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ถึงลูกของพ่อ

ในวันนี้ ที่ใครใครเขาเรียกกันว่า วันพ่อ พ่อเองซึ่งมีเอ็งเป็ นลูกคนหนึ่ งอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับ
ลูกในวันพ่อวัน นี้ (ส่วนเรื่องที่จะพูดกับพ่อของพ่อ คือปู่ ของเอ็งนั้นพ่อได้จุดธูปแล้วคุยเป็ นการ
ส่วนตัวกับปู่ ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอ็งไม่ควรจะรู)้ เมื่อ 40 ปี ก่อนในวันที่ 14 ตุลา 2516 พ่อก็เป็ น
ส่วนหนึ่ งของ “มวลมหาประชาชน” ที่ไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และต่อด้วยขับไล่ถนอม ประภาส
ณรงค์ จนเชื่อว่าได้รบั ชัยชนะ เพราะถนอม ประภาส ณรงค์ หนี ออกนอกประเทศไป หลังจากนั้น
“มวลมหาประชาชน” ได้รฐั บาลอาจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ “มวลมหาประชาชน” ชนะและเชื่อว่า
ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้า โดยไม่ถอยหลังกลับ หลังจากนั้น
1. เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุผ์ ูน้ าชาวนาชาวไร่ ผูน้ านิ สิตนักศึกษา ผูน้ ากรรมกร
2. เกิดเหตุการณ์กรณีนองเลือดพลับพลาชัย
3. เราได้รฐั บาลคึกฤทธิ์ ปราโมช (คนดี)
4. เราได้รฐั บาล เสนี ย ์ ปราโมช (คนดีและพรรคประชาธิปัตย์)
เกิด เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุอ์ ย่างเหี้ ยมโหดอามหิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2519 โดยนิ สิตนักศึกษาประชาชนถูกฆ่า แขวนคอ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สนามหลวง
5. เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่
6. เราได้รฐั บาลนายธานิ นทร์ กรัยวิเชียร (คนดี)
7. เกิดการรัฐประหารโดยพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
8. รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ต่อมาถูกไล่ออก
9. เราได้รฐั บาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (คนดี)
10. เราได้รฐั บาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (คนดี) อีก 10 ปี
11. เราได้รฐั บาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ต่อมาถูกรัฐประหาร
12. เกิดการรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
13. เราได้รฐั บาลนายอานันท์ ปั นยารชุน (คนดีและเป็ นผูด้ ีดว้ ย)
14. เราได้รฐั บาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (ระยะเวลาสั้นจนไม่มีคานิ ยาม)

15. เกิดเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 โดยพลตรีจาลอง ศรีเมือง นาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริ นาย
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ฯลฯ เรียกร้องนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ยอมรับพลเอกสุจินดา เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
16. เราได้รฐั บาลนายอานันท์ ปั นยารชุน (คนดีและผูด้ ี)
17. จากนี้ ไปพ่อเริ่มสับสนว่ามันมีรฐั บาลอีกหลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ไม่รวู ้ า่ ใครมา
ก่อนใคร แล้วใครเป็ นยังไง แล้วถูกใครไล่ กล่าวคือนายบรรหาร ศิลปะอาชา พลเอกชวลิต ยงใจ
ยุทธ นายชวน หลีกภัย (คนดี) ซึ่งลูกต้องไปดูเองจากแสตมป์ ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่เขา
พึ่งออกแสตมป์ อดีตนายกรัฐมนตรีทุกสมัย
18. จากนายชวน หลีกภัย (คนดี) เราได้ พันตารวจโททักษิ ณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
19. ปี 2548 ถึง 2549 กลุ่มนายสนธิ พลตรีจาลอง นายพิภพ นายสมศักดิ์ นายสุริยะใส ฯลฯ
เรียกตัวเองว่า “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ชุมนุ มขับไล่พนั ตารวจโททักษิ ณ และ
ขอให้ในหลวงพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7
20. เกิดรัฐประหาร 2549โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ซึ่งภายหลังลงสมัครรับเลือกตั้งและ
อุตส่าห์ได้รบั เลือกตั้ง
21. เกิดรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งมีนาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริเป็ นประธานคณะกรรมการร่าง และมี
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ (คนดี) เป็ นกรรมการและเลขานุ การยกร่างด้วย
22. เลือกตั้งพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้ง สมัคร สุนทรเวช (ผูก้ ล่าวว่า เหตุการณ์ 6 ตุลา 19
ไม่เคยมีคนตาย และเป็ นรัฐมนตรีมหาดไทยของรัฐบาลธานิ นทร์ กรัยวิเชียร) ได้เป็ นนายก ต่อมา
ถูกไล่ออกเพราะไปจัดรายการทีวีเรื่องการกินข้าวกินปลาตามคาพิพากษาของ ศาลรัฐธรรมนูญผู้
ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างเถียงไม่ได้ในความเห็นของ อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ปรกติ
23. เกิดการชุมนุ มของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยการนาของนายสนธิ พลตรี
จาลอง นายพิภพ นายสุริยะใส ฯลฯ ยึดทาเนี ยบรัฐบาล ยึดสถานี โทรทัศน์ ยึดสนามบินดอนเมือง
สุวรรณภูมิ
24. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (น้องเขยพันตารวจโททักษิ ณ) เป็ นนายกรัฐมนตรี ต่อมาถูกไล่ออก
เพราะพรรคพลังประชาชนถูกยุบตามคาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ผูท้ รงไว้ซึ่งความยุติธรรม
อย่างเถียงไม่ได้ในความเห็นของอาจารย์กิตติศกั ดิ์ ปรกติ (ภายหลังได้รบั การอวยยศให้เป็ นพระยา
นิ ติวิบตั ิดาน้ าลึก)
25. เราได้รฐั บาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (คนดี หล่อ พูดภาษาอังกฤษเก่งที่สุด และไม่เคยทา
อะไรผิด) ที่จดั ตั้งขึ้ นตามรัฐธรรมนูญผสมกับพรรคภูมิใจไทยของนายเนวิน ชิดชอบ ทั้งนี้ โดยพรรค
ร่วมรัฐบาลได้เป็ นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ส่วนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ได้เป็ นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณเป็ นรอง
นายกรัฐมนตรีกากับดูแลความมัน่ คง

