
ก่อนอื่น ดฉินั ในนามมลูนิธสิทิธอิสิรา ขอขอบคุณวทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์ส าหรบัความชดัเจนและ

หนกัแน่นของการเป็นสถาบนัการศกึษาภายใตน้าม ปรดี ีพนมยงค ์ทีก่รณุาตอบรบัอนุเคราะหส์ถานทีแ่ละ

จดัการดแูลอยา่งดยีิง่ 

 ดฉินัเพยีงแต่จะมาท าหน้าทีเ่กริน่น าถงึทีม่าทีไ่ปของงานในวนัน้ี ซึง่กเ็ป็นผลมาจากการผสมปนเป

กนัของปัจจยัสกัสามประการ  

 ประการแรกเริม่เดมิททีีสุ่ดนัน้ เริม่มาจากเพยีงว่า หลงัจากทีเ่มือ่ตน้ปีทีผ่่านมา ดฉินัไดส้ามารถจด

ทะเบยีนจดัตัง้มลูนิธสิทิธอิสิราขึน้มาตามกฎหมาย เพื่อมาท าหน้าทีด่แูลเงนิประกนัตวัผูต้อ้งหาคดกีารเมอืง

ในนามกองทุนราษฎรประสงคไ์ดแ้ลว้ ปัญหาขอ้ต่อไปกค็อื ตอ้งหาเงนิมาจา้งคนท างานในนามมลูนิธ ิตัง้แต่

งานประกนั งานประสานงาน งานเอกสาร และงานบญัช ีซึง่งานเหล่านี้เคยด าเนินมาตลอดหลายปีก่อนหน้า

อยา่งทุลกัทุเลถูลู่ถูกงัโดยแรงก าลงัอาสาส่วนบุคคล เนื่องจากนโยบายของดฉินัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้กองทุนนัน้มี

อยูว่่า เงนิในบญัชกีองทุนราษฎรประสงค ์จะสงวนไวเ้พื่อผูต้อ้งหาทางการเมอืงเท่านัน้ จะไม่มกีารเบกิแมแ้ต่

บาทเดยีวออกมาเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าตอบแทนในการท างาน ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งตลอดหลายปีทีผ่่านมาจงึ

ขึน้อยูก่บัตวับุคคลทีแ่บกรบัมนัไว ้และดงันัน้จงึไม่มหีลกัประกนัระยะยาวส าหรบัผูท้ีจ่ะมาสบืทอดด าเนินการ

ต่อไปในนามมลูนิธ ิ

 แลว้ใครบางคนกเ็สนอว่าเราน่าจะจดังานขายบตัรระดมทุนใหม้ลูนิธ ิและใครอกีคนไดก้รณุาเสนอว่า 

ยนิดจีะมาบรรยายพเิศษใหใ้นวาระระดมทุนนัน้ แต่สุดทา้ยเมือ่ดฉิันมาใครค่รวญจากชื่อผูบ้รรยาย ว่าคอื

อาจารยว์รเจตน์ ภาครีตัน์ ดฉินักใ็หรู้ส้กึกระดากทีจ่ะขายบตัร เพราะทุกท่านกน่็าจะคดิเหมอืนกนักบัดฉินั

ไหมคะว่า อาจารยว์รเจตน์คอืนกักฎหมายทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองราษฎรไปแลว้ ไมค่วรทีใ่ครจะสามารถมา

ตดิราคาขายบตัรจบัมอื บตัรบรรยายใดๆไดแ้ลว้ แผนจดังานทอลค์ขายบตัรระดมทุนของมลูนิธจิงึถูกพบัไป  

  แต่เหตุปัจจยัทีพ่ลกิผนัมาผลกัดนัเป็นประการทีส่องนัน้มอียูว่่า กด็ว้ยฐานะของการดแูลกองทุน

ประกนัตวัอกีนัน่ล่ะค่ะ ทีท่ าใหใ้นช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา เมือ่คดต่ีางๆทีไ่ดป้ระกนัตวัไว ้เริม่ทยอยมคี า

พพิากษา และเรากไ็ดร้บัทราบผลคดเีหล่านัน้ในฐานะนายประกนัดว้ยความหนกัใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่คดี

