันจัดการให้ยุติการ

ชุมนุมประท้วงเสียโดยเร็ว

ตอนที่ 6

 ผมฟังค�าขอร้องของอาจารย์เอื้อยและอาจารย์ปราโมทย์  ที่จะให้

น�าคุณธีรยทุธและคณุเสกสรรค์เข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาทแล้ว  กม็อือ่อน 

เท้าอ่อน   ตามปกติหน้าที่ในการจัดให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้น  ก็ไม่ใช่

ของนายต�ารวจราชส�านักประจ�าอยู่แล้ว และถึงหากจะเป็นหน้าที่ การ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็ย่อมไม่กระท�าในเวลาตีสี่เป็นแน่นอน  แต่ถ้าจะ

ปฏเิสธออกไปทันทีในขณะน้ัน การต่อล้อต่อเถยีงระหว่างคณุธรียทุธกบัคณุ

เสกสรรค์กค็งจะด�าเนนิต่อไป ไม่มใีครรูว่้าจะส้ินสุดลงเมือ่ใด  และนกัเรียน 

นิสิต นักศึกษากับประชาชน อาจจะต้องนั่งอยู่ที่นั่นอีกสามวันสามคืนก็ได้   

ถ้านั่ง ๆ  นอน ๆ  อยู่อย่างนั้นก็คงไม่เท่าไร ผมกลัวแต่ว่า  ใครมือไวหรือปาก

ไวยัว่โทสะท่านเหล่านัน้เข้า อารมณ์ของฝงูชนอาจระเบดิปึงปังออกมาถงึกบั

บ้านแตกสาแหรกขาดก็ได้

 ผมบอกอาจารย์เอื้อยและอาจารย์ปราโมทย์ว่า  ผมไม่รับรองว่า

คุณธีรยุทธและคุณเสกสรรค์จะเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา

นั้นได้หรือไม่ แต่จะพยายามติดต่อให้ คร้ันแล้วผมจึงโทรศัพท์จากประต ู
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พระวรุณอยู่เจน เข้าไปหารือกับข้าราชการผู้ใหญ่ของส�านักราชเลขาธิการ
และส�านักพระราชวัง ซึ่งชุมนุมกันพร้อมเพรียงอยู่ภายในสวนจิตรลดา ผม
แถลงปัญหาให้ท่านเหล่านั้นทราบ แล้วก็ได้รับค�าแนะน�าว่าให้เชิญคุณ 
ธีรยุทธและคุณเสกสรรค์เข้าไปในสวนจิตรลดา เพ่ือหาทางให้ท้ังสองฝ่าย
ท�าความเข้าใจกันเสียก่อน เรื่องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไว้ค่อยว่ากัน
ทีหลัง

 ผมน�าความนัน้ไปแจ้งแก่อาจารย์เอือ้ยและอาจารย์ปราโมทย์  และ
บอกด้วยว่าขอให้ทัง้คณุธรียทุธและคณุเสกสรรค์ไปพบผมทีป่ระตพูระกเุวฬ
อยูเ่ฝ้า  อนัเป็นประตทูีใ่ช้เข้าออกตามปกตสิ�าหรับคนทัว่ไป  ประตูพระวรุณ
อยู่เจนนั้นมีพระราชประเพณีก�าหนดไว้ว่า  ส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินเข้า
ออกและส�าหรับประมุข  หรือผู้แทนประมุขต่างประเทศเท่านั้น  ว่าแล้วผม
ก็นั่งรถไปคอยคุณธีรยุทธและคุณเสกสรรค์อยู่ที่ประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า

 ผมคอยอยูเ่ป็นนานกไ็ม่เหน็คณุธรียทุธหรือคุณเสกสรรค์ไปทีป่ระตู
นั้น อาจารย์เอื้อย อาจารย์ปราโมทย์ กับนิสิตนักศึกษาหลายคนไปถึงก่อน   
และก็คอยอยูเ่ช่นเดยีวกบัผม  ในทีส่ดุจงึวานใครคนหนึง่ให้เดินย้อนไปด ู ครู่
ใหญ่ ๆ  ใครคนนั้นจึงกลับมาบอกว่าทั้งสองคนมาไม่ได้เพราะต�ารวจไม่ให้มา

 ผมไม่ทราบว่าต�ารวจคนไหนห้ามไว้ แต่รู้ว่าตัวเองเป็นต�ารวจกับ
เขาคนหน่ึง  และถ้าออกไปรับมาเองกค็งจะได้ จงึขอให้เจ้าหน้าทีเ่ปิดประตู
แล้วกเ็ดนิคร่ึงวิง่ไปทางสวนสตัว์ดสุติ  พอถึงสีแ่ยก  จะเลีย้วซ้ายไปทางประตู
พระวรณุอยูเ่จน ต�ารวจก็จ�าต�ารวจไม่ได้ ต�ารวจนายหนึง่ลกุขึน้ร้องเอะอะ
ถามว่า จะไปทางไหนกนั สุม้เสยีงออกจะดดัุนเต็มท ี ผมจึงต้องยกไม้ยกมือ
ท�าท่าเป็นต�ารวจช้ันผู้ใหญ่และก็ได้ผล ผมผ่านไปได้จนกระทั่งพบเด็กหนุ่ม

หลายคนนัง่ๆ นอนๆ อยูร่มิถนนและกลางถนนก่อนถึงประตูพระวรุณอยูเ่จน
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 คณุธรียทุธและคณุเสกสรรค์นัง่อภิปรายอะไรกนัอยูต่รงนัน้นัน่แหละ   

พอพบหน้าผมกร็บีน�าตวัไปสวนจติรลดา  โดยเข้าทางประตพูระกเุวฬอยูเ่ฝ้า  

ขณะน้ันท้ังคณุธรียทุธและคณุเสกสรรค์ก�าลงัจะสิน้แรงอยูแ่ล้วเพราะต่างฝ่าย

ต่างอดตาหลับขับตานอนมาคนละหลายคืน  คุณธีรยุทธนั้นไปอดนอนมา

จากโรงเรียนต�ารวจนครบาลที่บางเขน  อันเป็นที่ควบคุมตัวระหว่างตกเป็น

ผูต้้องหาว่าเรยีกร้องรฐัธรรมนญู  ส่วนคณุเสกสรรค์นัน้  นอกจากจะอดนอน

เพราะต้องช่วยอ�านวยการชมุนมุและเดนิขบวนแล้ว  ยงัต้องพดูกบัผูท้ีช่มุนมุ

อยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่ม

ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งสองคนเดินเกือบจะไม่ไหว ต้องให้

นิสิตนักศึกษาช่วยประคองคนละคู่  และคุณเสกสรรค์นั้นเสียงเริ่มแหบแห้ง

จนแทบจะไม่ได้ยิน

 เม่ือไปถงึห้องรบัแขกของกองมหาดเล็ก  ผมอยากจะเร่ิมการเจรจา

หารือกันในทันที แต่แลดูภาวะทางกายโดยเฉพาะของคุณเสกสรรค์แล้ว

ก็ให้วิตกว่าจะเจรจากันไปได้ไม่ตลอด จึงขอร้องให้ทั้งสองคนพักและรับ

พระราชทานอาหารว่างกับเครื่องดื่มเสียก่อน   แล้วโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่

แผนกแพทย์หลวงสวนจิตรลดามาเพื่อตรวจอาการของทั้งสองคน เผอิญ

ขณะนั้นนายแพทย์ศิโรตม์ บุนนาค อยู่ในบริเวณนั้นด้วย จึงได้ทั้งหมอ

ราษฎร์และหมอหลวงช่วยกนัตรวจรกัษา   หมอบอกว่าทัง้คณุธรียทุธและคณุ

เสกสรรค์ไม่ได้ป่วยเป็นอะไร  แต่อ่อนเพลยีเพราะไม่ได้พกัผ่อน และไม่ได้รบั

ประทานอาหาร  ส่วนคุณเสกสรรค์ทีม่ีเสียงเหมือนเปด็เทศนั้น ก็เพราะพูด

มากเกิดขีดความสามารถของคนธรรมดา ถ้าได้พักและรับประทานอาหาร

เสยีไม่ช้า  ก็คงหายเป็นปกตใินไม่ช้า  ว่าแล้วหมอกจ่็ายยาส�าหรบัรบัประทาน

แก้อ่อนเพลียให้คนละซอง
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 ในระหว่างทีห่มอก�าลงัตรวจอยูน่ัน้เอง คณุธรียทุธและคณุเสกสรรค์ 

ก็ถ้อยทีถ้อยปรับความเข้าใจกันอยู่ และผมฟังๆ ดูก็ไม่รู้สึกว่ามีความไม่

เข้าใจกันอยู่ตรงไหนหรืออย่างไร ทั้งสองคนดูจะเข้าใจกันดีเอามากๆ  

เสียด้วย

 พอทั้งสองคนหยุดพูด ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ และผมก็ช่วยกัน

ชี้แจงให้คุณเสกสรรค์เข้าใจยิ่งขึ้นว่า กรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ ได้เข้า

ไปเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตั้งแต่ตอนเย็น และได้ทรงพระ

กรณุาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผูแ้ทนนสิิตนกัศกึษาแล้ว คณุทอง

น้อยน�าเอาข่าวในราชส�านักว่าด้วยการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้คุณเสก

สรรค์ดู ฝ่ายผมก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าการท่ีคุณเสกสรรค์จะเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกคนหนึ่งนั้น ผมเชื่อว่าท�าได้ไม่มีปัญหา   

เพราะคุณเสกสรรค์มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ที่จะต้องเฝ้าฯ เมื่อตอนเย็นแล้ว แต่

ผมเห็นว่าเวลาเฝ้าฯ ควรจะเป็นเวลาอื่น ไม่ใช่เกือบตีห้าอย่างในขณะนั้น   

ผมอยากจะให้คุณเสกสรรค์และกรรมการอื่นๆ ช่วยกันชี้แจงให้ผู้ท่ีชุมนุม

อยู่ที่หน้าประตูวรุณอยู่เจนเข้าใจ แล้วเลิกชุมนุมกันเสีย ถ้าคุณเสกสรรค์

ยังประสงค์จะเฝ้าฯ ภายหลัง คุณทองน้อยซึ่งรับราชการอยู่ในส�านักราช

เลขาธิการก็คงจะจัดการให้ได้ 

 คุณเสกสรรค์ท�าท่าว่าเข้าใจ และบอกว่าเรือ่งทีจ่ะให้เลกิชมุนมุนัน้

ท�าได้ไม่ยากอะไร แต่สมควรจะมีหลักฐาน เช่น บันทึกพระสุรเสียงหรือมี

ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่จากสวนจติรลดาออกไปช่วยชีแ้จงกบัประชาชน เพราะ

เมือ่แรกนัน้ การโต้เถยีงระหว่างคณุธรียทุธกบัคุณเสกสรรค์อาจจะท�าให้ผู้ท่ี

ชุมนุมเกิดแตกแยกและคลางแคลงใจ  อาจเชื่อคนหนึ่งแต่ไม่เชื่ออีกคนหนึ่ง
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 ผมบอกว่า  เวลานั้นก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นแล้วสอง

คนคอืคณุทองน้อยและผม ให้เลอืกเอาเถดิว่าจะเอาใคร  คณุเสกสรรค์ก็

ชี้มาที่ผมแล้วบอกว่า “เอาพี่นี่แหละ”

ตอนที่ 7

 ท่านผูอ่้านหลายคนคงจะทราบว่า  ในชวีติของผมก่อนวนัอาทติย์ ที่ 

14 ตลุาคม 2516 นัน้ ผมได้เคยพดูในทีส่าธารณะแล้ว  ต่อหน้าคนรวมหลาย

หมื่นหลายแสนคน ผมเคยเป็นอาจารย์ทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ  ผมเคยโต้วาท ี เคย

แสดงปาฐกถา  เคยแสดงละคร เคยร่วมรายการวิทยุโทรทัศน์  จ�านวนคน

ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดไม่เคยท�าให้ผมตื่นเต้น แต่เมื่อคุณเสกสรรค์ชี้จะ

เอาตัวผมออกไปพบและชี้แจงกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

ที่ชุมนุมกันอยู่หน้าสวนจิตรลดาในตอนใกล้รุ่งของวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม

นั้น  ผมขอรับสารภาพว่า  ผมตกใจแทบสิ้นสติทีเดียว

 เหตุแห่งความตกใจนั้นก็คือ ผมรู้ดีว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนจ�านวนหมื่นที่ชุมนุมกันอยู่หน้าสวนจิตรลดาขณะนั้น ไม่ใช่

นักเรียนนักศึกษาที่ก�าลังแสวงหาความรู้ ไม่ใช่คนฟังโต้วาทีที่ต้องการการ

เล่นลิ้นหรือคารม และไม่ใช่คนดูวิทยุโทรทัศน์ท่ีประสงค์ความเพลิดเพลิน  

หรอืคลายอารมณ์ตงึเครยีด  ทกุคนไปท่ีนัน่ด้วยวตัถปุระสงค์ส�าคญัทีส่ดุอย่าง

หนึ่งร่วมกัน คือเรียกร้องสิ่งที่ตนเห็นว่าชอบธรรมซึ่งได้แก่การปล่อยตัวคน 
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13 คน ทีเ่ขาเหน็ว่าถกูจบักมุคมุขงัโดยไม่เป็นธรรม  ยิง่กว่านัน้ทุกคนยงัก�าลัง

ไม่พอใจในรัฐบาลท่ีเขาเห็นว่าเป็นต้นเหตุแห่งความไม่เป็นธรรมนั้น เมื่อ

คืนวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมได้ยินเสียง

เขาหรือผู้แทนของเขาวิพากษ์รัฐบาลอย่างรุนแรงและเผ็ดร้อน สัญญาณ

ของความไม่พอใจที่ก�าลังจะกลายเป็นความโกรธแค้นนั้น ผมได้เห็นและ

ได้ยินมาแล้วด้วยตนเอง ผมศึกษาจิตวิทยามามากพอที่รู้ว่า อารมณ์ของ

คนจ�านวนหมืน่นัน้ผดิกบัอารมณ์ของคนคนเดยีวอย่างฟ้าผดิกบัดนิ การยัว่

ยุเพียงนิดเดียวอาจจะท�าให้คนเหล่านั้นกลายเป็นมนุษย์ท่ีไร้สติ และเป็น

อันตรายแก่ทุกคนหรือทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ และผมเป็นใครมาจาก

ไหน จงึจะสามารถผ่อนคลายความร้อนแรงของอารมณ์และความต้องการ

ของเขาลง  จนให้คืนสู่ภาวะสงบได้

 แต่ผมไม่มเีวลาตกใจนานนกั  ปัญหาเฉพาะหน้ารอคอยคณุเสกสรรค์ 

คุณธีรยุทธ และผมอยู่ ได้กล่าวแล้วว่าขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่ง คนที่รอ

คอยอยู่มีจ�านวนหมื่น แต่ถ้าสว่างเต็มท่ีแล้ว ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและกลับไป

พกัผ่อนทีบ้่านจะต้องออกมาสมทบอกีจ�านวนกลายเป็นแสน  นกัเรียน นสิิต 

นกัศึกษาทีย่งัไม่ได้เดนิขบวนไปสมทบ รวมทัง้จากต่างจังหวดั อาจจะเดนิ

ทางไปเพิ่มเติม ถึงตอนนั้นการที่จะพยายามให้คนเหล่านั้นฟังเหตุผลอาจ

ล�าบากยากยิง่ข้ึนเป็นทวีคณูและความสงบอาจจะเป็นแต่ความฝันโดยสิน้เชงิ

 ขณะนั้นผมแต่งกายด้วยชุดสากล  ผมเก็บเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่อาจจะ

ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรไว้ที่กองมหาดเล็กทั้งหมด  ปืนพก เครื่องรับ

ส่งวิทยุ  แล้วผมก็ออกเดินตามคุณเสกสรรค์และคุณธีรยุทธไป  เราออกทาง

ประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้าเช่นเดียวกับเมื่อขาเข้า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชวิถี  
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เลีย้วซ้ายถนนพระรามที ่5 และคราวนีไ้ม่ได้หยดุอยูแ่ค่หวัแถว  แต่เดนิฝ่าฝงู

ชนเข้าไปจนกระทัง่ถงึรถโดยสายเลก็ทีต่ดิเคร่ืองขยายเสียงคนันัน้   ระหว่าง

ทาง  ผมต้องหลกีและข้ามผู้ทีน่อนไป  บางคนหลบัสนทิ  และผูท้ีน่ัง่ๆ นอนๆ 

อยู่นั้น   หลายคนเป็นเด็กหญิงและชายที่คะเนอายุน้อยกว่าลูกของผม   ผู้

ที่ยังตื่นอยู่ตบมือต้อนรับคุณเสกสรรค์กับคุณธีรยุทธ  และผมสังเกตเห็นว่า  

ไม่มผีูใ้ดทีแ่สดงกริยิาไม่เป็นมติรกบัผม   แม้ว่าผมจะอยูใ่นเคร่ืองแต่งกายชดุ

สากลซึ่งผิดกับเขาก็ตาม  ผมไม่รู้สึกหวาดหวั่นหรือแม้แต่ตื่นเต้น   เพราะใน

ขณะนั้นผมรู้สึกว่าผมมีเกราะที่จะคุ้มกันอันตรายทุกชนิดได้อย่างศักดิ์สิทธ์ิ

ที่สุดคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเชื่อว่าตน

ก�าลังท�าสิ่งที่ถูกต้อง

 เมื่อถึงรถโดยสารเล็กคันนั้น ผมปีนกระไดตามคุณเสกสรรค์ คุณ

ธีรยุทธ และผู้อื่นข้ึนไปด้วยความรู้สึกเหมือนขึ้นบ้านของตนเอง ใคร 2-3 

คนรวมทั้งคุณเสกสรรค์ด้วย กล่าวน�าโดยชี้แจงสั้นๆ ว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั  ได้ทรงพระกรณุาพระราชทานพระบรมราโชวาทเกีย่วกบัการ

เรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนแล้ว  และขอเชิญให้ผม

เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดและเชิญพระบรมราโชวาทอ่านให้ได้ทราบโดยทัว่กนั

ด้วย แล้วใครอีกคนหนึ่งก็ส่งไมโครโฟนให้ผมถือทีเดียวสองอัน

 ผมรบัไมโครโฟนมาแล้วกพ็ดู   เป็นการพดูคร้ังส�าคญัทีส่ดุในชวีติของ

ผม ล�าดับเหตุการณ์ที่ผมรู้เห็นมาตั้งแต่ต้น  เริ่มตั้งแต่ผู้แทนนิสิตนักศึกษา

เข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวเสด็จฯ กลับพระต�าหนัก ผมเล่าถึงการท�าสัญญาระหว่างผู้แทนนิสิต 

นักศึกษา และรัฐบาล ความพยายามท่ีล้มเหลวของผู้แทนนิสิตนักศึกษาที่
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จะกลับไปพบคุณเสกสรรค์ เพื่อช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น และความเข้าใจผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้เคร่ืองขยายเสียงของศูนย์

ปฏิบัติการกองทัพบกกล่าวโจมตีคุณเสกสรรค์ 

 ครัน้แล้ว ผมกเ็ชญิส�าเนาพระบรมราโชวาท ซึง่อยูใ่นกระเป๋าเสือ้

ชั้นนอกของผมออกมาจบเสียก่อน แล้วอ่านให้ผู้ที่ชุมนุมอยู่ฟัง ซึ่งผมขอ

อัญเชิญมาไว้อีกครั้งหนึ่งในที่นี้

 “คนที่เป็นผู้ใหญ่ (คนแก่) นั้น เขามีประสบการณ์ ส่วนคนหนุ่ม

สาวมีพลังแรงทั้งร่างกายทั้งความคิด ถ้าหากมาปรองดองสมัครสมานกัน  

ท�างานอย่างพร้อมเพรยีง  ไม่ผดิใจแคลงใจกัน การบ้านเมอืงกจ็ะด�าเนนิไป

ได้ด้วยดี นิสิตนักศึกษาก็เป็นผู้ท่ีผ่านการทดสอบเลือกเฟ้นมาเป็นแน่นอน

แล้วว่ามีทั้งสติและปัญญาพร้อมมูล จึงควรจะได้รู้ถึงความผิดชอบช่ัวดีทุก

อย่าง”

 “การพิจารณาปัญหาใดๆ จ�าเป็นต้องทราบว่าปัญหานั้นอยู่ตรง

ไหน หรอือะไรเป็นปัญหา ต่อไปกแ็ยกออกเป็นประเด็นให้กระจ่างและถกู

ต้องโดยล�าดับ จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามจุดหมายอย่างสมบูรณ์”

 “เมื่อนิสิตนักศึกษาได้ด�าเนินการมาตรงตามเป้าหมาย และได้รับ

ผลตามสมควรแล้ว กข็อให้กลบัคนืสูส่ภาพปกต ิ เพือ่ยงัความสงบเรียบร้อย

ให้เกิดแก่ประชาชนทั่วไป” 

 เมื่ออ่านพระบรมราโชวาทจบแล้ว ผมก็ขยายความว่า สิ่งที่

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนต้องการ คือการปล่อยตัวผู้ต้องหา

ทั้ง 13 คนโดยปราศจากเงื่อนไขนั้นก็ได้มาแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังได้รับสัญญา

จากรัฐบาลว่าจะได้รัฐธรรมนูญอีกภายในเวลาเพียงปีเศษ จึงสมควรที่จะ



64 เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์

สนองพระราชประสงค์ด้วยการ “คนืสูส่ภาพปกต”ิ  ผมแจ้งความจรงิให้ทราบ

ด้วยว่า  “พระเจ้าอยู่หัวของท่านทั้งหลายและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไม่

ได้ทรงพักผ่อน  ไม่ได้บรรทมมาตั้งแต่วันที่ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกจับกุม”

 พอเสียงตบมือซาลงและผมแลเห็นสีหน้าผู้ฟังโดยรอบได้ถนัด  

(ขณะนั้นเป็นเวลาก่อนหกนาฬิกาเล็กน้อย)  ผมก็รู้สึกว่าผมอยู่ท่ามกลาง

เพือ่น  ท่ามกลางผูจ้งรกัภักดใีนพระยุคลบาทอย่างไม่มเีง่ือนไข  ผมคกุเข่า

และก้มหน้าลงซ่อนน�้าตา

บทที่ 8

 ความปีติที่เกิดแก่ผมในเวลานั้น  สุดที่จะพรรณนาได้  ผมตระหนัก

ในขณะนั้นเองว่า  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนที่นั่งนอนและฟัง

ผมพูดอยู่ที่หน้าสวนจิตรลดาในตอนใกล้รุ่งวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2516 

น้ัน หาใช่ฝูงชนที่ก�าลังจะขาดสติสัมปชัญญะอย่างที่ผมวิตกหรือหวั่นเกรง

ไม่ จากสีหน้าและแววตาของคนเหล่านั้น ผมรู้สึกว่าทุกคนทั้งหญิงและ

ชาย  ทัง้เดก็และผู้ใหญ่  ยงัมเีหตุผลโดยสมบรูณ์และเสยีงตบมือทีด่งัขึ้นหลงั

จากที่ผมพูดจบแล้วนั้นมิได้เกิดจากมรรยาท แต่เกิดจากความเข้าใจและ

ความพอใจอันแท้จริง และท่ีผมมั่นใจยิ่งกว่านั้น มั่นใจที่สุดแม้ในขณะที่

ก�าลังเขียนเรื่องนี้ก็คือ  เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและจงรักภักดีอันเต็มเปี่ยม  