26. เกิดเหตุการณ์ชุมนุ มขับไล่รฐั บาลอภิสิทธิ์ของคนเสื้ อแดงในปี 2552 ถึง 2553 ถูกขอคืนพื้ นที่
การชุมนุ มจากรัฐบาลอภิสิทธิ์โดยใช้แก๊สน้ าตา กระสุนยาง กระสุนจริง มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจานวน
มากและมีผูเ้ สียชีวิต 99 คน มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณเป็ นผูอ้ านวยการ ศอฉ. (ศูนย์อานวยการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน)
27. ยุบสภา เลือกตั้งใหม่
28. พรรคเพื่อไทย (ของพันตารวจโททักษิ ณ ชินวัตร) ชนะการเลือกตั้งท่วมท้น (อีกแล้ว) นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
29. พรรคประชาธิปัตย์ (คนดี) เป็ นฝ่ ายค้าน (อีกแล้ว)
30. ปลายปี พ.ศ. 2556 ที่พ่อเขียนจดหมายถึงลูกฉบับนี้ ลูกคงรูว้ า่ มีการชุมนุ มขับไล่รฐั บาลยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตรพรรคเพื่อไทย (ของพันตารวจโททักษิ ณ ชินวัตร) โดยกลุ่มนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
(คนดี คนรักประชาธิปไตย อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย อดีต
รองนายกรัฐมนตรีและผูอ้ านวยการศอฉ.ในเหตุการณ์ปี 2553) ซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มอะไรที่มีชื่อ
ยาวๆซึ่งพ่อก็จาไม่ได้ โดยเรียกร้องให้ขบั ไล่รฐั บาลโดยอ้างว่าออกกฎหมายนิ รโทษกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือ พันตารวจโททักษิ ณ ชินวัตร (อันนี้ ท่าจะจริง) และกรณีที่รฐั บาลแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้
มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมาจากการ เลือกตั้งทั้งหมด โดยหาว่าการที่พรรครัฐบาลแก้ไขให้มีการ
เลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั้งหมดแทนการลาก ตั้งนั้นเป็ นการทาลายประชาธิปไตย (อันนี้ พ่อสงสัยว่ามัน
มัว่ ) เกิดการเดินขบวนซึ่งนาโดยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (คนดีผูย้ ึดมัน่ ในระบบรัฐสภา) เข้า
ยึดสถานที่ราชการ และสถานี โทรทัศน์หลายแห่งโดยใช้ความสงบ (แค่เป่ านกหวีด) สันติ อหิงสา
(ซึ่งพ่อยังสงสัยว่าจะมีใครเชื่อ)
31. นายสุเทพ เทือกสุบรรณประกาศในฐานะผูน้ าของ”มวลมหาประชาชน” (ซึ่งไม่รวมพ่อ) ว่าจะ
จัดตั้งสภาประชาชนที่มาจากทุกสาชาอาชีพ (แต่ไม่ใช่การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เพราะมันไม่ดี
พอ) และจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่ดี (ไม่รเู ้ ป็ นยังไง ? และเป็ นใคร? และมาจากไหน?) และจะ
เปลี่ยนแปลงประเทศไปตามแนวทางที่ดีเลิศ (ไม่รเู ้ ป็ นยังไง? ทายังไง ? ใช้เงินเท่าไหร่? เถียงได้มย้ั
? ค้านได้มย้ั ? ฯลฯ)
เรื่องที่เล่าเหตุการณ์เรียบเรียงมาทั้งหมด เพียงเพื่อจะบอกลูกว่าเราคงต้องเดินทางกันอีกยาวนาน
กว่าที่จะได้ประเทศไทย ที่รุ่งเรืองไพบูลย์ นักการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาล้วนมาแล้วก็ไป แย่ง
ชิงอานาจกันบนเลือดเนื้ อของ “มวลมหาประชาชน” ซึ่งแท้จริงมีชะตากรรมเดียวกันทั้งหมด
มันเป็ นเรื่องน่ าขาที่ “มวลมหาประชาชน” ที่อนุ สาวรียป์ ระชาธิปไตย ที่ศนู ย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เปล่งคาขวัญเป็ นคากลอนว่า “ไมมีอานาจใดในโลกหล้า ผูป้ กครองต่างมาแล้วสาบสูญ ไม่มีใครล้า
เลิศน่ าเทิดทูน ประชาชนสมบูรณ์นิรนั ดร์ไป เมื่อยืนหยัดต่อสูผ้ ูก้ ดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิต

ใหม่ เมื่อท้องฟ้ าสีทองผ่องอาไพ ประชาชนย่อมเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน” (ซึ่งแต่งโดยวิสา คัญ
ทัพ ปั จจุบนั เป็ น คนเสื้ อแดง เป็ นแกนนา นปช. ซึ่งถ้ามวลมหาประชาชนที่เปล่งคาขวัญนี้ รูว้ า่ ใคร
แต่ง พ่อก็ไม่รวู ้ า่ ยังจะชูคาขวัญนี้ กันอีกหรือไม่) ยิ่งไปกว่านั้น มวลมหาประชาชนเหล่านี้ รูไ้ หมว่า
สิ่งที่นายสุเทพและผูน้ าของเขาต้องการคือสภาประชาชนที่ไม่ตอ้ งมาจากการเลือก ตั้ง รัฐบาล
ประชาชนที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งมา พ่อคิดว่าเค้าคงไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ฟัง มัวแต่เป่ านกหวีด
ซึ่งถ้าเค้ารูแ้ ละเข้าใจอย่างจริงจัง ภายหลังจากเปล่งคาขวัญว่า “ประชาชนต้องเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน”
แล้ว นอกจากขับไล่รฐั บาล คงจะขับไล่ผนู้ าม้อบของตนด้วย
หลังจากนี้ คงจะต้องเป็ นไปตามกฎของ ธรรมชาติที่วา่ กงล้อประวัติศาสตร์คงทาหน้าที่ของมัน โดย
หมุนเดินไปข้างหน้าอย่างที่ไม่มีใครจะหยุดได้ ใครที่ปลิ้ นปล้อนตอแหล หลอกลวงประชาชน ทา
เพื่ออานาจของตนและพรรคพวกโดยไม่คานึ งถึงประชาชน คงจะถูกบดขยี้ พินาศไป
พ่ออยากให้ลกู คิดเยอะๆ ศึกษาและวิเคราะห์สงั คมไทยที่เป็ นอยูแ่ ละจะเป็ นไป ศึกษาผูค้ นที่ออกมา
เคลื่อนไหวให้ดี ดูอดีต ศึกษาความคิดในอดีตของเขา ดูการกระทาในอดีตและปั จจุบนั ของเขาโดย
ใช้กฎทางวิทยาศาสตร์สงั คม อย่าให้ใครหรืออารมณ์ของเราเองชักจูงพาไปดังเช่นวัวควาย พ่อคิด
ว่าเพียงเท่านี้ ลูกก็จะสามารถเข้าใจและครองตนในสังคมนี้ ต่อไปอย่างมี ประโยชน์

ด้วยรัก
จากพ่อ

หมายเหตุ: ผูเ้ ผยแพร่ไม่ใช่ผเู้ ขียนจดหมายฉบับนี้ ตัวผูเ้ ขียนคือนายกฤษฎางค์ นุตจรัส นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิตศ
ิ าสตร์ รหัส 18