ต่างๆทีเ่ป็นผลมาจากกฎหมายอาญามาตรา 112  เราไดแ้ต่คดิว่ามนัตอ้งมอีะไรผดิปกตสิกัอยา่ง และถา้จะมี

ใครทีจ่ะสามารถขมวดความผดิปกตนิี้ออกมาไดอ้ย่างรดักุมหมดจดทีสุ่ด กค็งไมแ่คลว้ตอ้งเป็นอาจารย ์

วรเจตน์ และดว้ยเหตุนี้งานทอลค์ระดมทุน จงึถูกน ามาปัดฝุ่ นกลายเป็นงานบรรยายสาธารณะ ทีไ่มเ่พยีงเปิด

หอ้งรบัรองทุกท่านมาฟังกนัในทีน่ี้ แต่เรายงัหวงัทีจ่ะถ่ายทอดมนัออกไปถงึบรรดาบุคคล องคก์ร และสถาบนั 

ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อจะใหห้นัมามองสิง่ทีเ่กดิขึน้ดว้ยสายตาของการทบทวน หรอือาจเรยีกไดว้่ามวีุฒภิาวะ 

โดยเฉพาะในวาระนี้ ทีถ่อืไดว้่าครบ 1 ทศวรรษ หรอื 10 ปีพอด ีนบัจากทีเ่คยมกีารเสนออยา่งเป็นรปูธรรม



ใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายมาตรา 112 นี้ไวโ้ดยอาจารยว์รเจตน์เอง เมือ่วนัที ่15 ม.ค. 2555 ที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ห่งนี้ 

 แต่เรากต็อ้งไมล่มืว่า หลงัการบรรยายวนันัน้ไมน่าน คอืในวนัที ่29 ก.พ. 2555 อาจารยว์รเจตน์กถ็ูก

บุกท ารา้ยร่างกายจากการปลุกปัน่ความเกลยีดชงัของสื่อมวลชนจ านวนหนึ่ง จงึช่วยไมไ่ดท้ีว่าระครบ 1 

ทศวรรษของการเสนอแกก้ฎหมายดว้ยความเปิดเผยตรงไปตรงมา จงึครบรอบไปพรอ้มกบั 1 ทศวรรษของ

ความป่าเถื่อนอยา่งซึง่หน้า ทีแ่อบอยูห่ลงัขอ้อา้งของการปกป้องสิง่ทีเ่รยีกกนัว่ากฎหมาย  

 และปัจจยัทีส่ามกเ็ลยเขา้มาเกีย่วพนั เพราะกใ็หบ้งัเอญิอกีเช่นกนั ทีด่ฉินัตัง้ใจไวว้่าจะให้มลูนิธสิทิธิ

อสิรานี้มพีนัธกจิอกีอยา่ง นัน่คอืการท าสิง่ทีอ่าจเรยีกว่าหอจดหมายเจตจ านง หรอืงาน archive และเราก็

ไดร้บัมอบสมบตัจิ านวนหน่ึงจากอาจารยว์รเจตน์ทีเ่ป็นจดหมายและไปรษณียบตัรซึง่มปีระชาชนส่งมาถงึ

อาจารยเ์มือ่สบิปีทีแ่ลว้ในช่วงทีเ่ปิดประเดน็การแกไ้ขกฎหมายมาตรา 112 ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นค าชื่นชมให้

ก าลงัใจ และในดา้นทีเ่ป็นค าด่าทอคุกคามและอาฆาตมาดรา้ย ในแงว่ตัถุสะสม มนับรรจไุวด้ว้ยเนื้อหาและ

รปูแบบของความพยายามสื่อสารในยคุสมยันัน้ ของการเขยีนดว้ยมอื หรอืพมิพด์ดี พบัใส่ซอง ตดิแสตมป์ 

จา่หน้า และรอเวลาขา้มวนักว่าสารนัน้จะถงึผูร้บั กรณีมรีปูประกอบกอุ็ตส่าหล์งแรงทากาวตดัแปะมาให ้และ

ดฉินัแน่ใจว่าหากเรามเีวลาส ารวจใหล้ะเอยีดขึน้ เรากอ็าจพอจ าแนกไดว้่าฉบบัใดเป็นจดหมายจากประชาชน