ปราศจากต�าหนิหรือเง่ือนไขไม่ว่าประการใดๆ ในพระยุคลบาทพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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 ผมไม่ได้ยนิเสียงของผู้แทนนิสิตนักศึกษาทีพู่ดต่อจากผม   เพราะหู

ของผมก�าลังอื้ออยู่ด้วยแรงของความปีติ  แต่ผมไม่ลืมว่าอีกไม่ช้า  ไม่กี่นาที

ต่อจากนั้น  ผู้ที่ก�าลังชุมนุมกันอยู่หน้าประตูพระวรุณอยู่เจนจะเริ่มแยกย้าย

กันกลับบ้าน  และผมไม่ลืมว่า  ตามถนนหลายสายในเวลานั้น ต�ารวจและ

ทหารวางก�าลังสกัดกั้นเอาไว้เพื่อป้องกันหรือเผชิญเหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

หรือแทรกแซงมากับการชุมนุมเดินขบวนประท้วง ถ้าหากไม่แจ้งให้เจ้า

หน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบแน่นอนว่า สถานการณ์ก�าลังคล่ีคลายไปในด้านดี   

ต�ารวจทหารอาจส�าคญัผดิคดิว่า  ฝงูชนก�าลงับ่ายหน้าไปสูจุ่ดส�าคญัและอาจ

เป็นอันตรายแก่จุดนั้น

 ได้เล่าไว้ในตอนที่แล้วว่า ผมทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจจะก่อให้

เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ไว้ในสวนจิตรลดา รวมทั้งเครื่องรับส่งวิทยุด้วย  

ผมไม่สามารถที่จะติดต่อกับส่วนราชการใดได้โดยตรง แต่ผมสังเกตเห็น

ในขณะที่ผมพูด ว่าที่ริมรั้วสวนจิตรลดาด้านใน มีคนยืนฟังผมพูดอยู่เป็น

จ�านวนไม่น้อย และผมมั่นใจว่าในจ�านวนนั้นมีข้าราชส�านักรวมอยู่ด้วย

หลายคน ผมจึงขอใช้ไมโครโฟนพูดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากจะย�้าประเด็น

ที่ผมเห็นว่าส�าคัญแล้ว ผมขอร้องให้ผู้ท่ียืนอยู่ภายในสวนจิตรลดานั่นเอง  

ช่วยติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบด้วยว่า ผู้ท่ีชุมนุมกันอยู่หน้า

สวนจิตรลดานั้นพร้อมจะแยกย้ายกันกลับแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทาง

และอ�านวยความสะดวกให้ด้วย   ผมแลเห็น ม.ร.ว.อดุลกิติ์  กิติยากร  พระ

เชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ยืนรวมอยู่ในบรรดาผู้

ทีย่นืฟังผมพดู และได้เจาะจงขอให้ท่านช่วยติดต่อแจ้งให้ทางราชการทราบ

ด้วย คุณชายอ้วนก็กุลีกุจอออกวิ่งไปตามที่ร้องขอ
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 ขณะนัน้เป็นเวลาใกล้หกนาฬิกา  ผมเพิง่รูส้กึในตอนนัน้เองว่า  สอง

ข้างถนนพระรามที ่5 บนต้นไม้มนีกเป็นจ�านวนมาก และนกส่งเสยีงร้องแซ่

ไปหมดจนผมออกจะเคืองๆ ที่มีผู้แข่งขัน แต่ผมพูดจบแล้วและหลังจาก

ที่ผมพูด กรรมการนิสิตนักศึกษาผู้หนึ่งก็เชิญชวนให้ผู้ที่ชุมนุมกันอยู่ ณ ที่

นั่นลุกข้ึนยืนหันหน้าไปทางพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน แล้วร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

 ภาพน้ันเป็นประวัตศิาสตร์ ผมจะไม่มวีนัลมืภาพน้ันชัว่ชวีติของผม  

คนไทยต่างเพศต่างวัย  และต่างอาชีพจ�านวนนับหม่ืน ยืนหันหน้าไปทาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ผมร้องเพลงนั้นด้วยอย่างเต็มเสียงและเต็มใจ เมื่อจบเพลงแล้ว  เราถวาย

ค�านับ ผู้คนเริ่มแยกย้ายกันออกจากที่ชุมนุม กรรมการนิสิตนักศึกษาที่

ยืนอยู่บนหลังคารถประกาศครั้งแล้วครั้งเล่า ให้ทุกคนกลับบ้านพักผ่อน   

แล้วเตรียมตัวที่จะช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และที่ท�าให้ผมมั่นใจว่าสถานการณ์คืนสู่ความเป็นปกติแล้ว

อย่างแน่นอนกคื็อ   เสยีงประกาศให้น�าเครือ่งขยายเสยีงชนดิหิว้   หรอืเมกะ

โฟนมาคืนที่รถอ�านวยการคันที่ผมยังนั่งอยู่บนหลังคา

 ลูกระเบิดขวดลูกแรกระเบิดขึ้นกลางกลุ่มคนทางด้านใต้ (ด้านวัด

เบญจมบพิตร) เมื่อมีเสียงระเบิดนั้น ผมคิดว่าเป็นเสียงประทัดที่จุดขึ้น

ด้วยความคะนองหรือยินดี หลังจากเสียงระเบิดเล็กน้อย ก็มีผู้น�าคนเจ็บ

มาที่รถอ�านวยการ  และกรรมการนิสิตนักศึกษาประกาศเรียกพยาบาลและ

รถพยาบาล ผมยื่นหน้าออกไปดูเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กหนุ่มและแต่ง

กายแบบนักเรียน สวมเสื้อขาวกางเกงน�้าเงินหรือด�า ผมร้องถามลงไปว่า
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เป็นเจ้าของลกูระเบดิรเึปล่า   แต่ไม่มผีูใ้ดตอบ  ผมอยากจะให้น�าผูไ้ด้รบับาด

เจบ็เข้าไปรบัการพยาบาลทีแ่ผนกแพทย์หลวงสวนจติรลดา แต่เมือ่เหน็ว่ามี

ผูช่้วยเหลือ ซึง่แสดงกริยิาว่ารูห้น้าทีข่องตนดอียูแ่ล้ว  ผมกม็ไิด้คาดคัน้หรอื

ยืนกรานตามความต้องการของผม

 เมือ่เหน็ว่าผูค้นบางตาลงแล้ว ผมก็ไต่กระไดลงจากหลงัคารถ  และ

เตรียมจะกลับเข้าไปในสวนจิตรลดา กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ 

หลายคนบอกผมว่าจะขอเข้าไปด้วย ซึ่งผมเองก็ไม่ขัดข้อง และคิดว่าเม่ือ

เข้าไปถึงข้างในแล้ว จะขอความกรุณาส่วนพระเครื่องต้นให้จัดอาหารเช้า 

(ความจริงอาจจะเป็นอาหารเย็นหรืออาหารกลางวันส�าหรับนิสิตนักศึกษา

พวกนั้น)  ให้รับประทาน ผมลงไปถึงพื้นที่แล้ว  ก็มีใครต่อใครหลายคนมา

แสดงความยินดีกับผมที่ได้ออกไปช่วยช้ีแจงความจริงจนกระท่ังเกิดความ

เข้าใจกัน มีอยู่คนหนึ่งเข้ามาหาผมแล้วก็แสดงความไม่พอใจคุณสมบัติ  

ธ�ารงธัญญวงศ์ เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ เป็นท�านองว่า

คณุสมบตัไิม่รบัผดิชอบ ปล่อยให้คณุเสกสรรค์ต้องรับภาระแต่ผู้เดียว และ

จะต้องซักฟอกคุณสมบัติ  ผมก็พยายามชี้แจงว่า  ทั้งคุณสมบัติและคุณเสก

สรรค์เข้าใจกันดีแล้ว  และถ้าหากจะมีการซักฟอกกันก็ควรยกปัญหานั้นขึ้น

กล่าวหรือแจ้งให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ทราบ  และพิจารณาด�าเนินการ

 ผมชี้แจงเสร็จแล้วก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งจ�านวนสัก 10 

คนเหน็จะได้   การแต่งกายของคนพวกน้ัน  ยากทีจ่ะตดัสนิได้ว่าเป็นนกัเรียน 

นักศึกษา นสิติ หรอืคนประเภทใด  คนทีส่วมเสือ้ขาวนุง่กางเกงสกีากมีท่ีาทาง

ฮึดฮัดไม่พอใจและพดูเสยีงดงัว่า  “ไม่ยอม ๆ  ยงัไม่รูว่้าตกลงกนัยงัไงแล้วเลกิ

กันเรายอมไม่ได้”  แต่ผมก็มิได้เฉลียวใจว่าจะเกิดเหตุร้าย   คนพวกนั้นบ่าย
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หน้าไปทางถนนราชวถิ ี(ซึง่ผมลมืบอกไปว่าได้สงัเกตเหน็ตัง้แต่ก่อนลงจากรถ

แล้วว่า  ยังมีแถวต�ารวจสวมหมวกกันกระแทกสีขาวยืนขวางอยู่)  ผมคิดว่า  

อกีสกัประเดีย๋วเมือ่เขาได้พบเพือ่นทีรู่เ้รือ่งดแีละได้รบัค�าอธบิายแล้ว  กค็งจะ

เข้าใจและหายขดัเคอืง และผมควรจะบอกไว้ในทีน่ีด้้วยว่า แม้จะเหน็ว่ายงั

มแีถวต�ารวจขวางถนนอยูแ่ต่ผมกเ็หน็ว่าผูค้นท่ีบ่ายหน้าไปทางนัน้   ได้ทยอย

กันกลับมาทางด้านวัดเบญจมบพิตร  และบ้างก็เลี้ยวเข้าไปในสวนสัตว์ดุสิต  

ซึ่งได้เปิดประตูให้ผ่านอีกทางหนึ่ง

 ในทันใดนั้นเอง ก็มีเสียงร้องจากคนกลุ่มนั้นว่า “เฮ้ย ! พวกเรา

ถกูตี !”  แล้วคนกลุม่นัน้กก้็มลงคว้าไม้และท่อนโลหะท่ีผูช้มุนมุเดนิขบวน

ทิ้งเอาไว้แล้ววิ่งไปทางที่มีแถวต�ารวจกั้นอยู่

โปรดทราบ

 ผมได้รบัการตดิต่อจากคุณธรียทุธ บุญมี เม่ือวนัที ่31 ตุลาคม 2516 

และขี้แจงว่า  ในการประชุมของกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ฯ ที่ห้อง

รับแขกของกองมหาดเล็ก  เมื่อคืนวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2516 ก่อนที่คณะ

กรรมการจะออกไปใช้เครือ่งขยายเสยีงของศนูย์ปฏบิตักิารกองทพับก  กล่าว

หาคุณเสกสรรค์ด้วยความเข้าใจผิดนั้น  คุณธีรยุทธ บุญมี และ คุณชัยวัฒน์ 

สรุวชิยั มไิด้เข้าประชมุด้วย  ซึง่เป็นความจรงิ  แต่ผมเองมไิด้เขยีนไว้ให้ชดัเจน  

ขอท่านผู้อ่านได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย
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ตอนที่ 9

 พอเหน็ชายหนุม่กลุม่นัน้ก้มลงหยบิไม้ท่อนขนาดยาวเกอืบเมตร  ที่

ทิ้งกลาดเกลื่อนอยู่ท่ัวบริเวณนั้นข้ึนมาคนละท่อน  แล้ววิ่งออกไปทางแถว

ต�ารวจ ผมก็วิ่งตามไปอย่างกระชั้นชิด เมื่อทันผู้ที่อยู่หน้าสุด ผมจึงร้อง

ตะโกนห้าม ขออย่าเพิ่งให้เกิดเรื่อง ผมจะออกไปห้ามต�ารวจให้เอง ว่า

แล้วผมก็ออกวิ่งต่อไป

 แต่เบือ้งหน้าของผม ความชลุมุนวุน่วายเกดิขึน้แล้ว กลุม่คนซึง่มอื

เปล่าบ้าง ถือไม้บ้าง ก�าลังวิ่งสวนมา  ผมดูหน้าคนพวกนั้น  และฟังเสียง

อื้ออึงข้างหน้าก็รู้ว่าอย่างไรเสียก็ต้องเกิดปะทะกับต�ารวจขึ้นแล้ว มีทาง

เดียวที่จะท�าได้ก็คือ ขอให้ต�ารวจที่ตั้งแถวขวางถนนอยู่นั้นถอนก�าลังออก

ทั้งหมดและทันที ก่อนท่ีเหตุการณ์จะลุกลามและร้ายแรงยิ่งกว่านั้น การ

วิ่งสวนเข้าไปห้ามต�ารวจในเวลานั้น นอกจากจะไม่เกิดผลอะไรแล้ว อาจ

จะท�าให้ผมโดนลูกหลงสิ้นประโยชน์ไปก่อนเวลาอันควรก็ได้

 ผมวิ่งเข้าไปท่ีประตูพระวรุณอยู่เจน ขอให้ทหารมหาดเล็กเปิด

ประตูข้างให้ แล้ววิ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์ ยกหูขึ้นหมุนพูดกับศูนย์สื่อสาร

ของกรมราชองครักษ์ หรือเทวดาองค์ไหนก็ได้ ขอให้ส่ังถอนก�าลังต�ารวจ

ที่หน้าสวนจิตรลดาในทันที เพราะก�าลังจะเกิดเหตุร้าย

 “เหตรุ้าย” ไม่คอยใคร  ผมยงัไม่ทนัวางหโูทรศัพท์ กม็เีสยีงระเบดิ 

2-3 ตูมขึ้นข้างนอก ผมทิ้งหูโทรศัพท์แล้วออกไปยืนงงอยู่ที่ประตูพระวรุณ

อยู่เจนทางด้านใน ข้างนอกมีคนออกันอยู่แน่นขนัด  สีหน้าบอกความร้อน
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ใจและตื่นตระหนกสุดขีด ขณะนั้นผมนึกไม่ออกแล้วว่าผมจะท�าอะไรต่อ

ไปอกี เพราะเมือ่ไม่กีน่าทก่ีอนหน้านัน้ ผมมัน่ใจว่าความสงบได้มาถงึและ

เหตุการณ์ไม่มีทางที่จะลุกลามร้ายแรงต่อไปได้อีกแล้ว ผมไม่ได้เตรียมตัว

เตรียมใจไว้ส�าหรับความวิกฤตชนิดใดๆ 

 เสียงระเบิดยังดังอยู่เป็นระยะๆ ควันสีขาวกระจายออกไปทั่ว

บริเวณนั้น ผมเคยเรียนและดูงานการปราบ “จลาจล” มาและรู้ทันที

เมื่อได้กลิ่นว่าควันนั้นเป็นแก๊สน�้าตา และเสียงระเบิดนั้นก็คงจะเป็นเสียง

ลกูปืนทีใ่ช้ยงิเพือ่ให้เกดิแก๊สน�า้ตา กลุม่คนระลอกทีส่องวิง่มาถงึหน้าประตู

พระวรุณอยู่เจน คราวน้ีหลายคนก�าลังร้องไห้ บางคนร้องด่าต�ารวจอย่าง

หยาบคาย อาการของคนเหล่านั้นแสดงว่าก�าลังโกรธแค้นอย่างที่สุด ผม

ยังยืนงงอยู่ตรงน้ันจนกระทั่งมีคนร้องข้ึนว่า “ออกไปห้ามหน่อย ออกไป

ห้ามหน่อย”

 เสยีงร้องนัน้ท�าให้ผมยิง่เสยีสตหินกัลงไปอกี ผมวิง่กลับไปทีป่ระตู

เล็ก  ซึ่งทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ใช้เข้าออก แล้วขอให้เจ้าหน้าที่เปิด

ประตูออก เจ้าหน้าที่ไม่สู้จะเต็มใจนัก  เพราะขณะนั้นคนภายนอกที่แสดง

อาการว่า อยากจะเข้าไปในสวนจิตรลดานั้นมีจ�านวนล้นหลาม แต่เจ้า

หน้าที่รู้จักผมดี และเมื่อได้รับค�าร้องขอก็เปิดประตูให้ผมผ่านออกไป

 ผมวิง่สวนผูค้นทีก่�าลงัโกรธแค้นและร้องไห้ไปเป็นครัง้แรกในชวีติที่

ผมโดนแก๊สน�้าตาอย่างจัง น�้าตาผมไหลพรากและรูสึกคัดจมูกพร้อมกับวิง

เวยีนคลืน่เหยีนอย่างแรง ผมควกัผ้าเชด็หน้าออกมาอดุปากและจมกู ส่วน

ตานั้นผมไม่สามารถจะท�าอะไรได้พลางก็วิ่งฝ่าฝูงคนออกไปยังแถวต�ารวจ
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 พอไปถึงแถวต�ารวจ ผมจึงรู้ว่าต�ารวจพวกน้ันในวันนั้น แต่งตัว

ผิดกับเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ และจากต�ารวจธรรมดาเป็นอันมากคือสวมหมวกกัน

กระแทกสีขาวมีพลาสติกใส่คลุมหน้าลงไปจนถึงคาง ทุกคนมีกระบองเป็น

อาวุธ และบางคนถือปืนส�าหรับยิงแก๊สน�้าตา ผมสังเกตเห็นว่าไม่มีผู้ใดมี

อาวุธชนิดอื่น

 (ผมมาทราบภายหลังว่า กรมต�ารวจส่ังห้ามต�ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

ณ จุดนั้นพกอาวุธ  โดยเฉพาะปืน อย่างเด็ดขาด)

 ผมจ�าหน้าใครไม่ได้เลย เพราะพลาสติกใสที่คลุมหน้า แต่เมื่อไปถึง

แถวต�ารวจนัน้ ต�ารวจก�าลงัจดัแถวใหม่  ผมถามใครกไ็ม่ทราบ ทีย่นือยูแ่ถว

หน้าว่า “เกิดอะไรขึ้น ?” และได้รับค�าตอบว่า  ต�ารวจถูกขว้างด้วยระเบิด

ขวดบาดเจ็บหลายคน

 ผมยืนงงอยู่หลังแถวต�ารวจ  คิดไม่ตกว่าจะช่วยได้อย่างไร   ผมเป็น

รองผูบ้งัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดน  และเป็นนายต�ารวจราชส�านกัประจ�า  

โดยต�าแหน่งหน้าท่ีท้ังสอง ผมไม่มีสิทธิ์จะสั่งให้ถอนก�าลังต�ารวจ หน้าที่

อย่างเดยีวของผมในขณะนัน้  คอืถวายอารกัขาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็เจ้าลกูเธอ และผมไม่

อาจจะส่ังการตามอ�านาจหน้าทีข่องผมได้ เพราะในขณะนัน้เหตุการณ์ทีเ่กิด

ขึ้นอยู่ภายนอกสวนจิตรลดา ห่างไกลพระวรกายมาก

 แต่ผมรู้ว่าถ้าผมขืนอยู่ตรงนั้น และเช่นนั้นต่อไป ผมอาจจะได้

เป็นนายพลต�ารวจโท  ภายหลังมรณกรรม (ซึ่งแม้จะเป็นยศที่มีเกียรติอย่าง

สูง แต่ผมก็ยังไม่ปรารถนา  เพราะเชื่อว่าเป็นพันต�ารวจเอก โดยมีชีวิตอยู่

จะท�าคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองได้มากกว่า) เพราะขณะนั้นมีการขว้างลูก
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ระเบดิขวดออกมาจากสวนสตัว์ดสุติเป็นระยะ และผมได้ยนิเสียงปืนคล้าย

ปืนขนาด .22 หรือลูกกรดยิงทีละนัดออกมาจากสวนสัตว์ดุสิตด้วย

 ผมออกวิ่งเหยาะๆ ไปตามถนนพระรามที่ 5 ไปทางถนนราชวิถี

ผ่านนายต�ารวจผู้ใหญ่คนหนึ่ง  ซึ่งผมจ�าหน้าได้แต่จ�าช่ือไม่ได้ จึงหยุดที่

ตรงนั้นแล้วแนะน�าว่า ถ้าถอนก�าลังต�ารวจไปเวลานั้น แล้วใช้เครื่องขยาย

เสยีงชีแ้จงให้ราษฎร  นสิติและนกัศกึษาทราบว่า  ต�ารวจถูกขว้างด้วยระเบิด

ขวดก่อน และจ�าเป็นต้องตอบโต้และบัดนี้ต�ารวจพร้อมจะถอนก�าลังโดย

ปราศจากเงื่อนไขแล้ว บางทีจะท�าให้เหตุการณ์ดีขึ้น นายต�ารวจผู้นั้นยิ้ม

อย่างเบื่อๆ และตอบรับด้วยอาการท่ีแสดงว่าต้องการจะรักษามรรยาท   

และผมก็เข้าใจดีว่าเขาคงไม่มีอ�านาจสั่งการเช่นเดียวกับผม ผมจึงออกวิ่ง

ต่อไปจนถึงถนนราชวิถีแล้วเลี้ยวขวาไปจนถึงประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า อัน

เป็นประตูที่ผมใช้กลับเข้าไปในสวนจิตรลดา

 มกีารกล่าวขวญักนัมากเกีย่วกบัเหตุการณ์ในตอนเช้าวันนัน้  ซ่ึงจุด

ชนวนความรุนแรงจนท�าให้วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2516 กลายเป็น “วัน

มหาวิปโยค”  ผมขอชี้แจงไว้ในที่นี้ว่า  ขณะเกิดเหตุผมอยู่กับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาและประชาชน เพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้อะไรดีไปกว่าคนเหล่านั้น

นัก  อย่างไรก็ดี  ผมรู้อะไรอยู่อย่างน้อยสองอย่างที่อาจจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ

เหตุการณ์ดีขึ้นและถูกต้อง

 อย่างหนึง่กค็อื พล.ต.ท.มนต์ชยั  พนัธุค์งชืน่  ผูรั้กษาการในต�าแหน่ง

ผู้ช่วยอธิบดีกรมต�ารวจ ซึ่งเป็นนายต�ารวจที่มีอาวุโสที่สุดในที่เกิดเหตุ

นั้น มิได้เต็มใจเลยท่ีจะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ที่นั้น แต่ผู้มีหน้าที่ในการ

ถวายอารักขารวมทั้งหมดด้วย ได้ไปขอร้องให้รับหน้าที่นั้นด้วยเหตุผลว่า 
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พล.ต.ท.มนต์ชัย เคยท�างานเกีย่วข้องกบัการเดนิขบวนของ นสิติ นกัศึกษา มา

หลายครัง้แล้ว  โดยได้ผลเรยีบร้อยปราศจากความรุนแรง  หรือเป็นปฏปัิกษ์

ใดๆ ยิง่กว่านัน้ท่านยงัเคยเป็นทัง้นกัเรยีนเตรยีม และ นกัศกึษาธรรมศาสตร์  

บตุรของท่านกเ็ป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์คนหนึง่  เกษตรศาสตร์

