คํากล่ าวพิธีประกาศรั บรองวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็ นวันสําคัญของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิ ดตัวประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา”
วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิ 14 ตุลา มีหนังสือเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาประกาศให้ วนั ที่
14 ตุลาคม ของทุกปี เป็ นวันสําคัญของมหาวิทยาลัย และให้ มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็ นประจํา
ทุกปี ดังเช่นวันสําคัญอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม มีความสําคัญ
ต่อ ประวัติศ าสตร์ ก ารพัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เหตุก ารณ์
ดังกล่าวมีจดุ เริ่มต้ น และมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์อย่างลึกซึ ้งกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยของไทยให้ ประชาชนได้ ศึกษาเรี ยนรู้ อย่าง
กว้ างขวาง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 8/2555 จึงอนุมตั ิให้ วนั ที่ 14 ตุลาคม เป็ น
วันสําคัญของมหาวิทยาลัย และให้ มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ภายในมหาวิทยาลัย
กล่ า วได้ ว่ า เหตุก ารณ์ 14 ตุล า นัน้ ฝั ง แน่ น อยู่ใ นความทรงจํ า ของผู้ค น ทัง้ ในและนอก
มหาวิทยาลัย พื น้ ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นให้ นิสิต นักศึกษาและประชาชน
รวมตัวแสดงพลังทางการเมือง ที่ สําคัญครัง้ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยสมัยใหม่
ผู้คนเรื อนแสนชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุดสําคัญจุดหนึ่งที่มีการชุมนุม ได้ แก่
ลานโพแห่งนี ้ เพื่อเป็ นหมุดหมายและแสดงสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ 14 ตุลา คณะกรรมการจัดงานฯ
จึงได้ ออกแบบประติมากรรม 14

ตุลา จัดแสดงไว้ ณ ที่ลานโพแห่งนี ป้ ระติมากรรม ชิน้ นีเ้ ป็ น

ทองเหลืองทรงกลม วางอยู่บนแท่นรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาด 14 นิ ้ว สูง 70 เซนติเมตร ภาพพื ้นหลัง
หมุดเป็ นอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย มีข้อความรอบๆ หมุดเขียนว่า “พิทกั ษ์ เจตนารมณ์ประชาธิปไตย
สมบู ร ณ์ 14 ตุ ล า 16” โดยปรั บ เปลี่ ย นข้ อความจากบทความเรื่ อ ง “จงพิ ทั ก ษ์ เ จตนารมณ์
ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม ของ นายปรี ดี พนมยงค์ ประติมากรรม 14 ตุลา จัดทํา
ขึ ้นเพื่อเป็ นการรํ าลึกถึงจุดเริ่ มต้ นของเหตุการณ์ 14 ตุลา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ซึง่ องค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่ มต้ นจัดให้ มีการชุมนุมประท้ วงรัฐบาล ณ บริ เวณลานโพแห่งนี ้
โดยมีนายเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ผู้นํานักศึกษา ขึ ้นกล่าวปราศรัย เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเผด็จการใน
ขณะนัน้ ปล่อยตัวผู้ต้องหา 13 คน ที่เรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญและถูกจับกุมคุมขังในข้ อหาขัดขืนคําสัง่
คณะปฏิ วัติ ฉบับ ที่ 4 และมี ค วามผิ ด ในลัก ษณะกบฏต่ อ ราชอาณาจั ก รตามกฎหมายอาญา
มาตรา 116 โดยไม่มีเงื่อนไข

14 ตุลาคม 2555 เป็ นวันครบรอบ 39 ปี ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในปี นี ้เป็ นปี แรกที่
มีการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ การจัดกิจกรรมในวันนี ้ และในปี ต่อๆ ไปสําเร็ จ
เรี ยบร้ อยตามบรรลุวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน นักศึกษา และประชาชน
ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี ้
บัดนี ้ได้ เวลาอันสมควรแล้ ว ผมในฐานะผู้แทนของประชาคมธรรมศาสตร์ ขอประกาศรับรอง
ให้ วนั ที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็ นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิ ดตัวประติมากรรม
“หมุด 14 ตุลา” ณ บัดนี ้.

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 14 ตุลาคม 2555