ทัว่ไป และฉบบัใดคอื ไอโอ ยคุบุพกาล เราจงึคดับางส่วนมาเป็นตวัอย่างแสดงไวห้น้าหอ้งบรรยายวนัน้ี ให้

เป็นการเพิม่บรรยากาศของการทบทวนแบบร าลกึความหลงัไปในตวั 

 แต่แน่นอนว่าจดหมายทีน่ ามาแสดงนี้ จะไม่มดีา้นทีเ่ป็นการยกยอ่งใหก้ าลงัใจ เพราะดฉินัคาดหมาย

ไดว้่าแมอ้าจารยว์รเจตน์คงรูส้กึขอบคุณในน ้าใจของท่านเหล่านัน้ทีเ่ขยีนมา แต่อาจารยก์ค็งไมส่ะดวกใจทีจ่ะ

ถูกเสนอภาพเป็นพระเอก hero ขนาดนัน้ ดงันัน้วนันี้เรากเ็ลยมแีต่ดา้นทีอ่าจจะท าใหอ้าจารยต์อ้งกลายเป็น 

tragic hero หรอืพระเอกรนัทดสกัหน่อยมาจ าลองจดัแสดงไว ้ 

  แต่อนัทีจ่รงิ ยงัมจีดหมายอกีบางฉบบั ทีแ่มไ้มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของอาจารยว์รเจตน์ แต่กอ็ธบิาย

โตแ้ยง้มาอยา่งจรงิใจและไม่จ าเป็นตอ้งแสดงอาการประทุษรา้ยใส่กนั ดฉินัไมไ่ดค้ดัมาแสดงในงานวนันี้ 

เพราะผูเ้ขยีนเขยีนมาอยา่งเปิดเผยตวัตน ราวกบัเพื่อยนืยนัความบรสิุทธิใ์จ ดฉิันจงึเพยีงแต่จะยกเนื้อหา

บางส่วนมาอ่านใหทุ้กท่านฟังเป็นการปิดทา้ย ก่อนจะส่งมอบเวทใีหอ้าจารยว์รเจตน์ต่อไปนะคะ 

 ผูเ้ขยีนจดหมายฉบบัน้ีมภีมูลิ าเนาอยู่ที ่จ.สุรนิทร ์เธอขึน้ตน้ว่า เธอไมเ่คยรูจ้กัอาจารยว์รเจตน์เป็น

การส่วนตวั แต่ทีเ่ขยีนมาเพราะเหน็ว่าอาจารยเ์ป็นแกนน าของคณะนิตริาษฎรใ์นการเสนอแกไ้ขมาตรา 112 

เธอบอกว่า  



  สารภาพจรงิๆว่าดฉินัไม่รูข้อ้มลูทีแ่ทแ้น่นอน ว่าด ีมปีระโยชน์ต่อสถาบนักษตัรยิห์รอืไม่ บางคนบอกว่าแกเ้พือ่

ปกป้องสถาบนั บางคนบอกเป็นการลดและท าลายพระราชอ านาจ ซึง่ทัง้นี้ทัง้นัน้ดฉินักไ็ม่ไดห้าขอ้มลูอย่างจรงิจงัมากนกั  

ไดแ้ต่เสพขา่วจากหนงัสอืพมิพ,์ โทรทศัน์หลายๆช่อง รวมถงึขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นตบา้ง หาขอ้สรุปไม่ได้ ว่าดจีรงิหรอืไม่  

 แต่ในสว่นตวั ดฉินัตอ้งเขยีนจดหมายถงึอาจารย ์เพราะพระอรหนัตใ์นบา้นของดฉินั มอีาการเศรา้โศกเสยีใจ 

ซมึเศรา้ เมือ่ทราบขา่วจากโทรทศัน์บา้ง หนงัสอืพมิพบ์า้ง ว่าเขาจะลม้ลา้งในหลวง ท าใหล้กูอย่างดฉินัทนดสูภาพเช่นน้ีไม่ได ้

แมจ้ะพยายามอธบิายเช่นไร แมก่ไ็ม่เขา้ใจ อาจจะเพราะดฉินักไ็ม่เขา้ใจเหมอืนกนั จงึท าใหแ้ม่เขา้ใจไม่ได ้... ดฉินัเพยีง