คนหนึง่  คณุมนต์ชยัจงึควรจะเข้าใจนสิตินกัศกึษาได้ดีไม่แพ้นายต�ารวจอืน่ๆ

 อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะส�าคัญท่ีสุดก็คือ เมื่อผู้ที่ชุมนุมอยู่หน้า

สวนจิตรลดาเริ่มแยกย้ายกันจะกลับบ้าน  พล.ต.ท.มนต์ชัย เป็นผู้ที่ขอ

อนุญาตโดยทางวิทยุไปยังกองอ�านวยการรักษาความสงบ โดยผ่าน 

พล.ต.ท.ประจวบ  สนุทรางกรู รองอธบิดกีรมต�ารวจในขณะนัน้ ขอถอน

ก�าลงัต�ารวจออกจากถนนพระรามที ่5 เพ่ือให้ประชาชนใช้ถนนสายนัน้ได้

โดยสะดวก  แต่มิได้รับอนุญาต

ตอนที่ 10

 พล.ต.ท.ประจวบ สุนทรางกูร อธิบดีกรมต�ารวจได้แถลงอย่าง

เปิดเผยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่า ท่านเองเป็นผู้ออกค�าส่ังไม่อนุญาตให้ 

พล.ต.ท.มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น เปิดถนนพระรามที่ 5 ให้ผู้ที่ชุมนุมเดินขบวน

ประท้วงผ่าน  ตามที่ พล.ต.ท.มนต์ชัยร้องขอ  เหตุที่ไม่อนุญาตก็เพราะท่าน

ได้รบัค�าสัง่จากกองบัญชาการปราบปราบการจลาจล  ซึง่ในขณะนัน้ จอมพล 

ประภาส  จารุเสถียร เป็นผู้บัญชาการ  เหตุผลที่กองบัญชาการมีค�าสั่งเช่น

นั้นก็คือ “กลัวนิสิต นักศึกษา จะเข้าไปในสวนจิตรลดา”
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 เหตผุลท่ีแท้จรงิจะเกีย่วกบัสวนจิตรลดา หรอื สวนรืน่ฤดีนัน้เป็นอีก

เรื่องหนึ่ง ซึ่งผมเองไม่อาจจะตอบได้  แต่ในฐานะที่เป็นต�ารวจผู้หนึ่ง  ผม

ต้องขอแสดงความเห็นอกเห็นใจ ทั้ง พล.ต.ท.ประจวบ สุนทรางกูร และ 

พล.ต.ท.มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น  ในที่นี้เพราะในขณะที่รับค�าสั่งนั้น  จอมพล 

ประภาส จารเุสถยีร ยงัรกัษาการในต�าแหน่งอธบิดีกรมต�ารวจอยูโ่ดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย และค�าสั่งมิให้เปิดถนนพระรามที่ 5 ให้ผู้ชุมนุมเดินขบวน

ประท้วงผ่านน้ัน หากจะใช้สามัญส�านึกพินิจดู  ผู้มีใจเป็นธรรมทั้งหลาย

ก็ย่อมจะเห็นว่า เป็นค�าสั่งที่อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้ภายในขอบเขตของ

กฎหมายและศีลธรรมประเพณี คุณประจวบจึงได้ยืนยันค�าสั่งนั้น และ

คุณมนต์ชัยจึงได้ปฏิบัติตาม ถ้าหากบอกว่ากองบัญชาการมีค�าสั่งให้ยิงทุก

คนที่พยายามจะผ่านนั่นแหละ จึงจะเป็นค�าส่ังที่เห็นได้ชัดว่าอยู่นอกหรือ

หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรมประเพณี และ

คุณประจวบคงไม่ยอมยืนยันค�าสั่งนั้น หรือหากยืนยัน คุณมนต์ชัยก็คงไม่

ยอมปฏิบัติตาม

 ถ้าเช่นนัน้  ใครเป็นผูส้ัง่ให้ต�ารวจใช้แก๊สน�า้ตา และตะบองตีผู้ชมุนมุ

เดินขบวน ?

 ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ีคุณเสกสรรค์เล่าให้ท่านนายกรัฐมนตรี  

และกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ฟังที่ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 

ตุลาคม 2516

 คณุเสกสรรค์เล่าว่า  เมือ่การชมุนมุสิน้สดุลงและผูค้นก�าลงัแยกย้าย

กันกลบันัน้  คณุเสกสรรค์ก็กลบัโดยผ่านแถวต�ารวจทีข่วางถนนพระรามที ่5 

อยู่  คุณเสกสรรค์เล่าว่า  อันที่จริงในขณะนั้น  ต�ารวจได้ยอมให้ผ่านอยู่แล้ว   



75เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์

หากเป็นการยอมให้ทยอยกนัผ่านทลีะน้อย  และผ่านบาทวถิริีมถนนพระราม

ที่ 5 มิใช่ผ่านโดยสะดวกทั้งสาย  จึงมีคนหลายคนทักท้วงและขอให้ต�ารวจ

เปิดถนนทัง้สาย เมือ่เหน็เช่นนัน้และเกรงว่าจะเกดิความเข้าใจผดิและปะทะ

กันขึ้น  คุณเสกสรรค์จึงขอขึ้นไปบนหลังคารถต�ารวจคันหนึ่ง   แล้วพยายาม

พูดชี้แจงให้คนเหล่านั้น  ย้อนกลับไปทางวัดเบญจมบพิตร  แต่ไม่ปรากฏว่า

มีผู้ใดยินยอม จะเป็นเพราะเสียงของคุณเสกสรรค์แหบแห้งเกินไป   จนฟัง

ไม่รู้เรื่องหรือเพราะเหตุใดก็ตาม  คุณเสกสรรค์ก็สิ้นแรงพอดี   (ท่านผู้อ่าน

คงระลึกได้ว่าตอนท่ีผมพบกับคุณเสกสรรค์และคุณธีรยุทธ ที่ห้องรับแขก

ของกองมหาดเล็กในตอนใกล้รุ่งวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคมนั้น ทั้งสองคน

มีอาการอ่อนเพลีย จนต้องให้แพทย์ตรวจและรักษา) ต�ารวจต้องช่วยกัน

พยุงคุณเสกสรรค์ลงจากหลังคารถ และคุณเสกสรรค์เองคาดว่า ตอนนั้น

เอง ผู้ที่อยู่ห่างหรือเพิ่งไปถึงและแลเห็นเหตุการณ์อาจจะเข้าใจว่าต�ารวจ

ลากคุณเสกสรรค์ลงจากหลังคารถแทนที่จะเป็นพยุง ซึ่งอาจจะกลายเป็น

ชนวนของการพิพาทที่ลุกลามออกไปจนกลายเป็นการนองเลือด คุณเสก

สรรค์เองไม่มโีอกาสทีจ่ะเหน็เหตกุารณ์ต่อจากนัน้เพราะได้ส้ินสติและมผู้ีน�า

ออกไปจากที่นั้นเสียก่อน 

 ต�ารวจนั้นใช้แก๊สน�้าตาและตะบองแน่นอน เพราะหลังจากที่เกิด

ปะทะกัน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เปิดประตูพระวรุณอยู่เจน เพื่อรับผู้ก�าลังตระหนกและเสียขวัญเพราะ

การปฏิบัติของต�ารวจแล้วนั้น ผมเป็นผู้หนึ่งที่ไปคอยยืนต้อนรับคนเหล่า

น้ันอยู่ ผมเห็นเองว่าหลายคนมีบาดแผลและอีกหลายคนยังแพ้แก๊สน�้าตา

อยู่ มีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่งคนเจ็บไปรับการรักษาพยาบาลในทันทีที่

แผนกแพทย์หลวงสวนจิตรลดา
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 ผมไม่ทราบว่าใครเป็นผูอ้อกค�าสัง่ให้ต�ารวจใช้แก๊สน�า้ตาและตะบอง   

แต่ผมจะไม่ประหลาดใจเลย ถ้าปรากฏว่าต�ารวจได้ด�าเนนิการเองโดยไม่รอ

ฟังค�าสัง่  ทัง้นีก้เ็พราะต�ารวจเหล่านัน้อยูใ่นภาวะทางจิตทีไ่ม่แตกต่างกบัผู้ที่

ชุมนุมเดินขบวนเลย นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้เดินขบวนไม่

ได้หลับ ไม่ได้นอนมาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ต�ารวจก็อดตาหลับขับตานอน

มาตั้งแต่วันนั้น ทั้งสองฝ่ายย่อมจะเหนื่อย  อ่อนเพลีย  และความสามารถ

ควบคุมอารมณ์ของตนย่อมมีน้อย หรือไม่มีเลยปนๆ กัน ในภาวะเช่นนั้น  

ผมเหน็ว่าไม่ต้องถึงกบัลกูระเบิดขวดลูกเดยีวหรอืหลายลกูดอก   ถงุพลาสตกิ

ใส่น�้าแข็งถุงเดียว  หรือไม้ท่อนเดียว  หรือกรวดก้อนเล็กๆ เพียงก้อนเดียวก็

อาจจะท�าให้เกิดสงครามกลางเมืองได้

 ที่กล่าวมาทั้งส้ินนี้ หากท่านผู้อ่านคนใดเห็นว่าผมออกรับแทน

ต�ารวจ ผมก็รับสารภาพโดยชื่นตา เพราะผมเห็นใจต�ารวจเหล่านั้นจริงๆ 

แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ขอบอกกล่าวให้ต�ารวจทราบด้วยว่า ผมเห็นใจ

นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และประชาชนทีป่ระสงค์จะผ่านไปทางถนนพระราม

ที่ 5 ด้านถนนราชวิถีด้วย เพราะผมเช่ือว่า หลายคนบ้านอยู่ทางน้ันและ

ต้องการจะใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด  ใช้เวลาให้น้อยที่สุด  เพื่อให้ถึงบ้านโดย

เร็วที่สุด  เมื่อด้านอื่นปล่อยให้ผ่านโดยสะดวกแล้ว  ด้านนั้นยังมีต�ารวจสวม

หมวกกันกระแทก ใส่หน้ากากพลาสติก ถือตะบอง  ถือปืนถมึงทึงอยู่  จะ

ให้คนที่อดนอน  และ (บางคน) อดอาหารมาถึงห้าวัน ห้าคืน หัวเราะ หรือ

เห็นเป็นเรือ่งน่าเอน็ดอูย่างไรได้ ปฏกิริยิาทีแ่สดงออกไปในรปูของผรสุวาท  

หรอืก้อนหนิ  หรอืท่อนไม้  หรอืแม้แต่ลกูระเบดิขวด  เป็นส่ิงท่ีย่อมคาดหมาย

ได้ว่าจะต้องเกดิขึน้เป็นธรรมดา และผมกไ็ด้แต่เสยีใจทีม่นัลกุลามออกไปจน

กระทั่งท�าให้วันนั้นกลายเป็น “วันมหาวิปโยค” ของชาติ
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 ผมกลับเข้าไปในสวนจิตรลดา และเมื่อทราบว่าทรงพระ

มหากรุณาธิคุณให้เปิดประตูพระวรุณอยู่เจน เพื่อให้ราษฎรผ่านเข้า

มาอยู่ในพระบารมีได้ ผมก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ออกไปยืนคอยรับ

อยู่ทางด้านนั้น เพื่อนนายทหารคนหนึ่งเห็นผมเข้ามาละล�่าละลักบอก

ให้ผมหลบไปเสีย เพราะมีหลายคนโกรธแค้นหาว่าผมหลอกลวงให้ไป

ถูกตี และก�าลังหาตัวผมอยู่ ผมฟังแล้วไม่ได้กลัว แต่ให้รู้สึกหดหู่ใจที่

ความบริสุทธิ์ใจของผม ถูกเหตุการณ์บิดผันให้แลดูเป็นความลวงโลก  

แต่ความบริสุทธิ์ใจนั้นเอง ก็ท�าให้ผมยืนอยู่ที่เดิม และคอยเผชิญกับผู้

ปรักปร�าผม

บทที่ 11

  มีผู้ประมาณว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้าไปใน

สวนจิตรลดา  ตอนเช้าวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2516 นั้นมีจ�านวนถึงหนึ่ง

พันคน แทบทุกคนแสดงความโกรธแค้นอย่างรุนแรง บางคนร้องไห้และ

บอกผมทั้งน�้าตาว่าต�ารวจรุนแรงมาก  คนหนึ่งบอกผมว่า  มีเด็กผู้หญิงถูกตี

ตกลงไปในคูข้างสวนจิตรลดาและเช่ือว่าจมน�้าตาย ซึ่งท�าให้ผมตกใจอย่าง

ยิ่ง  ผมรีบรายงานทางวิทยุให้ศูนย์สื่อสารทราบและความทราบฝ่าละออง

ธุลีพระบาท  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจค้นและ

งมหาร่างของเด็กหญิงผู้นั้นหรือใครก็ตามที่จมน�้าอยู่ในคู   เจ้าหน้าที่ตรวจ

ค้นและงมอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ปรากฏว่าพบร่างหรือศพของใครอยู่ในคู 
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเรื่องนี้ที่สุด ทรงมีพระ

ราชเสาวนีย์ให้เจ้าหน้าทีข่องกองราชเลขานกุารในพระองค์แยกย้ายกันออก

ไปสอบถามตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทัว่กรงุเทพ ฯ ไม่ปรากฏว่าโรงพยาบาลใด

ได้รับศพหรือผู้ป่วย  เนื่องจากจมน�้าในคูสวนจิตรลดาเอาไว้เลย  ผมเองเชื่อ

ว่า  หากเรื่องนี้เป็นความจริง  หลังจากนั้นเพียง 2-3 วันเป็นอย่างช้า  ศพก็

จะต้องลอยเหนือน�้าแล้ว   แต่จนกระทั่งขณะที่เขียนเรื่องนี้ก็ไม่มีศพลอยขึ้น

มา  เจ้าหน้าที่งมได้แต่บัตรประจ�าตัวและรองเท้าเป็นจ�านวนมาก

 อีกเรื่องหนึ่งท่ีได้ยินลือกันเกี่ยวกับสวนจิตรลดาก็คือ ต�ารวจยิง

ปืนออกไปจากสวนจิตรลดา ข้อนี้ผมขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

ต�ารวจทีเ่หน็ยนืรายล้อมสวนจติรลดาอยูน่ัน้  เป็นต�ารวจกองรักษาการณ์พระ

ราชฐานจิตรลดารโหฐาน  ได้รับค�าสั่งมิให้บรรจุซองกระสุนเข้าในปืนอย่าง

เด็ดขาด จนกว่าจะมีค�าสั่งจากกรมราชองครักษ์  ทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์ในสวนจติรลดากเ็ช่นเดยีวกนั  แม้ในขณะทีเ่หตุการณ์ภายนอกก�าลัง

วิกฤตอย่างยิ่ง มีรายงานว่ามีการยิงต่อสู้กันอยู่ในส่วนต่างๆ ของพระนคร  

กรมราชองครักษ์ก็มิได้มีค�าสั่งให้ทหารหรือต�ารวจบรรจุซองกระสุนเข้าใน

ปืน และถ้าหากจะมีผู้หนึ่งผู้ใดละเมิดค�าสั่งนั้น ถึงหากทหารหรือต�ารวจ

ด้วยกันจะปกปิดความจรงิ แต่เจ้าหน้าทีพ่ลเรอืนจ�านวนมากท�างานอยูใ่กล้

ชิดกันตลอดเวลาก็คงจะรู้เห็นและรายงานเสียแล้ว แต่จนบัดนี้ ก็ยังไม่มี

รายงานดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

 นอกจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนจ�านวนประมาณ

หน่ึงพนัคนแล้ว  บรรดากรรมการศนูย์นสิตินกัศกึษา ฯ รวมทัง้คณุธรียทุธ บญุ

มี ซึ่งได้ช่วยกันชี้แจงให้ผู้ชุมนุมเดินขบวนทราบข้อเท็จจริง  จนแยกย้ายกัน
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กลบั  กเ็ข้าไปในสวนจติรลดาด้วย   พอถึงเวลาแปดนาฬิกา  สมเด็จพระนาง

เจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิลงจากพระต�าหนกัพร้อมด้วย

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าสรินิธรเทพรตันสดุา  และ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  ทรงมพีระราชปฏสินัถารกบันสิตินกัศกึษาเหล่า

นั้นที่ถนนหน้าพระต�าหนัก ต่อมาอีกไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสด็จพระราชด�าเนินลงมาทรงสมทบ ครั้นแล้วทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จไปยัง

หน้ากรมราชองครักษ์อันเป็นท่ีท่ีผู้ปะทะและหลีกเลี่ยงการปะทะกับต�ารวจ

ชมุนมุอยู ่ เสด็จฯ เข้าไปท่ามกลางคนเหล่านัน้และทรงมพีระราชปฏสัินถาร

โดยใกล้ชิด

 การเสด็จพระราชด�าเนินท�าให้บรรยากาศในที่นั้นคลายความ

ตึงเครียดลงเป็นอันมาก  แม้ว่าจะมีหลายคนที่ยังระงับความเคียดแค้นยัง

ไม่ได้ก็ตาม บางคนกราบบังคมทูลเหตุการณ์ทั้งๆ ที่น�้าตาอาบหน้า

 อนึ่ง  ผมขอเล่าเพิ่มเติมด้วยว่า  ขณะคอยรอรับผู้ชุมนุมเดินขบวน

ประท้วงอยู่ในสวนจิตรลดาเช้าวันนั้น 3-4 คนได้หยุดต่อว่าผมอย่างโกรธ

แค้น หาว่าผมเป็นผู้ใช้อุบายหลอกลวงไปให้ถูกต�ารวจท�าร้ายและว่าผมจะ

ต้องรับผิดชอบ ผมได้ช้ีแจงไปตามความจริงว่า ผมได้พยายามจนกระทั่ง

เหตกุารณ์มทีท่ีาจะสงบลงโดยสมบูรณ์แล้ว เหตทุีเ่กดิขึน้ต่อจากนัน้เป็นอกี

ช่วงหนึง่   ซ่ึงสดุวสิยัทีผ่มจะป้องกนัหรอืระงบัได้  ผมอยูก่บัผูช้มุนมุเดนิขบวน

ประท้วงตลอดเวลา  และมโีอกาสทีจ่ะถกูตหีรือโดนแก๊สน�า้ตาเท่าเทียมกนั 

(และอันที่จริงก็โดนเข้าอย่างเต็มรักแล้ว)  ผมเสียใจและขอโทษที่เหตุการณ์

กลบักลายเป็นเช่นนัน้ เมือ่ได้ชีแ้จงเช่นนัน้แล้วกไ็ม่ปรากฏว่ามผีูใ้ดตดิใจและ

กล่าวหาผมต่อไปอีก
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 ในทนัททีีม่ผีูเ้ข้าไปในสวนจติรลดา  ส่วนราชการในพระองค์ทุกส่วน  

ก็เริ่มงานอ�านวยความสะดวกให้แก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทเหล่านั้นทันที   

ส่วนพระเครื่องต้นจัดอาหารและเครื่องดื่มให้รับพระราชทาน  แพทย์หลวง

สวนจิตรลดาท�าการปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วย  และกองมหาดเล็กเตรียมยาน

พาหนะ  เพือ่ท่ีจะจดัส่งคนเหล่านัน้กลบั   ในชัน้แรกมกีารตดิต่อจ้างรถประจ�า

ทางจ�านวน 10 คันเพื่อขนส่งและมีปัญหา เนื่องจากหลายคนวิตกเกรงว่า  

ขณะเดนิทางเจ้าหน้าทีอ่าจเข้าใจผดิว่าเป็นนสิิตนกัศกึษาทีก่�าลังจะไปสมทบ

และรวมก�าลงัเพือ่ตอบโต้เจ้าหน้าท่ี  แล้วอาจจะถูกจับกมุหรือท�าร้ายเอา  ใน

ที่สุดปรากฏว่า รถประจ�าทางที่ตกลงจะไปรับนั้นไปไม่ถึง   เพราะขณะนั้น

กรณีพพิาทรนุแรงขึน้   จนถงึกบัมกีารขว้างปากองบญัชาการต�ารวจนครบาล

ทีเ่ชงิสะพานผ่านฟ้าฯ ยดึส�านกังาน ก.ต.ป. และกรมประชาสมัพันธ์แล้ว  การ

จราจรในสว่นต่างๆ ทัง้ฝั่งพระนครและธนบุรตีิดขัด  กองมหาดเล็กจงึใหเ้อา

รถยนต์บรรทุกของหมวดรถยนต์หลวง  ล�าเลียงผู้ชุมนุมเดินขบวนไปส่งตาม

จุดต่าง ๆ  และกป็รากฏว่า  กระท�าได้โดยเรียบร้อย   ปราศจากอุปสรรคและ

เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง

 นสิิตและนกัศกึษาจ�านวนหนึง่  รวมทัง้คณุเสาวนย์ี  ลมิมานนท์ เดิน

ทางโดยรถยนต์โฟล์คสวาเกนแบบตูอ้อกไปเป็นคนัสดุท้าย  คณุเสาวนย์ีนัน้มี

ส่วนช่วยเหลอือย่างส�าคญัในการชีแ้จงให้ผูช้มุนมุเดนิขบวนเหน็ความจ�าเป็น

ในการที่จะต้องรีบเดินทางกลับบ้าน

 พดูถงึคณุเสาวนย์ี  ผมควรเล่าด้วยว่า  เป็นผูห้นึง่ทีแ่สดงความโกรธ

แค้นในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง คุณเสาวนีย์บอกผมว่า ต่อ

จากนั้นนิสิตนักศึกษาจะไม่มีหยุดยั้งอีก และจะด�าเนินการตอบโต้จนกว่า
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จะได้ตัว จอมพลถนอม  จอมพลประภาส และ พ.อ.ณรงค์ มา “ส�าเร็จโทษ”  

คณุเสาวนย์ีบอกผมอย่างเกรีย้วกราดด้วยว่า  เมือ่นสิติ นกัศกึษาเร่ิมการต่อสู้

แล้ว “ประชาชน” ในย่านท่าพระจนัทร์  ท่าเตยีน  และ ศริริาช  จะสนบัสนนุ

อย่างพร้อมเพรยีง  และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อจากนัน้จะรุนแรงกว้างขวางยิง่

กว่าที่ใครๆ คาดคะเนเสียอีก 

 ท่านผูอ่้านคงทราบดแีล้วว่า เหตกุารณ์ในภายหลงัมสีภาพใกล้เคยีง

กับค�าท�านายอันเกรี้ยวกราดของคุณเสาวนีย์เพียงใด

 คณะกรรมการนิสิตนักศึกษาส่วนมาก หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว  สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ และ สมเดจ็พระเจ้า

ลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นแล้ว ก็ดูเหมือนจะสิ้นแรงกันหมด ทุกคน