อยากชี้ใหอ้าจารยม์องอกีมมุหนึง่ของเพือ่นร่วมชาตทิีแ่ก่ๆ ตาไมค่่อยด าแลว้เพราะเริม่จะฝ้าฟาง ว่าเขาเศรา้โศกเสยีใจกบั

การกระท าของคณะนิตริาษฎรเ์พยีงใด  

  และในท่ามกลางค าวงิวอนนัน้ ผูเ้ขยีนจดหมายท่านนี้ยงัขมวดไวว้่า  

 ดฉินัเองเหน็ว่า ในเวลาน้ีบา้นเมอืงมปัีญหามากพอแลว้ และยงัไม่ถงึเวลาทีจ่ะไปแตะตอ้งมาตรานี้ แต่หากพน้

ช่วงเวลานี้แลว้ ดฉินัจะไมข่ดัขอ้งเลย และอาจสนบัสนุนอาจารยด์ว้ยเช่นกนั  

 จดหมายของเธอลงวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 บดันี้เวลาผ่านมา 10 ปีแลว้ เธอหรอืผูท้ีม่คีวามคดิเหน็

ไปในทางเดยีวกบัเธอ พรอ้มแลว้หรอืยงัทีเ่ราจะกลบัมาคุยกนัใหมอ่กีครัง้ เพราะในระหว่างทางของการรอให ้

“ถงึเวลา” ทีผ่่านมานัน้ มเีพื่อนรว่มชาตขิองเธออกีจ านวนมากเช่นกนั ทีไ่มเ่พยีงเศรา้โศกเสยีใจ ซมึเศรา้ แต่

ยงัถูกคุมขงั ถูกพลดัพราก ถูกปิดปาก ทัง้ในความหมายของการพดูไมไ่ด้ และในความหมายของการลม้หาย

ตายจากกนัไป มากมายเหลอืเกนิแลว้ ความหวงัทีเ่ราในฐานะประชาชนไทยดว้ยกนัจะมาเปิดปากคุยกนั

อยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศยัและตรงไปตรงมา เกีย่วกบักฎหมายแค่มาตราเดยีวของไทย ไมค่วรเป็นเรือ่งทีไ่กลเกนิ

เอือ้ม เกนิชัว่อายขุยัขนาดนัน้แลว้  

 ดฉินันึกถงึจดหมายจากอดตีครปูระชาบาลท่านหนึ่ง ทีเ่พยีรเขยีนมาขอความรูแ้ละใหก้ าลงัใจ

อาจารยว์รเจตน์อยู่ส ัน้ๆ แต่หลายฉบบัต่อเนื่องกนั ตัง้แต่ในวนัทีท่่านบอกว่าอาย ุ79 เมือ่มนีาคม 2555  

อาย ุ80 เมือ่ครบรอบวนัเกดิวนัที ่28 เมษา จนถงึปี 2558 กย็งัเขยีนมาใหมใ่นวยั 83 บนกระดาษทีเ่ป็นการ

พลกิดา้นหลงัของปฏทินิทีฉ่ีกมาจากผนงั และยงัคงอวยชยัใหพ้รดว้ยประโยคเดมิอยู่เช่นนัน้ว่า “ผมคอืผนงั

ทองแดงก าแพงเหลก็ จะยนืเคยีงขา้งตลอดไป รบัรองว่าเราจะไม่ทอดทิง้กนั” 

 และดฉินัเขา้ใจว่านัน่ คอืฉบบัสุดทา้ย 

 กจิกรรมการบรรยายในวนันี้ของมลูนิธสิทิธอิสิรา ขออุทศิแด่หนึ่งทศวรรษแห่งช่องว่างระหว่าง

ราษฎรกบัราษฎรดว้ยกนั และระหว่างราษฎรกบัสถาบนักษตัรยิ ์ทีถู่กขดัขวางใหค้าราคาซงัไว ้ดว้ยกฎหมาย

มาตราเดยีวมาตรานี้ ทีด่ฉินัขอจะอนุญาตเชญิอาจารยว์รเจตน์ ภาครีตัน์ มาชวนใหเ้ราทุกคน ไดท้บทวนกนั  

 ขอเชญิทุกท่านปรบมอืตอ้นรบั อาจารยว์รเจตน์ ภาครีตัน์ ค่ะ 