หลับอยู่ในห้องรับแขกของกองมหาดเล็กก่อน ต่อมาจึงได้ขึ้นไปหลับอยู่ใน

ชั้นบนของกองมหาดเล็ก ในห้องที่เตรียมไว้ส�าหรับเจ้าหน้าที่

 ในระหว่างนัน้เอง การพพิาทกร้็ายแรงข้ึนจนปะทเุป็นสงครามยงิ

ตอนที่ 12

 เหตุร้ายที่เกิดขึ้นนอกสวนจิตรลดาหลังจากที่ได้มีการปะทะกัน

ระหว่างผู้ชุมนมุเดนิขบวนทีก่�าลงัแยกย้ายกนัจะกลบับ้านกบัต�ารวจนัน้   ผม

ไม่มโีอกาสรูเ้หน็อะไรด้วย  นอกจากทีไ่ด้ยนิจากข่าวทางวทิยขุองทางราชการ

ต�ารวจ เพราะฉะนั้นผมจึงจะไม่ขอกล่าวถึงในเรื่องนี้ และขอถือโอกาสนี้ 
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เรียนให้ท่านผู้อ่านทราบด้วยว่า เจตนาของผมในการเขียนเรื่องนี้มิใช่เพื่อ

ประมวลข่าวจากหนงัสอืพมิพ์  ค�าบอกเล่า  หรอื กระแสข่าวอืน่ใด   ผมเพียง

แต่พยายามที่จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น การอ้างอิงถึงเหตุการณ์

ภายนอกนัน้   ผมกระท�าเฉพาะเมือ่ต้องการให้เรือ่งราวปะติดปะต่อกัน  หรอื

เมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นเพ่ือความเข้าใจดอีนัควร   และก่อนจะอ้างองิผมกพ็ยายาม

ที่จะสอบสาวราวเรื่องให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นความจริง ไม่ใช่ข่าวลือที่

ปราศจากหลักฐานอย่างเช่นเรื่อง พล.ต.ท.มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น ขออนุญาต

ถอนก�าลังต�ารวจเปิดถนนพระรามที่ 5 เพื่อให้ประชาชนผ่านโดยสะดวกนั้น  

ถึงแม้ว่าผมเองจะมิได้ยินค�าขอและค�าสั่งไม่อนุญาตด้วยตนเอง แต่ก็มีเจ้า

หน้าที่ที่ไม่ใช่ต�ารวจหลายคนยืนยันกับผมว่าเป็นความจริง และผมไม่เห็น

มีเหตุผลอย่างไรที่คนเหล่านั้นจะต้องกล่าวเท็จกับผม จึงได้เขียนไปตาม

นั้น  และนอกจากนั้น พล.ต.ท.ประจวบ สุนทรางกูร อธิบดีกรมต�ารวจเอง

ก็ได้กล่าวอย่างเปิดเผยสนับสนุนความจริงข้อนี้

 ผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาสิน้แรงและได้พกัผ่อนอยูใ่นสวนจติรลดาไม่นาน

ก็ลุกขึน้มาประชมุหารอืกนัถงึเหตกุารณ์ภายนอกทีก่�าลงัลกุลาม รนุแรงออก

ไปทกุขณะ ผมได้มโีอกาสฟังการประชมุและสงัเกตท่าทขีองทกุคนอย่างใกล้

ชดิ และขอบนัทกึไว้ในทีน่ีว่้าตามความรูส้กึของผมนัน้ ผูแ้ทนนสิตินกัศกึษา

เหล่านัน้มีความรูส้กึวติกมากในวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ เป็นทีเ่หน็ได้ชดัว่าไม่มี

ใครคนใดคาดหมายว่า การชุมนุมเดินขบวนประท้วงจะส้ินสุดลงด้วยการ

ใช้ก�าลังห�้าหั่นประหัตประหารกัน ทุกคนพยายามที่จะติดตามสถานการณ์

ภายนอก โดยใช้โทรศพัท์สอบถามไปยังสถานทีต่่างๆ และหลายคนมคีวาม

วติกด้วยว่า ตนจะต้องกลายเป็นผูต้้องหาหรือต้องสงสัยในเมือ่รฐับาลได้ใช้

วิธีปราบปรามอย่างเด็ดขาดแล้ว
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 ผมถามผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาบางคนว่า จะมทีางใดบ้างหรอืไม่ทีจ่ะ

ติดต่อกับนิสิตนักศึกษาที่ควบคุมฝูงชน และพยายามให้เหตุการณ์ที่ก�าลัง

ลุกลาม รุนแรงออกไปนั้น บรรเทาเบาบางลง และได้รับค�าตอบที่ไม่ได้

แสดงความสิ้นหวังเลยทีเดียว แต่แสดงความกังวลใจ กรรมการนักศึกษา

ผู้หนึ่งอธิบายกับผมว่าเมื่อเกิดต่อสู้กันขึ้นเช่นนี้  ผู้ที่รับหน้าที่ควบคุมฝูงชน 

(เขาใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า mob) ย่อมจะไหวตัวหรือย้ายท่ีพักหรือ

ที่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมคุมขัง แต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ถึงกับสาบสูญ 

ตามไม่พบเสียเลย

 เมื่อได้รับค�าชี้แจงเช่นนั้น ผมก็หารือกับเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่อื่นๆ ใน

สวนจิตรลดาและเห็นพ้องกันว่า การด�าเนินการข้ันต่อไปเพื่อให้ภาวะเป็น

ปกติดั่งเดิมนั้น ดูจะอยู่นอกเหนืออ�านาจของเราเสียแล้ว น่าจะเป็นเรื่อง

ของรฐับาลมากกว่า   จงึโทรศพัท์ตดิต่อไปทีก่องอ�านวยการรกัษาความสงบที่

สวนรื่นฤดี  แจ้งให้ทราบว่ากรรมการนิสิตนักศึกษาอยู่ในสวนจิตรลดา  และ

แสดงความกระตือรือร้นที่จะยุติการพิพาทที่ก�าลังรุ่นแรงขึ้นเป็นล�าดับ   ผม

ถามไปว่าทางสวนรื่นฤดีคิดว่านิสิตนักศึกษาเหล่าน้ัน จะเป็นประโยชน์ใน

การฟื้นฟูความสงบอย่างใดหรือไม่ ได้ค�าตอบแสดงความพอใจ ผมจึงหา

รถยนต์น�านิสิตนักศึกษาเหล่านั้นไปส่งท่ีสวนรื่นฤดีในตอนเย็นวันอาทิตย์ 

ที่ 14 ตุลาคมนั้นเอง

 ผมมาทราบในภายหลงัจากนิสตินักศึกษาเหล่านัน้ว่า  “สวนรืน่ฤด”ี  

ไม่ได้ยินดียินร้ายกับผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นเลย ได้ตัวไปแล้วก็ส่งต่อ

ไปให้ใครก็ไม่ทราบท่ีดูเหมือนจะไม่มีอ�านาจหน้าที่ ซึ่งเพิกเฉยหรือทอดทิ้ง

นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นในท่ีสุด ข้อนี้เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะถ้ามี
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เจตนาอย่างแท้จรงิทีจ่ะน�าความสงบให้กลบัคนืมาสูพ่ระนครและร่วมกนักับ

นิสิตนักศึกษาเหล่านั้น ผมเชื่อว่าเลือดจะนองกรุงรัตนโกสินทร์น้อยกว่านี้

 คืนวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม เป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของผม เจ้า

หน้าที่ถวายอารักขาทุกฝ่าย ท้ังทหาร ต�ารวจและพลเรือน ไม่มีใครหลับ

ลง ข่าววิทยุของทางราชการต�ารวจแต่ละชิ้นท่ีได้ยินนั้น เป็นข่าวท่ีแทบ

ไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง  คนไทยก�าลังท�าร้ายและประหัตประหารกันเอง   

ทรัพย์สมบัติท่ีสร้างข้ึนโดยภาษีอากรของคนไทย ก�าลังถูกคนไทยท�าลาย  

ที่สะเทือนหัวใจของเราท่ีสุดนั้นคือ สีพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั  ระหว่างทีเ่สด็จพระราชด�าเนนิไปพระราชทานพระราชด�ารสั

ทางวทิยโุทรทัศน์ในค�า่วันน้ัน  เป็นคร้ังแรกในชวีติเหมอืนกนั  ทีผ่มเหน็สพีระ

พักตร์เช่นนั้น  สีหน้าพ่อที่เห็นลูกก�าลังฆ่ากัน

 ข่าวการลาออกของจอมพล ถนอม กิตติขจร การตั้งคุณสัญญา 

ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่  และพระราชด�ารัสของสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี  ดูเหมือนจะละลายหายไปในเหตุการณ์  โดยไร้ผล

 รุ่งอรุณวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม มาถึงโดยไม่มีผู้ใดรู้สึกว่าแตกต่าง

กับวันที่แล้ว ดูเหมือนว่าจะหนักกว่าเสียด้วยซ�้า กลวิธีแพร่ข่าวลือระบาด

เข้าไปจนกระทั่งถึงในสวนจิตรลดา เจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งผมได้รับ

โทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายตามสถานท่ีต่างๆ (ซึ่งเมื่อตรวจสอบในภายหลังแล้ว  

ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น)  พร้อมกับค�าวิงวอนขอให้กราบบังคมทูล

ให้ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทขอพระราชทานทรงระงับวกิฤตการณ์ด้วย

พระองค์เอง   ข่าวทางโทรศัพท์นี้มีอยู่ตลอดเวลา  แม้เมื่อการปะทะต่อสู้ได้

ยุติลงแล้ว
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 เวลาประมาณแปดนาฬิกา  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระ

ราชกระแสรบัสัง่ให้เจ้าหน้าทีผู่ใ้หญ่หลายคนรวมทัง้ผมเข้าเฝ้าทลูละอองธลุี

พระบาท   แล้วรับสั่งให้หาทางให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้พบปะกับผู้แทน

นิสิตนักศึกษาโดยด่วนท่ีสุด เพ่ือหาทางที่จะยุติการท�าร้ายและสังหารกัน   

รวมทั้งการท�าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของประชาชนในทันที ผมสังเกตว่า

พระพกัตร์ยงัหมองคล�า้   แต่พระราชกระแสรบัสัง่แสดงว่าน�า้พระราชหฤทยั

ยังเด็ดเดี่ยวและทรงเชื่อมั่นว่า  จะต้องมีทางแก้ปัญหาร้ายแรงนั้นได้

 พวกเรากราบถวายบังคมลาออกมาแล้ว   ก็ออกมายืนมองหน้ากัน

ตาปรบิๆ ผมเองมส่ีวนในการส่งตัวผูแ้ทนนสิตินกัศึกษาไปสวนร่ืนฤดีเมือ่เยน็

วันก่อน  และไม่แน่ใจว่าผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นจะยังอยู่ในที่ที่จะพบ

หรือตามตัวได้หรือไม่   จากสถานการณ์ในคืนที่ผ่านไป  ผมสันนิษฐานว่า

สวนรื่นฤดีกับนิสิตนักศึกษาคงเจรจากันไม่ส�าเร็จ  มิฉะนั้นเหตุการณ์ก็คงจะ

คลีค่ลายไปในทางดเีสยีแล้ว  และเมือ่เจรจากนัไม่ได้ผล  นสิิตนกัศกึษาเหล่า

น้ันก็อาจจะถกูควบคมุหรอืถ้าออกมาได้  กค็งจะไปอ�านวยการต่อสูอ้ยูใ่นทีท่ี ่

ต�ารวจอย่างผมไปถึงได้ยาก

 เป็นครัง้แรกในชวีติอกี  ทีผ่มระลกึถงึพระสยามเทวาธริาช  พระนาม

นั้นผ่านแวบเข้ามาในใจของผมได้อย่างไรผมก็ไม่ทราบ ก่อนหน้านั้น ผม

เคยได้ยินพระนามแต่ผมไม่เคยเช่ือถือหรือกราบไหว้ท่าน พอระลึกถึงพระ

สยามเทวาธิราช ผมก็นึกในใจต่อไปว่าหากทรงมีอานุภาพอย่างไร ก็ถึง

เวลาแล้วที่จะต้องทรงช่วยเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง

 ขณะนั้นเอง เจ้าหน้าที่กองมหาดเล็กก็เข้ามาบอกผมว่า นิสิต

นักศึกษาจ�านวนหนึ่งคอยพบอยู่ที่ประตูพระกุเวฬอยู่เฝ้า
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ตอนที่ 13

 ผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาท่ีคอยพบผมอยูใ่นตอนสายของวนัจนัทร์ ที ่15 

ตุลาคม 2516 นั้น มีจ�านวนรวม 16 คน  นอกจากคุณสมบัติ  ธ�ารงธัญญวงศ์ 

เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  แล้วก็มีนายกสมาคม  

สโมสร  และองค์การนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรรวมอยู่ด้วย คนที่ผมเห็นหน้าแล้วดีใจ

แทบตาย คือคุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ไม่ใช่เพราะคุณเสาวนีย์เป็นผู้หญิง

คนเดียวในบรรดาผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้น แต่เพราะมีข่าวว่า หลัง

จากที่ทางกองมหาดเล็กจัดรถยนต์ไปส่งคุณเสาวนีย์และเพื่อนๆ ในวันก่อน

น้ัน ระหว่างทางคุณเสาวนีย์ถูกยิงที่แสกหน้าถึงแก่ความตายเสียแล้ว ซึ่ง

ท�าให้ผมกนิไมไ่ด้นอนไม่หลับหนักลงไปอีก  เพราะส�าคัญวา่ตนมีส่วนในการ

ส่งคุณเสาวนีย์ออกไปให้ถูกฆ่า

 เวลาประมาณ 11.30 น. การประชุมพบปะระหว่างคุณสัญญา 

ธรรมศกัด์ิ นายกรฐัมนตรแีละผูแ้ทนนสิตินกัศกึษาจงึเริม่ขึน้   นายกรฐัมนตรี

กล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาว่า (1) ต้องการให้ยุติการต่อสู้กัน (2) ผู้ที่

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการต่อสู้  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

หรือประชาชน รัฐบาลจะจ่ายเงินชดใช้และจัดการศพให้ และ (3) จะให้มี

รฐัธรรมนญูและการเลอืกตัง้ภายในหกเดอืน  และคณะรัฐมนตรชีดุใหม่ส่วน

ใหญ่จะเป็นพลเรือน  เว้นแต่กระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่รัฐมนตรีคงจะเป็น

ทหาร
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 การอภิปรายต่อจากนั้น แสดงว่าผู้แทนนิสิตและนักศึกษาทุกคน

ยอมรบัหลกัการว่า จะต้องยตุกิารต่อสูก้นัโดยเร็วท่ีสุด  แต่ในรายละเอยีดนัน้  

แต่ละคนยงัมคีวามวติกอยูห่ลายอย่าง คุณบวร  ยสนิทร ประธานเชยีร์สโมสร

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอขอให้มนีริโทษกรรมนกัเรียน นสิิต นกัศกึษา 

และประชาชนผู้ชุมนุมเดินขบวนประท้วง นายกรัฐมนตรีตอบสนองทันทีว่า

เป็นนโยบายอยู่แล้ว คุณกนก วงศ์ตระหง่าน รองเลขาธิการศูนย์กลางนิสิต

นกัศกึษาฯ ข้องใจว่าฝ่ายทีส่ญูเสยีอ�านาจไปอาจวางแผนชงิอ�านาจคนืมาและ

เสนอขอให้นายกรัฐมนตรีรับรองว่า จะไม่มีการปฏิวัติหรือยึดอ�านาจโดย

ทหารต่อไปอีก กับขอให้เรียกร้องเอาค�ามั่นสัญญาจากผู้ท่ีสูญเสียอ�านาจ

ไปแล้วว่าจะไม่พยายามเอาอ�านาจคืน

 ส�าหรบัความห่วงใยของคุณกนกน้ี  นายกรฐัมนตรเีน้นว่า จนกระทัง่

ถึงขณะนั้น ยังไม่มีสิ่งใดที่แสดงว่ารัฐบาลใหม่เป็น “หุ่น” หรือจะถูก “จี้” 

เพื่อเอาอ�านาจคืน  ทั้งได้แจ้งให้ทราบด้วยว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ

ฝ่ายทหารก็เป็นไปด้วยดีอย่างยิ่ง

 อันที่จริง ความวิตกห่วงใยของคุณกนกและผู้แทนนิสิตนักศึกษา

อื่นๆ เกี่ยวกับการท่ีผู้สูญเสียอ�านาจจะช่วงชิงอ�านาจคืนนั้น นับว่าสมเหตุ

สมผลและเป็นที่เข้าใจได้เพราะในขณะนั้น จอมพลถนอม และ จอมพล

ประภาส ยังด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองผู้บัญชาการ

ทหารสงูสุดตามล�าดบั  ส่วนพนัเอกณรงค์นัน้ กย็งัด�ารงต�าแหน่งทางราชการ

ทั้งทหารและพลเรือนอยู่  อย่างไรก็ดี  ผมได้มีส่วนออกความเห็น  เป็นความ

เห็นที่ผมยังยึดมั่นอยู่แม้แต่ในขณะนี้ว่า สถานการณ์ในอนาคตนั้น ย่อม

ขึ้นอยู่กับรัฐบาลท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และขึ้นอยู่กับคนหนุ่มสาวรุ่นนี้  
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หมายความว่าเมื่อเราได้มีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงต้ัง

ขึ้นตามกรรมวิธีประชาธิปไตยและได้รับความสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียง

กันจากคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน ผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถยึดอ�านาจ

การปกครองได้ด้วยวิธีปฏิวัติรัฐประหารอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว

 และส�าหรับข้อเสนอของคุณกนกที่ให้ขอค�ามั่นสัญญาจากผู้ที่สูญ

เสียอ�านาจไปแล้วนั้น  ผมมีความเห็นแย้งว่า  แทนที่จะท�าเช่นนั้นซึ่งเท่ากับ

เป็นการยอมรับรู้ความส�าคัญของผู้สูญเสียอ�านาจไปแล้ว  เราควรพยายาม

กระท�าทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมอ�านาจของรัฐบาลที่ถูกกฎหมาย ความเห็น

ของผมน้ี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยเฉพาะคุณพีรพล ตริยะ

เกษม นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คุณเสาวนีย์  ลิมมานนท์ ท�าความประหลาดใจให้แก่ผมอีกคร้ัง

หนึ่ง  ในที่ประชุม  ในเมื่อเธอตัดบทว่า  ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องการป้องกัน

ผู้สูญเสียอ�านาจจะแย่งชิงอ�านาจคืน ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกว่า จะ

ท�าอย่างไรบ้านเมืองจึงจะคืนสู่ภาวะสงบได้   แต่ไหนแต่ไรมา  ผมเคยคิดว่า

เด็กสาวผู้น้ันคงจะคิดคัดค้านข้อเสนอทุกข้อที่น�าไปสู่การยุติการต่อสู้ และ

ถ้าหากส่งอาวุธให้  เธอก็คงจะแล่นกลับออกไปสู่สมรภูมิอีก

 คุณธีรยุทธ  บุญมี เข้าประชุมด้วยในฐานะที่ปรึกษาของศูนย์กลาง

นิสตินักศึกษา ฯ ความเหน็ของคณุธรียทุธนัน้แสดงความสขุมุและเห็นการณ์

ไกล  คุณธรียทุธเป็นห่วงว่า  ประชาชนในต่างจงัหวดัจะไม่เชือ่ว่ามคีวามสงบ

แล้วในกรุงเทพฯ (ซึ่งต่อมาก็เป็นความจริง  หลายจังหวัด  ประชาชนไม่เชื่อ

เช่นนั้นและหลายคนหวั่นไหวไปตามค�าโฆษณาหลอกลวงของคอมมิวนิสต์  

ที่ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดครองกรุงเทพฯ ไว้ได้แล้ว)  และเมื่อนายกรัฐมนตรี
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เป็นห่วงว่า   ภายหลังจากที่ยุติการต่อสู้กันได้แล้ว  อาจมีการปฏิวัติท�านอง 
“เวียดกง” เหลืออยู่  อันจะเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องปราบปราม  คุณธีรยุทธ
ก็ย�้าอีกว่า  ถ้าประชาชนมีความมั่นใจในรัฐบาลและในความสงบแล้ว   การ
ปฏิบัติท�านอง “เวียดกง” ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

 ผู้เข้าร่วมประชุมผลัดกันแนะน�ารายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแพร่
ข่าวการยุติการต่อสู้อยู่จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.45 น. จึงยุติการประชุม
เพื่อให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลได้ไปด�าเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติที่เป็น
ปฏิปักษ์  และให้ฝ่ายนิสิตนักศึกษาร่างค�าแถลงการณ์  ซึ่งจะน�าไปแจก
ประกอบค�าชี้แจงและเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนให้ยุติ
การกระท�าที่เป็นปฏิปักษ์เช่นเดียวกัน

 ในค�าแถลงการณ์ดังกล่าว ผู้แทนนิสิตนักศึกษาได้ขอส�าเนาค�าสั่ง
จากนายกรัฐมนตรีถึงผู้บัญชาการทหารบก สั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ยุติ
การปฏบิตัทิีเ่ป็นปฏปัิกษ์  เพือ่ให้ฝ่ายนกัเรยีน นสิิต นกัศกึษาและประชาชน
ได้ยุติการกระท�าฝ่ายตนและยุติการชุมนุม (ซึ่งยังกระท�าอยู่ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย) ค�าขอนี้  นายกรัฐมนตรีอนุโลมตามและบันทึกที่ท่านมีถึงผู้
บญัชาการทหารบก  นบัได้ว่าเป็นค�าสัง่ให้ระงบัการปฏบิตัทิางทหารฉบบัแรก   
ทีน่ายกรฐัมนตรพีลเรอืนมถีงึแม่ทพับกไทย  ในชัว่ระยะเวลาประมาณ 25 ปี
ที่ผ่านมานี้

 ค�าแถลงการณ์ของศูนย์นิสิตนักศึกษานี้ นายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งให้
โรงพมิพ์ส�านกัท�าเนยีบนายกรฐัมนตร ี จดัพิมพ์ข้ึนโดยด่วนเป็นจ�านวนหลาย
หม่ืนฉบับ และนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แรกของความร่วมมือกันอันแท้จริง
ของรัฐบาล กับ นิสิตและนักศึกษา  ที่จะน�าความสงบและประชาธิปไตยคืน

มาสู่ประเทศไทย
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 และในขณะที่ท้ังสองฝ่ายก�าลังสาละวนอยู่กับภารกิจของตนใน
ตอนบ่ายวันนั้นเอง  เหตุการณ์ก็คลี่คลายไปในด้านดีโดยอัตโนมัติ   เมื่อ
มีข่าวเปิดเผยและแพร่สะพัดออกโดยทั่วว่า จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลประภาส จารุเสถียร ได้ลาออกจากต�าแหน่งราชการประจ�าทุก
ต�าแหน่ง  และได้เดินทางออกไปนอกประเทศพร้อมด้วยภรรยา  กับพัน
เอกณรงค์  กิตติขจร และภรรยา

หมายเหตุ

 ขณะที่เขียนตอนนี้  นิสิตนักศึกษาหลายคน  อาทิ คุณพีรพล ตริยะ
เกษม  และ คุณสมบัติ ธ�ารงธัญญวงศ์  ได้ลาอุปสมบทและอยู่ในบรรพชิต
เพศแล้ว   แต่ผมยังคงใช้สรรพนามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้  ผมขอ
ถือโอกาสนี้กราบขอขมาพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น ๆ กับอนุโมทนาในกุศลกรรม

ที่ท่านได้บ�าเพ็ญในครั้งนี้ด้วย

ตอนที่ 14

 ข้าราชการผู้ใหญ่ในพระองค์ท่านหนึ่ง  ซ่ึงมีส่วนในการจัดยาน
พาหนะล�าเลียงบรรดาผู้ชุมนุมเดินขบวนท่ีเข้าไปในสวนจิตรลดาหลังจากที่
เกิดปะทะขึ้นกับต�ารวจในตอนเช้าวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม  โทรศัพท์ถึงผม
และชี้แจงว่า  รถประจ�าทาง 10 คันที่กองมหาดเล็กเช่าและผมเข้าใจว่าการ
จราจรติดขัดแล่นไปไม่ถึงสวนจิตรลดานั้น ความจริงได้ไปถึงสวนจิตรลดา
และได้มีส่วนในการล�าเลียงด้วย การล�าเลียงจึงได้เสร็จส้ินลงโดยรวดเร็ว  

ขอท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย
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 หลังจากที่ร่างค�าแถลงการณ์เสร็จและส่งไปให้โรงพิมพ์ส�านัก

ท�าเนียบนายกรัฐมนตรีจัดการพิมพ์แล้ว คณะกรรมการศูนย์กลางนิสิตนัก

ศึกษาฯ  ก็แยกย้ายกันออกจากสวนจิตรลดาไป ส่วนหนึ่งไปที่อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย อีกส่วนหนึ่งไปคอยรับค�าแถลงการณ์ที่โรงพิมพ์ ในการนี้

ก็ได้รับความร่วมมือจากหมวดรถยนต์หลวงจัดยานพาหนะให้ด้วย

 ได้กล่าวแล้วในระหว่างนั้น  ข่าวการเดินทางออกไปต่างประเทศ

ของจอมพลถนอม จอมพลประภาส  และพันเอกณรงค์  ได้แพร่สะพัดออก

ไปแล้ว   ความตึงเครียดของสถานการณ์จึงผ่อนคลายลงในทันที ผู้คนรอบ

นอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มทยอยกันออกจากบริเวณนั้น แต่ที่ใกล้

อนุสาวรีย์ยังชุมนุมกันอยู่หนาแน่น ผมมาทราบภายหลังว่าหนังสือพิมพ์ 

“สยามรฐั” ได้พมิพ์ใบปลวิออกแจกแจ้งข่าวการส้ินอ�านาจของจอมพลถนอม 

จอมพลประภาส และพนัเอกณรงค์ กบัเรียกร้องให้เลิกชมุนมุกนั   ก่อนหน้าที่

ค�าแถลงการณ์ของศูนย์นิสิตนักศึกษา ฯ จะได้รับการแจกจ่ายเสียอีก 

 เวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา  ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ จึงได้น�า

ค�าแถลงการณ์จ�านวนหนึ่งไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วเร่ิม

ใช้เครือ่งขยายเสยีงประกาศชีแ้จงความคลีค่ลายของสถานการณ์ แล้วแจก

ค�าแถลงการณ์นั้น

 ระหว่างนั้นผมไม่ยอมไปไหน แต่นั่งอยู่ข้างเครื่องรับโทรศัพท์  

และ ฟังรายงานข่าวทางวิทยุอยู่ตลอดเวลา ครั้นแล้วข่าวที่ผมกลัวนักกลัว

หนาว่าจะได้ยนิกด็งัมาทางโทรศพัท์ จากคุณสุรพล (ธนภณ) วฒันกุลแห่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสุรพล (ธนภณ) โทรศัพท์จากร้าน “ศรแดง” ที่

ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเอง และ บอกผมว่า มีก�าลังทหารก�าลัง
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เคลือ่นจากสะพานเฉลมิวนัชาตเิข้าไปทางอนสุาวรีย์  ท�าให้ประชาชนทีก่�าลัง

จะเลิกชุมนุมมีปฏิกิริยา  และจะไม่ยอมแยกย้ายกันกลับ

 ผมหมุนโทรศัพท์ไปท่ีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ซ่ึงในขณะนั้น

อยู่ในความบังคับบัญชาของพลเอก กฤษณ์  สีวะรา  ผู้บัญชาการทหารบก

โดยสมบรูณ์ ผมแจ้งข่าวนัน้ให้นายทหารคนสนทิของผู้บญัชาการทหารบก 

พ.ต.นพนันท์ มุตตมาระ ทราบ   คุณนพนันท์บอกให้ผมคอยสักครู่  แล้วผม

ก็ได้ยินเสียงของผู้บัญชาการทหารบกดังมาตามสาย  พลเอกกฤษณ์ ยืนยัน

กับผมว่า   ได้สั่งไปยังหน่วยทหาร  และหน่วยต�ารวจทุกหน่วยแล้วว่า  ให้ยุติ

การปฏิบัติการอันเป็นปฏิปักษ์  และถ้ามีการเคลื่อนย้ายก�าลังอย่างใดก็เป็น

เคลือ่นย้ายจากแนวเข้าสนามเสอืป่า  เพือ่คอยค�าสัง่ให้กลับเข้าท่ีต้ังตามปกติ

 ผมรูจ้กัพลเอกกฤษณ์มานานหลายปี  และ เคยร่วมงานกบัท่านสมัย

เม่ือท่านยงัเป็นแม่ทพักองทพัภาคทีส่องอยูจ่งัหวดันครราชสมีา (เวลานัน้ผม

เป็นรองหัวหน้าหน่วยต�ารวจสันติบาลภาคอีสาน)  ผมเชื่อว่าท่านพูดจริงท�า

จริง แต่ในตอนเย็นวันนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีใครอื่นที่อยู่นอกเหนืออ�านาจส่ัง

การบังคับบัญชาของท่านที่ท่านไม่รู้หรือไม่ ผมจึงตัดสินใจตรวจสอบด้วย

ตนเอง

 วิธีตรวจสอบก็กระท�าอย่างง่าย ๆ คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย และผม

ช่วยกันหาหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่อยู่ใกล้สะพานเฉลิมวันชาติ  ในที่สุด

ได้หมายเลขของห้าง “ไทยนคร”  ช่างถมซึ่งมีชื่อเสียงของเมืองไทย ซึ่งตั้ง

อยู่ที่เชิงสะพานนั่นเอง ผมเป็นคนโทรศัพท์ถามว่าที่หน้าบ้านยังมีทหารอยู่

หรือไม่ ได้รับค�าตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ออกไปดู  ผมอ้อนวอนว่าขอ

ความกรณุา ออกไปดใูห้หน่อย  เพราะผมจะต้องกลับบ้านทางนัน้   ถ้ายงัมี
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ทหารอยู่ผมก็กลัว   และจะได้ยังไม่กลับ  ท่านผู้รับสายโทรศัพท์บอกให้คอย

สักครู่  วางหูแล้วอีกสักครู่หนึ่งก็กลับมาบอกว่า   ไม่มีทั้งทหารและนักศึกษา  

ทหารถอนไปแล้วตั้งแต่บ่ายสามโมง  ถนนว่าง

 ผมขอบคุณท่านผู้นั้น (และขอถือโอกาสนี้ขอประทานโทษด้วยที่

กล่าวเท็จ) แล้วก็หมุนโทรศัพท์ถึงคุณสุรพล (ธนภณ) ยืนยันทั้งถ้อยค�าของ

พลเอกกฤษณ์ และ ของห้าง “ไทยนคร” การณ์ก็ด�าเนินต่อไปด้วยความ

เรียบร้อย

 ควรเล่าเสยีในตอนนีเ้ลยว่า  เมือ่เราพบกนัอกีในสวนจติรลดาตอนค�า่ 

นิสิตหรอืนักศกึษาผูห้นึง่เล่าให้ผมฟังว่า ขณะท่ีกรรมการศนูย์กลางนสิตินกั

ศกึษาฯ ก�าลงัชีแ้จงให้ประชาชนทราบความจรงิ และเชญิชวนให้เลกิชุมนุม

กนัอยูน่ัน้   มเีดก็หนุ่มกลุม่หน่ึงลกัษณะคล้ายลกูจีนวิง่กระหดืกระหอบเข้าไป

บอกว่า มีทหารก�าลังเคลื่อนเข้าไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ เป็นเหตุให้

คุณสุรพล (ธนภณ) ต้องโทรศัพท์แจ้งให้ผมทราบดังท่ีผมได้เล่าแล้วข้างต้น  

เรื่องนี้ขอฝากไว้ให้ผู้ที่สนใจใน “มือที่สาม” ได้น�าไปพิจารณาด้วย

 ความสงบกลับคืนมาสู่กรุงเทพฯ โดยรวดเร็วจนผมรู้สึกเหมือนฝัน  

ข่าววิทยุของทางราชการต�ารวจรายงานการยุติการต่อสู้ทั่วทั้งพระนคร   ซึ่ง

แสดงว่าทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนกับฝ่าย

เจ้าหน้าที่ปรารถนาที่จะยุติการต่อสู้อย่างแท้จริงและฉับพลัน

 ค�า่วนันัน้ ผูแ้ทนนสิติและนักศกึษากลบัเข้าไปในสวนจติรลดาอกีครัง้

หนึง่ คราวนีเ้พือ่จะแสดงตวัและกล่าวปราศรยักบัผูช้มทางวทิยโุทรทศัน์    ผม

เชื่อว่าท่านผู้อ่านส่วนมากคงจะได้ชมรายการนี้แล้ว จึงจะไม่ขอกล่าวถึงโดย

พสิดาร จะขอกล่าวแต่เพยีงว่าเวลาออกอากาศในตอนค�า่วนันัน้จ�ากดั    นสิิต
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นกัศกึษาแต่ละคนจงึได้พดูกันเพยีงเลก็น้อย แต่แม้กระนัน้ทกุคนกพ็ดูกนัได้

ดี ทั้งๆ ที่มีเวลารู้ตัวและเตรียมตัวเพียงไม่กี่นาที คุณสมบัติ  ธ�ารงธัญญวงศ์  

เลขาธกิารศนูย์กลางนสิตินกัศกึษา ฯ เป็นผูก้ล่าวน�า   และแนะน�าผู้แทนอืน่ ๆ   

รวมทั้งคุณธีรยุทธ  บุญมี  และคุณราชันย์  วีรพันธุ์ด้วย คุณสมบัติย�้าหลาย

ครัง้ว่า เหตกุารณ์คลีค่ลายมาจนสงบลงได้ก็ด้วย “พระบารม”ี คณุประสาน

ไตรรตัน์วรกลุ ประกาศให้ผูท้ีคิ่ดจะรงัแกคนไทยได้ตระหนกัในความเป็นนกั

สู้ของคนไทย  และอีกครั้งหนึ่งที่คุณเสาวนีย์  ลิมมานนท์ แสดงความสุขุม

ของเธอให้ประจักษ์   ในเมื่อเธอเตือนผู้ชมให้ตระหนักว่า  ประชาธิปไตยนั้น

เปรียบเสมือน “ดาบสองคม”

 ผูแ้ทนนสิติและนกัศกึษาบางคนไม่ได้ปรากฏตวัในรายการส�าคญันัน้  

และผู้หนึ่งคือ คุณเสกสรรค์  ประเสริฐกุล  ซึ่งมีบทบาทอันส�าคัญที่สุดผู้หนึ่ง

ในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองครั้งนั้น

 ภายหลงัการปรากฏตวัทางวทิยโุทรทัศน์แล้ว   ผู้แทนนสิิตนกัศกึษา

เหล่าน้ันก็เตรียมตัวจะแยกย้ายกันกลับ แต่ในขณะนั้นเอง (เป็นเวลาก่อน 

22 นาฬิกา)  เราก็ได้รับรายงานว่าที่จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลุ่มนักเรียน

และราษฎรเผาตูย้ามต�ารวจและรถยนต์  กบัคกุคามจะเผาสถานตี�ารวจภธูร

อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ

 ในทันทีที่ทราบข่าว นิสิตและนักศึกษาเหล่านั้นรับอาสาที่จะ

ออกไประงับเหตุ  และเพื่อประสานงานกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่  ผมพร้อม

กับนายทหารอีกผู้หนึ่งจึงร่วมเดินทางไปด้วย
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ตอนที่ 15

 เราออกเดินทางจากสวนจิตรลดาโดยรถยนต์แลนด์โรเวอร์สองคัน   

คันหน้าติดเครื่องขยายเสียง  ธงชาติและป้ายบอกชื่อ “ศูนย์กลางนิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย”  มีผู้แทนนิสิตนักศึกษารวมทั้งคุณสมบัติ ธ�ารง

ธัญญวงศ์ เลขาธิการศูนย์ฯ คุณราชันย์  วีรพันธุ์  คุณเสาวนีย์  ลิมมานนท์  

คุณธีรยุทธ บุญมี คันหลังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนอกจากเคร่ืองรับ-

ส่งวิทยุและอาวุธปืน ซึ่งผมจ�าเป็นต้องน�าติดตัวไปเพื่อแก้สถานการณ์ใน

กรณีคับขัน ผมตระหนักดีว่าชีวิตผู้แทนนิสิตและนักศึกษาเหล่านั้น มีค่า

ต่อความมั่นคงของบ้านเมืองในขณะนั้นเพียงใด ถ้าปรากฏว่าเหตุการณ์ที่

สมุทรปราการเป็นแค่เรื่องลวงให้ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นไปถูกจับเป็น

เชลยหรือสังหาร ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะคืนสู่ความ

วิกฤตและอาจจะนองเลือดยิ่งกว่าเดิม

 รถแล่นผ่านซากของการต่อสู้ระหว่างคนไทยกับคนไทย ตู้ยาม

ต�ารวจทีถ่กูเผาจนกลายเป็นเถ้าถ่าน  รถประจ�าทาง  รถบรรทกุทีน่อนตะแคง

หรอืหมอบอยูข้่างถนน  และยงัมคีวนัไฟกรุ่นอยู ่ ไฟสญัญาณตามทางแยกซ่ึง

ถกูตหีรอืทบุแตกเสยีหายจนใช้การไม่ได้  ผมมองดูส่ิงเหล่านัน้ด้วยความหดหู่   

ผมเข้าใจอารมณ์ของผูท้ีจ่�าเป็นต้องท�าลาย  แต่ก็อดสะท้อนใจไม่ได้เมือ่คดิว่า

ภายหลงัประชาชนจะต้องเป็นผูร้บัภาระในการซ่อมและสร้างสิง่เหล่านัน้ขึน้

แทนสิง่ทีถ่กูท�าลาย จะเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามกลางเมอืง

ก็ตาม ลงท้ายผู้ที่แพ้วันยังค�่าคือ “ประชาชน” 
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 ระหว่างทาง ผมซึ่งนั่งอยู่ในรถคันหลังฟังรายงานเหตุการณ์จาก

เครื่องรับวิทยุด้วยความไม่สบายใจ เสียงของเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน  เตือนให้

ผมระลึกถึงความวิกฤตที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลท่ีเชิงสะพานผ่าน

ฟ้า  ซึ่งถูกเผาไปในเช้าวันนั้นจนพินาศ เจ้าหน้าที่รายงานว่า  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่อื่นๆ ได้พยายามชี้แจงให้

นักเรียนและราษฎรที่ยกพวกกันไปคุกคามสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง

สมุทรปราการ เข้าใจความคลี่คลายของสถานการณ์ในกรุงเทพฯ  แต่คน

เหล่าน้ันไม่ยอมเข้าใจ รายงานแจ้งด้วยว่า จ�านวนนักเรียนที่เกี่ยวข้อง

นั้นเป็นเรือนพัน และในขณะท่ีก�าลังคุกคามสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ

สมุทรปราการนั้น ก็มีรายงานด้วยว่ากองบังคับการต�ารวจน�้าท่ีบางนาง

เกรง ในจังหวัดเดียวกันก็มีทีท่าว่าจะตกเป็นเป้าต่อไป และต�ารวจน�้าได้

น�าเฮลิคอปเตอร์  ซึ่งจอดอยู่ที่กองบังคับการออกหลบภัยไปแล้ว

 ผมไม่แน่ใจเลยว่า กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ จ�านวน

เพียงไม่ถึง 20 คน จะสามารถห้ามทัพได้ และยิ่งระลึกได้ว่าเมื่อก่อนจะ

ออกเดินทางไปนั้น   กรรมการบางคนแสดงความสงสัยว่า “mob” ที่ก�าลัง

คุกคามโรงพักปากน�้าอยู่นั้น จะมิได้อยู่ในความควบคุมของศูนย์ ฯ ผมก็

ยิ่งเป็นกังวลยิ่งข้ึน สมมุติว่าเมื่อเราไปถึงแล้ว ปรากฏว่าฝูงชนนั้นเป็นคน

แปลกหน้าโดยสมบูรณ์ และไม่ยอมรับรู้ฐานะของศูนย์ ฯ หรือ ร้ายยิ่งกว่า

นั้นปรากฏว่าการจลาจลนั้นเป็นเพียงละครที่เล่นเพื่อล่อให้กรรมการศูนย์ฯ 

ทั้งชุดเข้าไปติดกับ ผมจะท�าอย่างไร  ล�าพังแต่ผมและนายทหารอีกผู้หนึ่ง

กับปืนเพียงสองกระบอก  จะช่วยมิให้บ้านเมืองกลับคืนสู่กลียุคได้หรือ ?
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 เมือ่ใกล้สมทุรปราการเข้าไป ผมพยายามเรียกศนูย์ส่ือสารของกรม

ต�ารวจทางวิทยุ แต่ไม่ได้รับตอบ  ลงท้ายผมต้องเรียกศูนย์สื่อสารของกรม

ราชองครักษ์ แล้วขอให้ส่งข่าวผ่านศูนย์ของกรมต�ารวจไปยังต�ารวจภูธร

จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้ทราบว่ากรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาและผม

ก�าลังจะไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยระงับเหตุ  ขออย่าให้เข้าใจผิด

 พอพ้นสามแยกทางทีจ่ะไปบางปูและรถของเราตรงเข้าไป  ชาวบ้าน

ซึ่งยืนอยู่ริมถนนก็ร้องบอกได้ยินถนัดว่า  “ข้างหน้าก�าลังยิงกัน”  ผมใจหาย

วาบและชาไปทัง้ตวั  เพราะรถคนัหน้าซึง่ได้รับการก�าชบัแล้วก�าชบัอกีว่า  ให้

หยดุอยูก่่อนอย่าเพิง่เคลือ่นเข้าไปน้ัน แล่นเรือ่ยเข้าไปหาฝงูชนจ�านวนไม่ต�า่

กว่า 200-300 คนที่ชุมนุมกันอยู่ข้างหน้า

 แต่รถคันนั้นมิได้แล่นรวดเร็ว เพียงแต่คลานเข้าไปช้าๆ พร้อม

กันนั้นกรรมการศูนย์ฯ รวมท้ังคุณเสาวนีย์ก็ผลัดกันประกาศชี้แจงว่า รถ

คันนั้นเป็นรถของศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ และประกาศด้วยว่าสถานการณ์ใน

กรุงเทพฯ  ได้คืนสู่ความสงบ  มีรัฐบาลที่ตั้งใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วโดยแท้จรงิ รฐับาลเก่าได้ล้มไปและผูน้�าในคณะรฐับาล

คือ จอมพลถนอม  จอมพลประภาส  กับพันเอกณรงค์ ได้ถูก “ขับไล่” ออก

นอกประเทศไปแล้ว

 ในชัน้แรกฝงูชนเหล่านัน้มไิด้แสดงอาการเป็นมติรเลย   และรถขยาย

เสยีงของศูนย์ฯ กไ็ม่ได้เคลือ่นเข้าไปใกล้กว่านัน้  ผมลงจากรถคนัหลงัและวิง่

ไปบอกคุณราชันย์  ซึ่งเป็นผู้ขับรถคันหน้า  บอกคุณราชันย์ว่า   ขออย่าเพิ่ง

เคลื่อนเข้าไปอีกจนกว่าจะแน่ใจในสถานการณ์จริงๆ แล้วผมก็วิ่งกลับมานั่ง

รถคันหลังด้วยใจเต้นระทึก
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 กรรมการศนูย์ ฯ ประกาศซ�า้อกีหลายครัง้  และเมือ่มผีูส้นใจมาใกล้

รถ กรรมการท่ีมไิด้ท�าหน้าทีพ่ดู กแ็จกใบปลวิค�าแถลงการณ์ทีพ่มิพ์จากโรง

พมิพ์ส�านักท�าเนยีบนายกรฐัมนตร ี  พอแน่ใจว่าความเป็นปฏปัิกษ์ของฝงูชน

ลดน้อยลง กรรมการศูนย์ฯ ก็ลงจากรถแล้วแยกย้ายกันพูดชี้แจงแบบถึง

ตัวผู้ที่ชุมนุมกันอยู่พลางแจกใบปลิวไปเรื่อยๆ สักครู่หนึ่งจึงกลับข้ึนรถแล้ว

วนเวียนปฏิบัติเช่นนี้อยู่ 2-3 รอบ  ในที่สุดจึงจอดรถลงริมถนนอีกด้านหนึ่ง

ตรงข้ามกับด้านที่จอดครั้งแรก 

 ตอนนั้นผมจึงมีโอกาสได้ถามราษฎรที่ยังคงยืนอยู่แถวนั้นว่า โรง

พักอยู่ที่ไหนและได้รับค�าตอบว่า อยู่ฝั่งถนนตรงกันข้ามหรือตรงที่เราจอด

รถครั้งแรกนั่งเอง ซึ่งท�าให้ผมงุนงงด้วย (แทนที่จะโง่อย่างเดียว) เพราะ

ผมไม่เห็นมีนักเรียนสักคนเดียว สอบถามต่อไปได้รับค�าตอบว่านักเรียนไป

หมดแล้ว

 เราแล่นรถเข้าไปในตลาดอกี 2-3 เทีย่วเพือ่ค้นหานกัเรยีน ในทีส่ดุ

จึงกลับไปจอดรถท่ีหน้าสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งดับ

ไฟมืดและยังไม่ถูกเผา  (ทราบว่าต�ารวจขอร้องเอาไว้มิให้เผา เพราะเกรง

เพลิงจะลุกลามไปถึงบ้านเรือนราษฎรซึ่งอยู่ใกล้เคียง และพวกนักเรียนก็

ยินยอม แต่ก็เผารถยนต์หลายคัน รวมท้ังรถจ๊ีปต�ารวจคันหนึ่ง ซ่ึงจอด

อยู่ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการด้วย)  เราทราบต่อไปอีกว่า  ระหว่างที่ก�าลัง

ชลุมนุวุน่วายอยูน่ั้น ต�ารวจได้ใช้ปืนยงิออกมาถูกคนบาดเจ็บหลายคนและ

ได้มีผู้น�าส่งโรงพยาบาลแล้ว การยงิคงเกดิขึน้ก่อนหน้าทีเ่ราจะไปถงึเพยีงไม่

กี่นาที



99เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์

 ใครคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นคุณสมบัติแนะน�าว่า เมื่อฝูงชนที่หน้า

โรงพักแยกย้ายกันกลับเกือบหมด และเราก็หานักเรียนไม่พบแล้ว เราก็

ควรจะไปเยี่ยมผู้ถูกยิงที่โรงพยาบาล  ทุกคนตกลงตามค�าแนะน�านั้น

 พอรถของเราใกล้จะถงึหน้าโรงพยาบาล เรากแ็ลเหน็รถประจ�า

ทางจอดอยูส่ามคนั และเหน็กลุม่เดก็ในเคร่ืองแบบนักเรียนยนืออกันอยู่

เป็นจ�านวนมาก พอแลเห็นรถของเรา กลุ่มเด็กชายเหล่านั้นก็ฮือกันวิ่ง

เข้าไปในโรงพยาบาลบ้าง ข้างรถประจ�าทางบ้าง ในลักษณาการของ

ผู้ที่เตรียมจะต่อสู้

ตอนที่ 16

 ดูเหมือนว่าท่าทางอันแสดงความไม่เป็นมิตรของนักเรียนเหล่า

นั้น จะไม่ท�าให้บรรดาผู้แทนนิสิตนักศึกษาสะดุ้งสะเทือนเลย ค�าชี้แจงดัง

ออกไปทางเครื่องขยายเสียงอีกครั้งหนึ่ง แจ้งให้ทราบว่า ในรถคันหน้า

นั้นมีกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ นั่งอยู่ และไปเพื่อบอกให้รู้ว่า

สถานการณ์ในกรงุเทพฯ ได้คนืสูค่วามเป็นปกตแิล้ว  ขอให้นกัเรยีน นกัศกึษา

กลับบ้านได้

 รถคันหน้าเคลื่อนเข้าไปจนใกล้กลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้น แล้วผู้แทน

นิสิตนักศึกษาก็ลงจากรถ แยกย้ายกันออกพูดท�าความเข้าใจกับเด็กหนุ่ม

ทั้งในและนอกเครื่องแบบนักเรียนเหล่านั้น อีกครู่ใหญ่ๆ เราก็ถอนหายใจ

ด้วยความโล่งอก เด็กหนุ่มเหล่านั้นยินยอมที่จะเดินทางกลับไปกรุงเทพฯ  
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แต่มปัีญหาอยูป่ระการหนึง่คอื รถประจ�าทางทีย่ดึและขบัไปจากกรุงเทพฯ 
น้ัน คันหนึ่งตกลงไปในคูหน้าโรงพยาบาล ไม่สามารถจะชักลากข้ึนมาได้  
อีกคันหนึ่งแบตเตอรี่โดนใครคนหนึ่ง (ซึ่งคงจะไม่สนใจยินดียินร้ายในความ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บ้านเมืองเท่ากับเศรษฐกิจในครอบครัวตนเอง) 
ลักเอาไป เหลือรถประจ�าทางที่จะแล่นกลับไปกรุงเทพฯ ได้เพียงคันเดียว  
ผูแ้ทนนสิตินักศกึษาขอให้ผมช่วยคดิว่าจะไปหารถทีไ่หนให้เดก็หนุม่เหล่านัน้
อาศัยเดินทางกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะทุกคนยังขัดเคือง
ต�ารวจสมุทรปราการท่ีใช้อาวุธปืนยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่
สาหัสหลายคน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งนั้นอาการเข้าข้ันโคม่าอยู่
ด้วย

 หลงัจากท่ีได้หารอืกนัอยูพ่กัหนึง่และตัดสนิใจไม่ไปรบกวนคณุหญงิ
เลอศักดิ์ สมบัติศิริ เพราะเห็นว่าท่านได้รับความกระทบกระเทือนจาก
เหตุการณ์นั้นพอควรอยู่แล้ว (รถประจ�าทางบริษัทเลิด  ถูกยึดเอาไปใช้และ
ท�าลายหลายคนัในระหว่างความวุน่วายเมือ่วนัที ่14-15 ตลุาคม)  ผมกต็ดัสนิ
ใจไปรบกวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 เมื่อเราไปถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนั้น เป็นเวลา
ประมาณหนึ่งนาฬิกาของวันที่ 16 ตุลาคมแล้ว ท่านผู้ว่าราชการลงมาพบ
กับพวกเราและพอเห็นหน้าท่าน ผมก็รู้ว่าปัญหาของผมส้ินสุดลง  เพราะ
ท่านคือ คุณชั้น สุวรรณทรรภ ซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อผมเอง หน้าตาของท่าน
ยังแสดงความอิดโรยและหนักใจอยู่ แต่เมื่อทราบปัญหาของเรา ท่านก็
รีบกุลีกุจอติดต่อผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งก็เผอิญ
คือ พ.ต.อ.ชมชนม์ ภูริพันธ์ ผู้เคยเป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดกับผมมาก่อน    
คุณชมชนม์รับปากว่าจะช่วยจัดการเรื่องรถยนต์ให้โดยเร็วที่สุด แล้วเล่า
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เสียงเครือๆ ให้ผมฟังว่า  สถานีต�ารวจภูธรสมุทรปราการต้องเผชิญกับการ
คุกคามของนกัเรยีนกลุม่นัน้ตัง้แต่ยงัไม่พลบค�า่   การปฏบิตักิค็ล้ายกนักับใน
กรุงเทพฯ คือมีการเผาตู้ยาม  เผารถประจ�าทางซึ่งจอดอยู่หน้าโรงพัก  และ
ลากเอารถจ๊ีปต�ารวจซึ่งจอดอยู่ในศาลออกมาเผาที่กลางถนน  แล้วก็มีการ
ขว้างปาสถานีต�ารวจอยู่ตลอดเวลา  จนเกือบ 23 นาฬิกา  ก่อนพวกเราจะ
ไปถงึเล็กน้อย  คณุชมชนม์บอกว่าล�าพงันกัเรยีนกพ็อท�าเนา   แต่ราษฎรชาว
สมุทรปราการบางกลุ่มท่ีโดยสารเหตุการณ์ไปด้วยนั้นซีที่ฉวยโอกาสรุนแรง
นัก  บังคับให้ต�ารวจเปิดห้องขังปล่อยผู้ต้องหา  ซึ่งคงจะเป็นญาติมิตรสมัคร
พรรคพวกของตน แล้วแถมเอาปืนยิงเข้าไปในสถานีต�ารวจด้วย  ต�ารวจซึ่ง
ประสาทเครียดและได้รับค�าสั่งให้อดทนมาตั้งแต่หัวค�่าจึงขันติแตก  และยิง
ตอบโต้ออกไปท�าให้คนได้รับบาดเจ็บดังที่ผมทราบแล้ว

 ผมคอยอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบคร่ึงชั่วโมงกระมัง จึง
ได้รับโทรศัพท์จากคุณชมชนม์แจ้งว่า ได้จัดรถประจ�าทางสองคันส่งไปที่
โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้ว เราจึงขอบคุณและอ�าลาท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วขับรถไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง ได้พบว่านักเรียนได้ออก
เดินทางไปก่อนแล้วจ�านวนหนึ่งคันรถ โดยใช้รถประจ�าทางคันสภาพดีที่
ใช้อยู่เดิม ที่เหลือก�าลังขึ้นรถอีกสองคันที่คุณชมชนม์จัดให้ ผู้แทนนิสิต
นักศึกษาช่วยกันดูแลจนพร้อมจะเดินทางได้แล้ว จึงมอบหมายให้นิสิต
นักศึกษานั่งก�ากับไปด้วยคันละคน แล้วเตรียมออกเดินทางกลับ

 ก�าลงัจะเคลือ่นทีอ่ยูแ่ล้ว   กไ็ด้รบัโทรศพัท์จากคณุชมชนม์อกี  แจ้ง
ว่ามีรายงานทางวทิยวุ่านกัเรยีนนกัศกึษาจ�านวนหนึง่คนัรถประจ�าทาง  และ
หนึ่งคันรถดับเพลิง (!) ออกจากกรุงเทพฯ บ่ายหน้ามายังสมุทรปราการ  

เข้าใจว่าจะไปสมทบกับนักเรียนกลุ่มแรก  ขอให้ช่วยหาทางห้ามทัพให้ได้
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 เราเปลี่ยนแผนการโดยให้รถประจ�าทางสองคันล่วงหน้าไปก่อน  

ส่วนพวกเราแล่นรถเข้าไปในตลาดเพือ่ค้นหานกัเรียนนกัศกึษากลุ่มใหม่  ใน

ทีส่ดุจงึไปพบรถประจ�าทาง (ของบรษิทันายเลิดอกีแหละครับ)  เข้าท่ีริมถนน

ไม่ห่างจากโรงพยาบาลนัก  ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเข้าไปสอบถามได้ความว่า

ก�าลังจะไปเที่ยวบางแสน   จึงช่วยกันชี้แจงว่า  เหตุการณ์ในกรุงเทพฯ สงบ

และฝ่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษากับประชาชนเข้าใจกันดีแล้ว  สมควรกลับ

บ้าน การฉลองรื่นเริงในขณะนั้นควรงดไว้ก่อน เพราะมีผู้เสียชีวิตในการ

ชุมนุมเดินขบวนประท้วงหลายคน  การหว่านล้อมนั้นได้ผล  เราจึงตระเวน

หารถดบัเพลงิคนัทีไ่ด้รบัรายงานว่าไปด้วยกนั  หาอยูพ่กัใหญ่และหลายรอบ

เมืองก็ไม่พบ  จึงตัดสินใจกลับกรุงเทพฯ 

 เราแยกกบัรถประจ�าทางท้ังสามคนัทีถ่นนอโศก โดยไม่ลมืทีจ่ะก�าชบั

ด้วยเครือ่งขยายเสยีงให้เดก็หนุม่เหล่านัน้กลบับ้าน อย่าแวะเวยีนไปทีอ่ืน่อกี   

ผมรายงานทางวิทยุให้ศูนย์สื่อสารกรมต�ารวจทราบทิศทางที่รถประจ�าทาง

ทั้งสามคันจะแล่นไป เพื่อกันความเข้าใจผิด แล้วเราก็ขับรถต่อมุ่งหน้าไป

ยังสวนจิตรลดา

 ถึงหน้ากรีฑาสถานแห่งชาติ เราสวนกับรถดับเพลิงคันหนึ่งและ

เป็นการสวนใกล้ชดิน่าหวาดเสยีวเป็นอย่างยิง่   ผู้ขบัและโดยสารรถดับเพลงิ

เป็นเด็กหนุ่มแต่งกายพลเรือนก�าลังรื่นเริงเอะอะสนุกสนานเต็มที่ สงสัยว่า

จะเป็นคันที่ระบุในรายงานนั้นเอง

 เราไปถงึสวนจติรลดาเมือ่ตสีามกว่า และเมือ่ผู้แทนนสิิตนกัศกึษา

ทัง้หลายลากลบัโดยรถแลนด์โรเวอร์ท่ีเราใช้ในการห้ามทพันัน้แล้ว  ผมกแ็ยก

ไปยังที่พักของผม  และหลับสนิทเหมือนตาย
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 ควรเล่าไว้ในทีน่ีด้้วยว่า  กลุม่เดก็หนุม่ทีไ่ปคกุคามสถานตี�ารวจภธูร
จงัหวดัสมทุรปราการนัน้ มนีกัเรยีนอยูเ่ป็นส่วนน้อย  ส่วนมากเป็นเด็กหนุม่
ที่ไม่ได้เป็นนักเรียน และหน้าตาท่าทางส่อว่ามีระเบียบวินัยน้อยกว่ามาก  
ค�าช้ีชวนของผู้แทนนิสิตและนักศึกษาที่ให้ทิ้งลูกระเบิดขวด ซึ่งพกไปด้วย
คนละขวดสองขวดนั้นไม่ได้ผล แต่นิสิตและนักศึกษาก็มิได้คาดคั้นให้เกิด
โทสะแต่อย่างใด บางคนขออนุญาตกลับไปขว้างลูกระเบิดขวดที่โรงพัก
สมุทรปราการ  แต่นิสิต นักศึกษาโดยเฉพาะคุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ก็ห้าม
ปรามเอาไว้ได้ส�าเร็จ

 ประสบการณ์ของผมส่วนทีเ่กีย่วกบัการชมุนมุเดนิขบวนประท้วง
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนนั้นมีอยู่เพียงเท่านั้น ตอนต่อ
ไปผมจะเล่าถงึการทีผ่มเข้าไปเกีย่วข้องกับบทบาทของนิสติ และนักศกึษา
ภายหลังวิกฤตการณ์ ซึง่ผมเห็นว่าจ�าเป็นและควรทราบ เพือ่ให้ต่อเน่ือง

กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ตอนที่ 17

 เหตุการณ์อันสับสน  ภายหลังจากที่ความวุ่นวายยุติลง  ในวันที่ 
15 ตุลาคม 2516 นั้น  ผมไม่มีความประสงค์ที่จะประมวลมาบันทึกไว้ในที่นี้  
ความตั้งใจดั้งเดิมของผมในการเขียนเรื่องนี้นั้นก็คือ  เพื่อเล่าประสบการณ์
ส่วนตัวที่เก่ียวกับ “วันมหาวิปโยค” อย่างไรก็ดี  ได้แจ้งไว้ท้ายตอนที่แล้ว
ว่า  จะเขียนถึงประสบการณ์ภายหลัง  “วันมหาวิปโยค”  เพียงเท่าที่รู้เห็น
และพอให้เกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันเท่านั้น
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 ย่อมเป็นทีท่ราบกนัแล้วว่า  หลงัจากทีเ่หตกุารณ์สงบลง  กรงุเทพฯ  

ตกอยูใ่นภาวะทีเ่รยีกได้ว่าไร้กฎหมายระยะหนึง่  ความเสยีหายทางวตัถขุอง

กรมต�ารวจ (ซึ่งหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” ฉบับประจ�าวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2516 ลงข่าวว่าเสียหายกว่า 90 ล้านบาท)  นั้น น้อยกว่าความเสียหาย

ทางใจอย่างประมาณมิได้ ในขณะที่มีเหตุการณ์วุ่นวายนั้น ต�ารวจส่วน

ใหญ่ได้รับค�าตอบมิให้ตอบโต้และได้ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น ความรู้สึกทั้งใน

เวลานั้นและภายหลังจึงเป็นความรู้สึกของผู้ท่ีต้องยอมจ�านนโดยแท้ และ

ยิ่งต่อมาภายหลัง  เมื่อมีบุคคลฉวยโอกาสแสดงตัวเป็นนักเรียน  นิสิต  และ

นักศึกษาคุกคามหรือเหยียดหยามต�ารวจ (ทั้งๆ ที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ 

ได้ประกาศยตุกิิจกรรมแล้ว)  ความเสยีขวญัของต�ารวจกย็ิง่มมีากขึน้  ต�ารวจ

ไม่กล้าสวมเครื่องแบบและไม่กล้าขอออกปฏิบัติหน้าท่ีตามถนน ผลท่ีตาม

มาก็คือ ความโกลาหลในท้องถนนและสถิติอาชญากรรมที่เร่ิมสูงขึ้นอย่าง

น่าวิตก

 ผูแ้ทนนสิติและนกัศกึษาตระหนกัในข้อเทจ็จริงนี ้ และได้รีบด�าเนนิ

การร่วมมือกับทางราชการเพื่อแก้ไขในทันที  ในวันที่ 16 ตุลาคม เวลาบ่าย

ประมาณ 14.00 น.มีการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางราชการกับ

กรรมการศนูย์กลางนสิตินกัศกึษา ฯ ทีส่วนรืน่ฤด ี โดยม ีพล.ท.สายหยดุ เกดิ

ผล รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธาน

 ที่ประชุมได้หารือกันเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายนิสิต

นกัศกึษาเองแสดงความห่วงใยในเรือ่งนี ้และโดยเฉพาะเกีย่วกบัการทีม่ผีูอ้้าง

ชือ่ศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาฯ กระท�าการอนัมชิอบหรือผิดกฎหมาย (ขณะนัน้ 

มข่ีาวว่ามกีารปล้นร้านทอง โดยอ้างว่าจะหาเงนิไปช่วยกิจกรรมของศนูย์ฯ)  
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ในที่สุดจึงตกลงกันว่า ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ จะ

ร่วมมือกับทางราชการต�ารวจ  ส่งนิสิตนักศึกษาไปประจ�าตามสถานีต�ารวจ

ต่าง ๆ ที่ทางราชการเห็นสมควร  เมื่อได้รับแจ้งความว่า  มีผู้สงสัยว่าเป็น

นิสิตนักศึกษาไปประพฤติวุ่นวายท่ีใด เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็จะออกไประงับ

เหตุที่นั้นโดยมีนิสิตนักศึกษาร่วมไปด้วย ถ้าปรากฏว่ามีนักเรียนนิสิตหรือ

นักศึกษาจริง ๆ และการกระท�ายังไม่เข้าขั้นละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอย่าง

ร้ายแรง  ผู้แทนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ฯ ก็จะชี้แจงและขอให้ยุติการกระ

ท�านั้น แต่ถ้าเป็นอาชญากรรมแน่นอน   ต�ารวจก็จะจัดการตามกฎหมาย

 นอกจากจะส่งนิสิตนักศึกษาไปประจ�าตามสถานีต�ารวจแล้ว  ยัง

ได้ตกลงกันด้วยว่าจะให้มีชุดเคลื่อนที่ประกอบด้วย ทหาร ต�ารวจ กับนิสิต

นักศึกษาอยูท่ี่สวนรืน่ฤด ี หรอืทีท่�าการช่ัวคราวของศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาฯ 

(ขณะนัน้อาศยัห้องประชุมทีส่วนรืน่ฤด ี  ต่อมาย้ายออกไปอยูท่ี ่อ.ส.ท. สนาม

เสือป่า ถนนศรีอยุธยา เวลานี้ยุบเลิกไปแล้ว) ชุดเคลื่อนที่นี้จะท�าหน้าที่

ระงับเหตุสนับสนุนต�ารวจท้องที่

 ตกตอนค�า่วนันัน้  มรีายการโทรทัศน์ซ่ึงผมไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน

ว่าจะมกีารจดั  ความประสงค์กค็อืเพ่ือจะชีแ้จงความมุง่หมายของการส่งนสิิต 

นกัศกึษาไปประจ�าตามสถานตี�ารวจและการต้ังชุดเคลือ่นที ่  แต่แทนทีจ่ะใช้

เจ้าหน้าทีข่องราชการเป็นผูช้ีแ้จงร่วมกบักรรมการศนูย์กลางนสิิตนกัศกึษาฯ 

ผูจั้ดรายการกลบัให้คณุกนก วงศ์ตระหง่าน รองเลขาธกิารศนูย์ฯ เป็นผู้ชีแ้จง

ร้ายยิ่งกว่านั้น คุณกนกยังออกอากาศชี้แจงปากเปล่าโดยมิได้ร่างค�าชี้แจง

ล่วงหน้าไว้ด้วย 
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 ผู้ฟังค�าช้ีแจงของคุณกนกในคืนนั้น ตกใจไปตามๆ กันเพราะเมื่อ

ฟังส�านวนของคณุกนกแล้ว ใครๆ กต้็องคดิว่า นสิิตนกัศกึษาได้เข้า “คมุ” 

สถานตี�ารวจต่างๆ ไว้หมดแล้ว   คณุกนกบอกว่านสิิตนกัศกึษาจะเป็นผู้ “น�า” 

เจ้าหน้าทีไ่ปยงัท่ีเกดิเหตแุละเจ้าหน้าท่ีจะไม่ใช้อาวธุจนกว่าจะได้รบัอนญุาต

จากนิสิตนักศึกษา

 ความตระหนกที่ได้ฟังค�าชี้แจงของคุณกนก ท�าให้หนังสือพิมพ์

บางฉบับลงข่าวพาดหัวว่า “นศ. คุมทุกโรงพัก” (“ไทยรัฐ” ฉบับประจ�าวัน

ที่ 17 ตุลาคม 2516 ฉบับหลัง)  และเป็นเหตุให้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 

เขยีนประท้วงรฐับาลอย่างรนุแรงใน “ความเหน็หน้าหนึง่” ของหนงัสอืพมิพ์ 

“สยามรัฐ” ฉบับประจ�าวันเดียวกัน

 ไม่ใช่แต่ผู้ได้ชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการถ่ายทอดค�าชี้แจง

น้ันทางวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น   แต่นิสิตนักศึกษาเองก็ตกใจเหมือนกัน  

ปฏิกิริยาของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ฯ เป็นไปโดยรวดเร็ว  รุ่งขึ้นวันที่ 17 

ตุลาคม 2516 ได้มีการถอนนิสิตนักศึกษาท้ังหมดท่ีส่งไปช่วยตามสถานี

ต�ารวจนครบาลต่างๆ ออก คงเหลือแต่ชุดเคล่ือนที่ซึ่งทางราชการยังเห็น

ว่าจ�าเป็นอยู่ และในตอนเช้าวันนั้น ผมทราบว่าได้มีค�าชี้แจงอีกฉบับหนึ่ง

อ่านทางวทิยกุระจายเสยีง  เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจเจตนาอนัแท้จรงิของการ

ที่นิสิตนักศึกษาไปช่วยราชการต�ารวจตามสถานีต�ารวจต่าง ๆ ด้วยเรื่องนี้

 ผมพบคุณกนกในวันท่ี 17 และเมื่อปรารภเรื่องนี้ขึ้น คุณกนกก็

ท�าหน้าสลดและยอมรับว่ามิได้มีเจตนาท่ีจะยึดอ�านาจต�ารวจเลย เพื่อน

นิสิตนักศึกษาก็พากันโขกสับคุณกนกอยู่พอสมควร บางคนเรียกคุณกนก

ว่า “ท่านอธิบดีกนก”
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 ในตอนเช้าวันพุธ ที่ 17 ตุลาคมนั้น  มีเหตุการณ์ที่ผมถือว่าส�าคัญ

เกิดขึ้น  คือคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซึ่งหายไปตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ ที่ 14 

ได้ไปเฝ้า พล.ร.อ.ม.จ.กาฬวรรณดิศ ดิศกุล สมุหราชองครักษ์ พร้อมด้วย

อาจารย์ปราโมทย์  นาครทรรพ อาจารย์ชัยอนันต์  สมุทวณิช อาจารย์เอื้อย  

มีศุข คุณสมุาล ี วรีะไวทยะ  และอาจารย์ชยัสริ ิ สมทุวณชิ (น้องชายอาจารย์

ชัยอนันต์) ตอนท่ีคนทั้งหกข้ึนไปเฝ้านั้นผมไม่เห็น จนกระทั่งท่านสมุห

ราชองครักษ์รับสั่งให้ผมข้ึนไปเฝ้าอีกผู้หนึ่ง ผมจึงเห็นและดีใจบอกไม่ถูก 

 ที่ดีใจก็เพราะระหว่างความวุ่นวายน้ัน  ผมถามถึงคุณเสกสรรค์อยู่ตลอด

เวลา (บอกตรง ๆ ว่ากลัวจะไปถูกยิงตายตามทาง) แต่ไม่มีผู้ใดทราบหรือ

ตอบได้ว่าอยู่ที่ไหน

 คุณเสกสรรค์เล่าให้ผมฟังว่า หลังจากที่เกิดเหตุในตอนเช้าวันที่ 

14 แล้ว  คุณเสกสรรค์ป่วยมากและต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่  อาการมาก

จนถึงไอออกมาเป็นเลือด (ซึง่กน่็าจะจรงิ เพราะคุณเสกสรรค์พดูอยูห่ลายวนั

หลายคืน) ครั้นหายแล้วจึงได้กลับมาและใคร่จะได้พบท�าความเข้าใจกับผู้

แทนนิสิตนักศึกษาอื่นๆ เพราะรู้สึกว่าหลายคนจะมีความข้องใจ  ท่านสมุห

ราชองครักษ์รบัสัง่ให้ผมจดัการให้คณุเสกสรรค์ได้พบกบันสิตินกัศึกษาเหล่า

นั้น  ผมจึงน�าคุณเสกสรรค์และคณะไปยังห้องประชุมที่สวนรื่นฤดี เพื่อพบ

และท�าความเข้าใจกับเพื่อนๆ เหล่านั้น

 คุณเสกสรรค์ไปถึงและทักทายกับนิสิตนักศึกษาอื่นๆ แล้ว จึง 

ได้พบและสนทนาโดยเฉพาะกับคุณธีรยุทธ บุญมี กับ คุณภูมิสัน   

โรจน์เลิศจรรยา  ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตอนที่ 18

 ตอนบ่ายวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2516  กรรมการและที่ปรึกษา

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าพบคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ 

นายกรัฐมนตรี  ท่ีท�าเนียบรัฐบาล  เป็นการพบปะในบรรยากาศที่ผมเชื่อ

ว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  นักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์หลายคนร่วมอยูใ่นการพบปะนัน้   คณุสญัญาจึงเป็น “อาจารย์” 

ของผู้ที่เข้าพบอย่างเต็มภาคภูมิ  การสนทนาหารือกระท�าอย่างเป็นกันเอง

ทีส่ดุ   ผู้แทนนสิตินกัศกึษาผลดักนัสรปุเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาให้นายกรฐัมนตรี

ฟัง พร้อมกับเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท้ังที่เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้าและ

ปัญหาอนาคตระยะยาว  ในที่ประชุมนี้เองที่คุณเสกสรรค์  ประเสริฐกุล ได้

มีโอกาสเล่าถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองภายหลงัจากทีเ่กดิการปะทะกนั

ที่หน้าสวนจิตรลดาแล้ว   เหตุการณ์ดังกล่าวผมได้เขียนถึงแล้วและจะไม่ขอ

น�ามากล่าวซ�้าอีก

 ระยะต่อจากนัน้มาอาจเรยีกได้ว่าเป็นระยะของการปรับตัวของทกุ

ฝ่าย  ทั้งฝ่ายนิสิต นักศึกษา  และฝ่ายรัฐบาล  ทางฝ่ายนิสิตนักศึกษานั้น  สิ่ง

ทีเ่ป็นห่วงทีส่ดุอย่างหนึง่กค็อื  การหวนกลบัมาของผูท้ีส่ญูเสยีอ�านาจไปแล้ว  

ความเป็นห่วงเป็นใยในเรือ่งนีย่้อมเป็นทีเ่ข้าใจได้โดยง่าย  นกัเรียนนสิิตและ

นักศึกษานั้นเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญท่ีสุดในการท�าให้ผู้น�ารัฐบาลชุดท่ีแล้วถึง

อวสานไป และท�าให้เผด็จการโดยคณะทหารในเมืองไทยซึ่งมีอายุกว่า 20 

ปีต้องสิ้นสุดลงด้วย จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม การกระท�าของนักเรียน

นิสิตและนักศึกษาเป็นการปฏิวัติโดยลักษณะ  และในการปฏิวัตินั้นย่อมมี
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ผู้ถูกช่วงชิงอ�านาจฝ่ายหนึ่ง  ผู้ช่วงชิงอ�านาจอีกฝ่ายหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิด

ขึน้หลงัวนัมหาวิปโยคนัน้  อ�านาจการบรหิารประเทศทีน่สิตินกัศกึษามส่ีวน

ในการช่วงชงิ ได้ผ่านจากมอืของรฐับาล (ทหาร) เก่ามาสู่รฐับาล (พลเรือน) 

ใหม่ ความหวั่นเกรงว่าผู้ที่ถูกช่วงชิงอ�านาจจะพยายามช่วงชิงอ�านาจบ้าง  

และหากท�าได้ส�าเรจ็อาจจะมกีารแก้แค้น  จงึต้องมกีารพยายามป้องกนัการ

หวนกลับมาของผูท้ีถ่กูช่วงชงิอ�านาจนัน้   เป็นอาการสามญัท่ีเกิดข้ึนหลังการ

ปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้ง

 ผู้แทนนิสิตนักศึกษาหลายคน โดยเฉพาะคุณสมบัติ ธ�ารงธัญญ

วงศ์ เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาหาผม  หรือ

มฉิะนัน้กโ็ทรศพัท์มาปรารภถึงความวิตกข้อนี ้  ซ่ึงผมได้ส่งผ่านไปยงัรัฐบาล  

นิสิตนักศึกษาต้องการท่ีจะให้รัฐบาลด�าเนินมาตรการต่างๆ ซ่ึงจะประกัน

ว่าผู้สูญเสียอ�านาจทั้งสามคน จะไม่มีโอกาสหวนกลับมามีอ�านาจอีก ข้อ

เสนอของคุณสมบัติน้ันนับว่ากว้างขวางและละเอียดถี่ถ้วนน่าสนใจอย่างยิ่ง   

ครอบคลุมไปถงึการปรบัปรงุแก้ไขกองทพัทัง้สามและกรมต�ารวจ   นอกจาก

นั้นยังว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจ กรรมกร สังคม และการศึกษาพร้อมทั้งแนะ

วิธีแก้   ซึ่งผมจะไม่ถ่ายทอดมากล่าวโดยพิสดารในที่นี้ ส�าหรับมาตรการ

ต่างๆ ที่เก่ียวกับผู้สูญเสียอ�านาจทั้งสามคนนั้น ท่านผู้อ่านก็ย่อมทราบอยู่

แล้วว่า  รัฐบาลปัจจุบันได้ด�าเนินมาโดยล�าดับอย่างไร

 หลังวันมหาวิปโยคแล้ว 2-3 วัน ผมได้รับโทรศัพท์จากนิสิตหญิง

ผู้หน่ึงซึ่งสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ มา

ตั้งแต่ต้น นิสิตหญิงผู้น้ันแสดงความวิตกกังวลมาว่า เมื่อได้ส�ารวจจ�านวน

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แล้ว  พบ (ในวันนั้น) ว่ามีเพียง 47 ศพ  แสดงว่าศพ
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หายไปเป็นเรอืนร้อย  และขอให้ผมหาทางตดิต่อขอความช่วยเหลือจากทาง

ราชการให้สืบสวนติดตามให้ด้วย 

 เก่ียวกับเร่ืองศพหายนี้ ท่านผู้อ่านคงระลึกได้ว่า หนังสือพิมพ์

หลายฉบับลงข่าวครึกโครมว่า  ได้มีการลักลอบน�าศพผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวน

มากออกจากทีเ่กิดเหตไุป เพือ่ท�าลายหลักฐานของความทารุณในการปราบ

ปราม  และแม้เมือ่ไม่กีวั่นมานีเ้อง  นิสตินกัศึกษากย็งัได้รบัแจ้งว่าศพทีห่ายไป

นัน้ฝังอยูใ่นไร่ของเอกชนในจงัหวดัชายทะเลภาคตะวนัออก   ได้เดนิทางออก

ไปตรวจค้นกันก็ยังไม่พบ

 ในขณะที่ได้รับโทรศัพท์แจ้งและในขณะนี้ ผมเองไม่เชื่อว่าจะมี

จ�านวนผูเ้สยีชวีติมากกว่าทีไ่ด้รบัรายงานจากโรงพยาบาลต่างๆ มากนกั  และ

ไม่เชื่อว่าใครจะมีความสามารถในการลักลอบน�าศพจ�านวนร้อย หรือแม้แต่ 

10-20 ศพออกไปท�าลาย ประการแรกในบริเวณท่ีมีการยิงกันจนเป็นเหตุ

ให้ล้มตายนั้น มีประชาชนชุมนุมอยู่เป็นจ�านวนมาก ดูจากภาพถ่ายใน

หนังสือพิมพ์ก็จะเห็น  ใครเอาศพบรรทุกรถหรือยานพาหนะชนิดใดล�าเลียง

ออกไป น่าจะมีผู้พบเห็นไม่มากก็น้อย ประการที่สอง สมมติว่าการเอา

ศพบรรทุกรถนั้นผ่านพ้นสายตาของชุมนุมชนไป  ระหว่างรถแล่นไปสู่จุด

หมายนั้น  ก็น่าจะมีคนรู้เห็นอยู่นั่นเอง  เพราะคนเพิ่งถูกยิงตายเป็นจ�านวน

มากเอาศพบรรทุกรถไปร่องรอยของความตายย่อมปรากฏ เช่น เลือดหยด 

แมลงวันตอม ฯลฯ แต่ถ้าการล�าเลียงศพได้กระท�าอย่างประณีต เช่น เอา

ศพใส่ถุงพลาสติกหรือใส่รถตู้เย็น (ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมกระท�ากันในสมัยน้ี)  ก็

ยังมีข้อสังเกตเป็นประการท่ีสามคือ จะก�าจัดหรือท�าลายศพด้วยวิธีใดจึง

จะหมดส้ินไม่เหลอืให้เป็นหลกัฐานได้  วธิฝัีงนัน้แม้จะท�าได้รวดเรว็โดยอาศยั
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เครือ่งจักรกล  เช่น รถบูลโดเซอร์ช่วย  แต่กค็งจะรบีร้อนและลวก ๆ  ในไม่ช้า

คงจะปรากฏให้โลกรู้ด้วยการถูกสัตว์คุ้ยเขี่ยส่งกลิ่น ฯลฯ วิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

น่าจะได้แก่เผาหรือกระท�าฌาปนกิจ  ซึ่งก็จะต้องอาศัย ฌาปนสถาน  หรือ 

เตาเผาขนาดใหญ่หรือเป็นจ�านวนมาก  และการเผาก็คงจะไม่เป็นความลับ 

คนจะต้องรู้จนได้ 

 ผมแสดงความเห็นของผมให้นิสิตนักศึกษาหญิงผู้นั้นฟัง  เธอก็

เงียบไป  และเหตุการณ์ต่อมาจนปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่จะยืนยันว่า  เรื่อง

ลกัลอบน�าศพออกจากทีเ่กดิเหตเุป็นจ�านวนมากนัน้เป็นความจรงิ  ข้อทีอ่าจ

จะยงัท�าให้แคลงใจกนัต่อไปอกีนัน่ก็คอื มข่ีาวว่าผูท้ีอ่อกจากบ้านไปร่วมใน

การชมุนมุประท้วงจนถงึวนัมหาวปิโยคนัน้ยงัไม่กลบับ้านอกีเป็นจ�านวนมาก   

และจนกว่าจะได้มกีารส�ารวจกนัอย่างแน่นอน  ผมเชือ่ว่าข่าวนีจ้ะยงัเป็นเหตุ

ให้มีการคาดคะเนกันต่าง ๆ นานาต่อไปได้อีกไม่รู้จักสิ้นสุด

 พร้อม ๆ  กบัทีว่นัมหาวปิโยคผ่านพ้นไป  ใบปลิวนานาชนดิกเ็กล่ือน

ไปทั่วกรุงเทพฯ  แม้ในขณะนี้ก็ยังมีการแพร่ใบปลิวประเภทต่าง ๆ  อยู่ในชั้น

ต้น  ใบปลิวส่วนมากก็มีข้อความประณามผู้ที่สูญเสียอ�านาจไปแล้ว และ

เรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินมาตรการลงโทษต่างๆ แก่บุคคลเหล่านั้น ต่อมา

มใีบปลวิอกีชนิดหน่ึงประณามเจ้าหน้าท่ีท่ียงัมตี�าแหน่งอยูห่รือทีเ่พิง่จะได้รบั

การแต่งตั้งใหม่ว่าเป็นพรรคพวกของรัฐบาลชุดเก่า  หรือมีส่วนในการปราบ

ปรามนักเรยีน นสิติ นกัศกึษาและประชาชน  และเรยีกร้องให้รฐับาลลงโทษ

เช่นเดียวกัน

 ใบปลิวฉบับที่ผมเห็นว่าทุกฝ่ายควรอ่านด้วยสติและพึงระมัดระวัง

อย่าให้ตนเองกลายเป็นเหยื่อของผู้เขียนใบปลิวได้นั้น คือใบปลิวของผู้ใช้
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นาม “ทหารอาชพีจ�านวน 99.99%”  ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2516 ใบปลวิฉบบั

นี้เขียนขึ้นโดยเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะให้เกิดความบาดหมางและแตกแยก

อย่างร้ายแรงระหว่างนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กับทหาร

 อันที่จริง  ใบปลิวก็คือข่าวลือที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และสมควร

ที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างข่าวลือ แต่ที่น่าเป็นห่วงส�าหรับสถานการณ์

ปัจจบุนักค็อืเป็นทีส่งัเกตว่า  ข่าวลอืต่าง ๆ  นัน้หลายวงการยกย่องเสมอด้วย

ข่าวที่มีมูลความจริงโดยมิได้มีการสอบสวนเสียก่อน การให้เกียรติข่าวลือ

เช่นนี ้ อาจจะน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิ  ทีอ่าจจะเป็นเหตุให้เกดิความแตกแยก

รุนแรง อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดในยามต้องการเอกภาพเช่นยามนี้

ตอนจบ

 เป็นอันว่าการชุมนุมเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลจับกุมผู้เรียกร้อง

รัฐธรรมนูญ 13 คน ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2516 ซึ่งกลายเป็นการเดิน

ขบวนครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และซึ่งกลาย

เป็นการปะทะต่อสูกั้นระหว่างประชาชนกบัเจ้าหน้าที ่ จนเป็นเหตใุห้มผีูเ้สยี

ชวีติและได้รบับาดเจบ็เป็นจ�านวนร้อยน้ันได้สิน้สดุลง  โดยรฐับาลชุดเก่าต้อง

ถึงอวสาน   ประเทศไทยได้รัฐบาลใหม่ที่มีพลเรือนเป็นหัวหน้า  และรัฐบาล

ใหม่นีไ้ด้ประกาศนโยบายทีจ่ะร่างรฐัธรรมนญูและจัดให้มกีารเลือกต้ังโดยเร็ว

ตรงกับเจตนารมณ์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนส่วนใหญ่
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 ในฐานะที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับนิสิต นักศึกษาและ

อาจารย์บางคน แม้จะเป็นส่วนน้อยและชั่วระยะเวลาอันสั้น  ผมใคร่จะขอ

ถอืสทิธิแ์สดงความเหน็ส่วนตวัไว้ก่อนทีจ่ะจบการเขียนเร่ือง “เหตุเกดิในกรุง

รัตนโกสินทร์” ด้วย

 ประการแรก ผมมีความไม่สบายใจที่พอเหตุการณ์วิกฤตสิ้นสุดลง

และเราได้รัฐบาลใหม่มา สัญลักษณ์ของความแตกแยกหรือความเห็นที่ไม่

ตรงกันก็ปรากฏให้เห็นทันที โดยเฉพาะในวงการนิสิต นักศึกษา ผู้ซ่ึงทุก

วงการยอมรับว่ามีบทบาทส�าคัญท่ีสุดในการก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง

คราวที่แล้ว สัญลักษณ์เหล่านี้  ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้รู้ได้เห็นตั้งแต่ต้น ใน

การมาติดต่อเพื่อให้ผมช่วยแจ้งให้รัฐบาลทราบถึงความประสงค์และความ

กังวลของนิสิตนักศึกษา รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ นั้น ผม

ได้สังเกตเห็นว่า  มิได้มีการประชุมปรึกษาหารือและลงความเป็นกันเป็น

ส่วนรวมดังที่นิสิต นักศึกษา ได้เคยปฏิบัติระหว่างวิกฤตกาล  แต่ต่างคน

ต่างท�า  พอคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมแล้ว  อีกคนหนึ่งก็โทรศัพท์มาถึงผม

อีกด้วยเร่ืองเดยีวกนั บางครัง้เสนอแนะมาตรการต่างกนั บางคนมาหาผม

พร้อมด้วยร่างค�าเสนอทีผ่มเหน็ว่าเขยีนข้ึนอย่างรบีร้อนโดยมไิด้มกีารปรกึษา

หารือกัน และอาจจะโดยเป็นเอกเทศ ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

และไม่เป็นระเบียบนี้  ยังเห็นได้จากหลักฐานการรับเงินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ หลักฐานเหล่านี้  บางทีก็เขียนด้วยลายมือ บาง

ฉบับเป็นพิมพ์ดีด และมีอยู่อีกหลายฉบับที่ใช้ใบเสร็จรับเงินตีพิมพ์ประทับ

ตราศูนย์ฯ อย่างน่าเลื่อมใส
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 ยิ่งกว่านั้น นิสิตนักศึกษาหลายคนปรารภกับผมว่า หนักใจใน

สถานการณ์ปัจจุบัน  และว่าหากจะวางมือเสียจากกิจกรรมนี้ได้ก็จะยินดี

 ชัว่เวลาเพยีงไม่กีว่นัท่ีผมได้คลกุคลแีละท�างานร่วมกับนกัศกึษาเหล่า

น้ัน ผมได้เห็นด้วยความพอใจว่าทุกคนทั้งหญิงและชายตั้งอกตั้งใจท�างาน

อย่างอุทิศตนเอง  และมีการแบ่งงานเป็นสัดเป็นส่วน การแสดงความรู้สึก

อย่างรนุแรง  แม้จะมอียูบ้่าง  แต่กเ็ห็นว่าเป็นไปโดยบริสทุธ์ิใจ  เพือ่ประโยชน์

ของประเทศชาติ ในการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีเม่ือบ่ายวันท่ี 17 

ตุลาคม 2516 นั้น  ผมได้มีโอกาสพูดและขอถ่ายทอดค�าพูดนั้นมาให้ท่านผู้

อ่านได้ทราบไว้ในที่นี้ว่า ผมยังไม่รู้สึกเลยว่าการกระท�าของนิสิตนักศึกษา

คนใดส่อลักษณะว่าเป็นการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ และจนขณะนี้ผมก็

ยังไม่รู้สึกเช่นนั้น (ผมได้กล่าวด้วยว่าถ้าผมเข้าใจผิด  ก็ขออภัยด้วย)

 สปิริต หรือ วิญญาณอย่างท่ีนิสิตนักศึกษาได้แสดงให้เห็นในเวลา

วิกฤตคราวนั้น ผมเห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องธ�ารงรักษาเอาไว้  ถ้า

หากว่านิสตินกัศกึษาปรารถนาจะมส่ีวนในการสร้างสรรค์ประเทศชาตทิัง้ใน

ระยะนีแ้ละในอนาคต  และถ้าหากว่านสิตินกัศกึษาต้ังใจทีจ่ะใช้ “พลงัแรงทัง้

ร่างกายทั้งความคิด” เข้าร่วมกัน “ประสบการณ์” ของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า

ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระกรุณา

พระราชทานเมื่อเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2516 

 ความเข้าใจผิดระหว่างนิสิตนักศึกษา อันเป็นเหตุให้คุณเสกสรรค์  

ประเสริฐกุล ถูกประณามอย่างเสีย ๆ  หาย ๆ  ในคืนวันที่ 13 ตุลาคมนั้น   ผม

ได้เขยีนไปแล้วว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผดิอย่างแท้จรงิ   แต่นัน่กม็ใิช่ประเดน็  

ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีว่า บัดนี้นิสิตนักศึกษาได้รับสิ่งท่ีตนและประชาชน
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ต้องการแล้ว การฟื้นฝอยหาตะเข็บระหว่างนิสิตนักศึกษาด้วยกันเองจะ

ไม่มีผลท�าให้สิ่งที่ได้มานี้มั่นคงแข็งแรงอย่างใดเลย นอกจากจะเป็นเหตุให้

คนอื่นหัวเราะเยาะแล้ว ยังจะเป็นช่องทางให้ผู้อื่นที่หวังประโยชน์ส่วนตัว

และไม่หวังดีต่อประเทศไทยสามารถท่ีจะต้ังตัวเองข้ึนเป็นผู้ประนีประนอม  

และเป็นตัวอิทธิพลที่จะชักจูงประชาชนให้เดินไปในทิศทางที่เขาปรารถนา

ได้อีกด้วย

 ความสามคัคจีงึเป็นสิง่ทีน่สิตินกัศกึษาจะต้องรบีสร้างขึน้ในหมูข่อง

ตนโดยเร็ว

 ประการทีส่อง  นอกจากระหว่างนสิิตนกัศกึษาด้วยกนัเองแล้ว  ผม

เห็นว่านิสิตนักศึกษายังมีความรับผิดชอบต่อมหาชนทั้งประเทศ  ในข้อนี้  

อาจจะมีผูแ้ย้งว่านสิตินกัศึกษาก�าลงัแสดงอยูแ่ล้วว่าส�านกึในความรบัผดิชอบ

นั้น และก�าลังพยายามอยู่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบดังกล่าว  

หลายกลุม่หรอืหลายคนเดินทางออกไปต่างจงัหวดัเพือ่แนะน�าประชาธปิไตย

ให้แก่ประชาชนในต่างจังหวัด

 แต่ในฐานะท่ีเป็นข้าราชการผูห้น่ึง   ผมใคร่จะเหน็นสิิตนักศกึษา  ได้

หนัหน้าเข้าหาข้าราชการโดยไม่เลอืกว่าจะเป็นทหาร ต�ารวจ หรอืข้าราชการ

พลเรือน  โดยเฉพาะในระดับรองลงไป  ด้วยอาการที่เป็นประโยชน์ในทาง

บวกมิใช่ทางลบ  ยิ่งกว่าที่เป็นมาแล้ว

 ที่เป็นมาแล้วนั้น ความสนใจของนิสิตนักศึกษาหนักไปในทางลบ 

คือ วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง   ข้อนี้น่าจะเห็นใจนิสิตนักศึกษาเองเพราะ

ข้าราชการของเรานั้น  จ�านวนไม่น้อยวางตัวเหมือนเป็นนาย  ข่มเหงรังแก

ประชาชน จนเป็นเหตุให้ถูกต�าหนิติเตียนหรือถึงกับสาปแช่ง
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 แต่...ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา  ตัวจักรใหญ่อันเป็น

เหตุให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นได้สลายลง ได้มีการเปล่ียนแปลง

ตวัจกัรใหม่ท่ีหวงัว่าจะท�าให้ตวัจกัรเลก็ๆ ทัง้หลายได้หมนุไปในทศิทางทีถ่กู

ต้อง มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของผู้ใช้คือประชาชน  วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

นั้น  ผมเห็นว่าแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตารื้อตัวจักรเล็ก ๆ ต่อไปอีก  เราควรจะ

เริ่มต้นขัดสนิมหยอดน�้ามันท�าความสะอาด   เพื่อให้ตัวจักรทั้งใหญ่และเล็ก

ได้ท�างานสอดคล้องกันไป และเครื่องจักรสามารถผลิต บริการสาธารณะ

ชนิดที่เราต้องการ

 แน่นอน...ตวัใดทีเ่สยีหายมากกย็งัจ�าเป็นจะเปล่ียนต้องทิง้ตัวนัน้เสีย   

แต่เราได้มอบหน้าที่นั้นให้แก่คุณสัญญา  ธรรมศักดิ์ และคณะแล้วมิใช่หรือ?

 การเปลี่ยนแปลงท่าทีความรู้สึกและการปฏิบัติกับข้าราชการฝ่าย

ต่างๆ นี้   จะก่อให้เกิดความสามัคคีที่กว้างขวางออกไปอีก  ซึ่งจะเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่สุดในการแก้ความวิกฤตท้ังในและนอกประเทศที่เราก�าลังเผชิญอยู่

ในขณะนี้

 “ชนชาตไิทยจะรกัษาความเป็นไทอยูไ่ด้   ด้วยมสีติส�านกึอยูใ่นความ

สามัคคี”

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช
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พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ก�าลังแสดงปาฐกถา

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา มอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐก
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ประวัติ
พลต�ำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร 

• พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ปัจจุบันอายุ 88 ปี เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2472 จังหวัดอุดรธานี 

• จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนประจ�าจังหวัดขอนแก่น “โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน” เมื่อ พ.ศ.2487 

• ส�าเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากจากโรงเรียนอ�านวยศิลป ์

พระนคร รุ่น ลมหวล 

• ศึกษาต่อรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ศกึษารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารการต�ารวจ จาก

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกา จบหลักสูตร

วิชาการป ้องกันประเทศ จากวิทยาลัยป ้องกันราชอาณาจักร  

(วปอ.รุ่นที่ 23) 

กำรท�ำงำน

• เริ่มรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ตัง้แต่ พ.ศ. 2495 ต่อมาได้ลาออกไปสมคัรเข้ารบัราชการ

ในกรมประมวลราชการแผ่นดนิ (ต่อมาคอืกรมประมวลข่าวกลาง) แล้ว
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โอนไปรบัราชการท่ีกองต�ารวจสนัตบิาล กองบญัชาการต�ารวจสอบสวน

กลาง และกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 

• นายต�ารวจราชส�านักประจ�า และ หัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า 

พ.ศ.2513

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2516  

• สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2532 , พ.ศ.2539

• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2533 

• รองอธิบดีกรมต�ารวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผลงำน

ผลงานเขยีนของพล.ต.อ.วสษิฐ เดชกญุชร ทีม่ชีือ่เสยีง เป็นนยิายทีเ่ขยีนจาก

ประสบการณ์ในราชการต�ารวจ มตีวัเอกเป็นต�ารวจทีม่อีดุมการณ์ เขยีนโดย

ใช้ชื่อจริง และเคยใช้นามปากกา “’โก้ บางกอก” นิยายหลายเรื่องมีผู้น�าไป

สร้างภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะนวนยิายชดุองค์กรลบัต่อต้าน

ผู้ก่อการร้าย อาทิ สารวัตรเถื่อน, แม่ลาวเลือด, หักลิ้นช้าง, อวสานสายลับ, 

บ่วงบาศ, ประกาศิตอสูร, ดงเย็น, จันทน์หอม, ลว.สุดท้าย, สารวัตรเถื่อน, 

สารวตัรใหญ่, สนัติบาล, เลอืดเข้าตา, เบีย้ล่าง, พรมแดน ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด 

หนังสือรวมเรื่องสั้น “ สัพเพเหระคดี เล่ม ๑ และ ๒  และได้รับการเชิดชู

เกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี พ.ศ. 2541 
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อนุสรณ์สถำน 14 ตุลำ 16  

และมูลนิธิ 14 ตุลำ

 ในความรับรู้ของคนร่วมสมัย เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 นับเป็น

บรรยากาศทีย่ิง่ใหญ่อนัแสดงให้เห็นถงึพลงัอ�านาจของประชาชน และมคีวาม

ส�าคญัอย่างยิง่ต่อความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงของสังคมไทย ดังนัน้ หลัง

เหตุการณ์สิ้นสุดลงไม่นาน จึงได้เกิดข้อเสนอว่าควรจะมีการสร้างอนุสาวรีย์

วีรชนเพื่อร�าลึกถึงท้ังตัวเหตุการณ์และผู้ท่ีเสียชีวิตในครั้งนั้น แกนส�าคัญใน

ความพยายามผลักดันครั้งนี้คือขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลานั้น

 รฐับาลในยคุหลงั 14 ตลุา ก็ขานรบักระแสเรยีกร้องเป็นอย่างดี โดย

ในเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ ได้มีมติเห็นชอบใน

เดือนธันวาคม 2517 ให้มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน 14 ตุลาได้ และมอบให้

ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการนั้น รัฐบาลก็เห็น

พ้องกบัศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทย (ศนูย์นสิิตฯ หรือ ศนท.) ว่า 

เหตุการณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มีใครคนใดคน

หนึ่งเป็น “เจ้าของ” ดังนั้น การสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จึงควรเป็น

เรื่องของรัฐร่วมกับประชาชน และสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่

ในบริเวณถนนราชด�าเนินอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
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ปี 2518 : ศิลำฤกษ์แห่งอนุสำวรีย์วีรชน

 ในปี 2518 อันเป็นช่วงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เริ่ม

มีการผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์อย่างจริงจังขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 

ได้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, ปลัด 

ทบวงฯ, ผู้แทนส�านักงบประมาณ และผู้แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกัน

ว่าควรให้ใช้สถานทีบ่รเิวณส่ีแยกคอกววั อนัเป็นบริเวณอาคารคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ (กตป.) เก่า1 เป็นสถานทีก่่อสร้าง

อนุสาวรีย์ โดยศูนย์นิสิตฯ มีแนวคิดเพิ่มเติมว่า สิ่งก่อสร้างนี้ไม่ควรมีหน้าที่

แค่ใช้ร�าลึกเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้น แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มี

ประโยชน์ใช้สอยด้วย

 ในเดอืนถดัมา คณะรฐัมนตรไีด้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา

เรื่องการสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และได้เริ่มมีการประกวดแบบกัน  โดย

แบบที่ได้รับเลือกเป็นของนายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค�าดวง (ซ่ึงก็คือแบบของ

อนุสรณ์สถานที่สร้างในปัจจุบัน) ต่อมา ความหวังการสร้างอนุสาวรีย์เริ่มมี

เค้าความเป็นจริงมากข้ึน เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2518 

ณ บริเวณท่ีดินท่ีเคยเป็นอาคารคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในพิธี

1 ในช่วงทศวรรษ 2510 ทีด่ินบริเวณอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา 16 ในปัจจบุนั คอือาคารส�านกังานคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า ตึก กตป. โดย
มี พันเอก ณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอม กิตติขจร และเป็นบุตรเขยของจอมพล
ประภาส จารเุสถยีร เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มกีารเล่าลอืในสมยันัน้ว่า พนัเอก ณรงค์ ใช้องค์กรนีเ้ป็น
เครื่องมือในการจัดการกับปฏิปักษ์ของตน อาคารนี้ได้ถูกเผาท�าลายในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
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 ในปี 2519 แม้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง “ซ้าย” กับ 

“ขวา” จะรุนแรงข้ึน แต่การผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์ยังคงมีอยู่ต่อไป 

โดยในเดือนเมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึก

ฤทธิ์ ปราโมช ได้เห็นชอบที่จะให้กรมธนารักษ์ขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอก

วัว (ที่วางศิลาฤกษ์ไปแล้วในปี 2518) จากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์ แต่ในส่วนของการก่อสร้างอนุสาวรีย์ เห็นว่าควรให้ประชาชนเป็น

ผู้ร่วมบริจาคค่าก่อสร้างด้วย โดยรัฐบาลจะรับภาระหากเงินท่ีบริจาคยังไม่

เพียงพอ แต่ก่อนหน้าที่จะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อย ก็มีอันต้องเปลี่ยน

รัฐบาลเป็นชุดของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

หลัง 6 ตุลำ : อนุสำวรีย์ที่ยังไม่มีโอกำสได้สร้ำง

 เม่ือถึงเดือนมิถุนายน 2519  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ของรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ประสงค์จะเร่งรัดโครงการ โดยเห็นว่าไม่

จ�าเป็นต้องรอให้ประชาชนบริจาคค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหนังสือขอซื้อที่ดิน

บรเิวณสีแ่ยกคอกววัจากส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ แต่ยงัมทินั

ได้รับค�าตอบใดๆ ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา2 ขึ้นเสียก่อน รัฐบาลธานินทร์ กรัย

วิเชียร จึงได้มีมติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้าง และในปีถัดมา ก็ได้มีมติให้ยึด

เงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเข้าคลัง

 
2 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 คือ เหตุการณ์ที่ต�ารวจตระเวนชายแดน และกลุ่มพลังอนุรักษนิยมที่ถูกตั้ง

ขึ้นเพื่อท�าลายขบวนการนักศึกษา เช่น กระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบ้าน รวมตัวกันล้อมปราบ
นกัศกึษาทีช่มุนมุขบัไล่สามเณรถนอม กติตขิจโร ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อย่างโหดเหีย้ม เพยีง
เพราะความเชือ่ว่านักศกึษาเหล่านีม้สีายสมัพนัธ์กบัคอมมวินสิต์เวยีดนาม และจ้องล้มล้างสถาบัน
พระมหากษัตริย์
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 แม้ว่าการรฐัประหารในปี 2520 โดย พล.ร.อ. สงดั ชลออยู ่จะท�าให้

สภาพการเมืองเปิดกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่

โครงการสร้างอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา 16 กย็งัคงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่าง

ใด ต่อมา ในปี 2525 นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาล 

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อีกครั้ง แต่ก็ยังคงไม่มีค�าตอบที่แน่ชัด

 เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ 2530 อันเป็น

ช่วงรัฐบาลของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องเพราะในเดือนมิถุนายน ได้

มข่ีาวว่ารฐับาลจะคนืทรพัย์สนิของจอมพลถนอม กติติขจรให้แก่เจ้าตัว เป็น

เหตใุห้สหพนัธ์นสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ออกมาคดัค้านถึงข้ัน

อดข้าวประท้วง จนรัฐบาลต้องล้มเลิกแนวคิด เหตุการณ์นี้ท�าให้กรณี “14 

ตลุา” ถกูกล่าวถงึอกีครัง้ ประเดน็เรือ่งการสร้างอนสุรณ์สถานจงึยิง่เข้มข้นขึน้ 

ในวนัที ่20 ตลุาคม ปีเดยีวกนั ได้มกีารรวมตวัของนกัศกึษา นกัวชิาการ และ

ตัวแทนองค์กรเอกชน ตั้งขึ้นเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้างอนุสรณ์

สถานวีรชน 14 ตุลา” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธาน 

และส่งตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้

คนืเงนิบรจิาคของประชาชนแก่ทบวงมหาวทิยาลัย เพ่ือน�าไปใช้ในการสร้าง

อนุสรณ์สถาน โดยปรึกษาประสานงานกับนิสิตนักศึกษาต่อไป

 อย่างไรก็ดี การสร้างอนุสรณ์สถานก็ยังมิได้รุดหน้าไปมากเท่าที่

คาดหวงัไว้ เหตผุลส�าคญักเ็พราะไม่สามารถขอเช่าทีดิ่นบรเิวณสีแ่ยกคอกววั

จากส�านักงานทรัพย์สินฯ ได้ จึงพยายามแก้ไขด้วยการยกระดับของ “คณะ

กรรมการติดตามฯ” จากท่ีตั้งกันเองให้เป็นการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยในชั้นแรก ยังให้ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และ
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ต่อมาจึงให้รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการแทน เพ่ือให้

เป็นทางการมากขึ้น 

ก�ำเนิดมูลนิธิ 14 ตุลำ

 จากความล่าช้าในระบบราชการ ทีแ่ม้การยกระดับ “คณะกรรมการ

ตดิตามฯ” ข้ึนกย็งัมิอาจแก้ได้ ในปี 2533 จงึได้เริม่มแีนวคิดในการแก้ปัญหา

ด้วยการจัดตั้งเป็น มูลนิธิ 14 ตุลา ข้ึนโดยให้มูลนิธิมีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ก่อสร้างอนุสรณ์สถานและรับโอนเงินบริจาคจากประชาชนในเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 มาด�าเนินการ โดยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิ ในวันที่ 

24ตุลาคม 2533 และได้ใบอนุญาตฯ เลขทะเบียนล�าดับที่ 4650 ในวันที่ 

14 ธันวาคมปีเดียวกัน

 แม้มลูนธิ ิ14 ตลุา จะถอืก�าเนดิขึน้เพ่ือผลกัดนัเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ แต่

ปัญหาหลักคือเรื่องของ “สถานที่” ก็ยังคงค้างคาอยู่ โดยความพยายามขอ

เช่าทีด่นิจากส�านกังานทรพัย์สนิฯ ยงัคงไม่ประสบผล เพราะส�านกังานทรัพย์

สินฯ เสนอว่า ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเจรจากับผู้เช่าเดิมก่อน ถ้าตกลงกันได้

แล้ว ส�านักงานทรัพย์สินฯ ก็ยินดีในการให้เช่าที่ดินแต่เนื่องจากยังเจรจากับ

ผู้เช่าเดิมไม่ได้ ปัญหาจึงยังค้างคาอยู่ 
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28 ปี แห่งกำรรอคอย

 ในปี 2541 อันเป็นช่วงร�าลึกครบรอบ 25 ปี 14 ตุลา โครงการ

สร้างอนุสรณ์สถานได้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้น จากการที่ ธีรยุทธ บุญมี ประธาน

กรรมการจัดงาน 25 ปี 14 ตุลา และกรรมการบางคน เช่น ประสาร มฤค

พิทักษ์ และ ธีรพล นิยม ได้ติดต่อกับ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก

รฐัมนตร ีเพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการตดิต่อขอเช่าทีด่นิบรเิวณสีแ่ยกคอก

วัวจากส�านักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 ทว่า นอกจากเร่ืองของที่ดินแล้ว อุปสรรคส�าคัญอีกประการหนึ่ง

คือ การย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจากบริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง ซึ่งก็

ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

การคลัง นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะประธานคณะท�างานย้ายผู้ค้า

สลากกินแบ่งฯ ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือจาก

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะน้ัน คือ 

นายพิจิตต รัตตกุล และเลขานุการผู้ว่าฯ นายสมคาด สืบตระกูล ตลอดจน

บคุคลอืน่อกีหลายคน ท�าให้การย้ายผูค้้าสลากกนิแบ่งออกจากพืน้ทีป่ระสบ

ความส�าเร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2542

 การก่อสร้างอนสุรณ์สถานได้เริม่เดนิหน้าไปเรือ่ยๆ โดยบรษิทั แปลน 

คอนซัลแทนท์ จ�ากัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง อย่างไร

ก็ตาม ท่ามกลางเสยีงสนบัสนนุจากกลุม่ผูผ้ลกัดนั กม็เีสยีงคดัค้านดงัขึน้ด้วย

เหตุผลต่างๆ นานา เช่น
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- เห็นว่าไม่ควรรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน

- ไม่ควรสร้างสิ่งที่จะท�าให้เกิดความบาดหมางกับทหาร

- ผู ้ เสียชีวิตหลายคนเป ็นชาวบ ้านธรรมดาที่มิ ได ้ เ รียกร ้อง

ประชาธิปไตย ท�าไมต้องยกย่องให้เป็นวีรชนด้วย

- ผู้ค้าสลากที่ต้องสูญเสียพื้นที่ค้าขายมองว่าเป็นกรณี “คนตายไล่

คนเป็น”  

 ห้วงเวลานี้จึงเป็นช่วงแห่งการตอบค�าถามต่อสาธารณะ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจว่า อนสุรณ์สถานเป็นสญัลกัษณ์ของเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ทีพึ่ง

รูส้�าหรบัอนชุน มไิด้เน้นเรือ่งการฆ่าฟันกนั และไม่ได้มุง่สร้างความบาดหมาง 

แต่ต้องการให้เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญในการ

ก้าวสู่อนาคตอย่างระมัดระวังต่อไป

 ส�าหรับผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ว่าเขาจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือชาว

บ้านธรรมดาที่เพียงแค่จะเข้ามาดูเหตุการณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเสีย

ชีวิตของพวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของความวิปโยคในเหตุการณ์ เรื่องราวของ

พวกเขาควรค่าแก่การระลึกถึง ไม่เพียงแต่จากญาติมิตรเท่านั้น แต่ส�าหรับ

บุคคลทั่วไปด้วย

 ในที่สุด วันที่ 14 ตุลาคม 2544 หรือ 28 ปี หลังเหตุการณ์ สถูป

วรีชนทีช่นะการประกวดแบบตัง้แต่ปี 2517 กไ็ด้สร้างส�าเรจ็และมพีธิสีมโภช

ขึ้น แม้ในอดีตจะมีการเรียกสิ่งก่อสร้างนี้ว่า อนุสาวรีย์บ้าง ประติมากรรม

บ้าง แต่สดุท้ายกเ็ห็นพ้องต้องกนัว่าควรเรยีกว่าสถปูวรีชน เพราะมกีารน�าช่ือ

ของวีรชน 14 ตุลา ที่จารึกบนแผ่นอิฐดินเผาที่ปิดทอง มาประดับไว้บริเวณ
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ฐานสถูปนี้ พร้อมทั้งมีพิธีทางศาสนาเพื่อร�าลึกถึงผู้ล่วงลับ อนุสรณ์สถานที่

ขบวนการนกัศกึษาเคยผลักดนัมาตัง้แต่ปี 2517 จงึกลายเป็นความจรงิขึน้มา 

หลักกำรและควำมหมำยของอนุสรณ์สถำน

 หากใครสักคนเดินเท้ามาจากสนามหลวง ผ่านหน้าโรงแรม

รัตนโกสินทร์ อันเป็นจุดปะทะที่ส�าคัญจุดหนึ่งในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 

ค่อยๆ เดินผ่านหน้าส�านักงานของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ จนถึงสี่แยกคอกวัว 

เมื่อข้ามถนนตะนาวมา จะเห็นอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ตัวสถูป

วีรชนยังคงตั้งอย่างสง่างามอยู่ในสายตา

 ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนี้ข้ึน ได้เร่ิมมีการพูดถึงหลัก

การและหน้าท่ีของอนสุรณ์สถาน โดยคณะกรรมการอ�านวยการสร้างอนสุรณ์

สถาน 14 ตุลา 16 ภายใต้สังกัดมูลนิธิ 14 ตุลา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก

ทางกรุงเทพมหานคร ญาติวีรชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี ศาสตราจารย์

นายแพทย์เสม พริง้พวงแก้ว เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ชนะการประกวด

แบบในปี ๒๕๑๗ เป็นผู้พัฒนาแบบเดิมให้เหมาะกับยุคสมัย ด้วยแนวคิด 2 

ประการ คือต้องเคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และ ให้ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

 จากแนวคิดดังกล่าว สถาปนิกได้น�าไปพัฒนาแบบอนุสรณ์สถานฯ 

ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง และเรียบง่าย เพื่อร�าลึก

และคารวะต่อวีรชน มีประติมากรรมร�าลึกอยู่ใจกลาง (ภายหลังจึงเรียกว่า 

สถปูวรีชน) อาคารประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกจิกรรมส�าหรบัการอภปิราย 

ฟังเพลง และการแสดงกลางแจ้ง นอกจากนีย้งัมส่ีวนท่ีเป็นห้องประชมุไว้ท�า
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กิจกรรมทางความคิด และห้องอ่านหนังสือส�าหรับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 ส�าหรับประติมากรรมร�าลึกหรือสถูปวีรชนนั้น ประกอบด้วยฐาน
ทรงสีเ่หลีย่มสงู 5 เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว 7 เมตร และยอดแหลม
ทรงสถปูสทีองสงู 2 เมตร รวมความสงูทัง้สิน้ 14 เมตร ปลายแหลมของยอด
สถปูแสดงถงึจติวญิญาณสงูส่งของมวลมนษุย์ ส่วนปลายยอดสถูปมรีอยหยกั
คล้ายสร้างไม่เสร็จ เพื่อสื่อความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ยงัไม่สิน้สดุ ยอดปลายสถูปท�าด้วยวัสดโุปร่งแสงเพือ่ให้เหน็แสงไฟทีส่่องออก
มาจากภายในตวัสถปู แฝงนยัถงึไฟแห่งประชาธิปไตยท่ีเป็นอมตะ   ฐานสถูป
ทัง้ส่ีด้านบดุ้วยกระเบ้ืองดนิเผา สลกัรายชือ่วรีชน 14 ตลุา และรายล้อมด้วย
แผ่นอฐิสลกับทกวทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัสทิธเิสรภีาพ ความเสียสละ เด็กและผูห้ญงิ 
กรรมกรและชาวนา นอกจากนัน้ยงัจดัท�าแผ่นอฐิแกะลายจากแบบภาพถ่าย
หรือภาพศิลปะจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงาม
ของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

 ปัจจุบันอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
ส�าหรบักลุม่ทางความคดิทีห่ลากหลาย โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นอดุมการณ์ทางการ
เมืองแบบใด ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการล�าดับเหตุการณ์ 14 ตุลา 
16, นิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์ 14 ตุลา, นิทรรศการศิลปะคัทเอ้าท์
การเมืองเดือนตุลา โดยเปิดให้เยี่ยมชมตลอดทั้งปี ส�านักงานมูลนิธิ 14 
ตุลา ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มีห้องประชุมขนาดกลาง
ใช้จัดกิจกรรมวิชาการและเป็นศูนย์รวบรวมเอกสาร , สิ่งพิมพ์ , งานศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาค้นคว้า
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มูลนิธิ 14 ตุลำกับกิจกรรมเพื่อสังคม

 มลูนธิ ิ14 ตลุา มพีนัธกจิในการสบืสานคุณค่าประชาธปิไตยและสบื

เจตนารมณ์ 14 ตลุา เพือ่ถ่ายทอดสูเ่ยาวชนคนรุน่ต่อๆ ไป ด้วยการสร้างเสรมิ

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองภาค

ประชาชน ส่งเสรมิความเป็นธรรมในสงัคม ประสานงานองค์กรประชาธปิไตย

ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ให้เป็นศูนย์

ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ก็ได้อิง

กับหลักการเหล่าน้ี โดยผู้สนใจสามารถติดตามเยี่ยมชมข้อมูลได้บนเวบ็ไซต์ 

www.14tula.com หรือส่งข้อมูลยงัอเีมล oct14_f@hotmail.com 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรมูลนิธิ 14 ตุลำ

 1.นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ประธานกรรมการ

 2.นางสุนี  ไชยรส   รองประธานกรรมการ

 3.นายสันติสุข  โสภณสิริ  กรรมการ

 4.นายสถาพร  ลิ้มมณี   กรรมการ

 5.นายบุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการ

 6.นายสันติ  คุณพิสิฐวงศ์  กรรมการ

 7.นายเลิศ  ตันติสุกฤต  กรรมการ

 8.รศ.สุรัสวดี  หุ่นพยนต์   กรรมการและเหรัญญิก

 9.นายประสาร  มฤคพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ

ส�ำนักงำนมูลนิธิ 14 ตุลำ

อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 

เลขที่ 14/16  ถนนราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
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