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การเสวนา หัวข้อ มรดก  ๑๔  ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น 

วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓-๓๐-๑๕-๐๐ ณ ห้องประชมุสญัญา ธรรมศกัดิ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์  

วิทยากร 

 ศาสตรจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ วิทยาลยันานาชาตปิรีดี พนมยงค์ มหาวิทยยัธรรมศาสตร์  

 คณุวฒันชยั วินิจจกลุ  อดีตผู้จดัการอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา  

 คณุนภาวลัย์ สิทธ์ิศกัดิ ์ นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชัน้ปีท่ี ๔ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้ด าเนินรายการ   

คณุสินธุ์สวสัดิ ์ยอดบางเตย ผู้จดัการสถาบนัปรีดี  พนมยงค์ 

ผู้ ดําเนินรายการ : สวสัดีทา่นผู้ มีเกียรตทิกุท่าน 

 ในวาระครบรอบ  ๓๙  ปี  เหตกุารณ์  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้จดัให้มี

การเสวนาภายใต้หวัข้อวา่ “มรดก ๑๔ ตลุา ในมมุมองคนหลากรุ่น”  ทกุทา่นคงทราบดีอยูแ่ล้ววา่  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ซึง่แรกก่อตัง้คือ  ‘มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’  ก่อกําเนิดขึน้มา

เม่ือวนัท่ี  ๒๗  มิถนุายน ๒๔๗๗  ตามหลกัข้อท่ี  ๖  ของคําประกาศคณะราษฎร “จะตอ้งใหก้ารศึกษา

อย่างเต็มทีแ่ก่ราษฎร” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

สถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ด้ทําหน้าท่ีตามเจตนารมณ์แหง่การก่อตัง้ตลอดมา  แม้บางชว่งเวลาจะต้องฝ่า

มรสมุโหมกระหน่ําอยา่งรุนแรง  แตก็่สามารถยืนหยดัผา่นมาได้   ในปี พศ. ๒๔๙๕ มีบทความชิน้หนึง่เขียน

โดยนกัเขียนนกัหนงัสือพิมพ์  เร่ือง ‘ดนูกัศกึษา มธก.ด้วยแวน่ขาว’ ข้อความตอนหนึง่มีดงันี .้.. นกัศึกษาและ

บณัฑิตของมธก.มีความรักในมหาวิทยาลยั  มิใช่เพราะเหตแุต่เพียงว่าเขาไดเ้รียนในมหาวิทยาลยันี ้ เขารัก
มหาวิทยาลยันีเ้พราะว่ามีธาตบุางอย่างของมหาวิทยาลยันีส้อนใหเ้ขารู้จกัรักคนอืน่ๆและรู้จกัความทกุข์
ยากของคนอืน่ๆ  เพราะว่ามหาวิทยาลยันีไ้ม่กกักนัเขาไว ้ ในอปุาทานและความคิดทีรู้่จกัเ อาแต่ตวัรอด

เท่านัน้   น่ีเป็นบางสว่นของบทความท่ีเขียนโดยกหุลาบ สายประดษิฐ์  ซึง่ตอ่มาในชว่ง หลงัเหตกุารณ์  ๑๔  

ตลุาคม ๒๕๑๖  ได้มีการตดัข้อความให้กระชบัขึน้แตเ่นือ้หายงัคงสมบรูณ์อยู่คือประโยคท่ีวา่  “ฉันรัก

ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”  ทกุวนันีว้ลีนีเ้ป็นวลีคูก่บั

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   



๒ 

 

เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ ต้องถือวา่เป็นการหล อมรวมประชาชนทกุหมูเ่หลา่ท่ีต้องการสิทธิ

เสรีภาพ  และประชาธิปไตย  ต้องการให้มีรัฐธรรมนญูและการเลือกตัง้   น่ีเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ ไทย

ท่ีการเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย ประชาชนมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ  เปิดเผยท่ีสดุ   เป็นครัง้แรกแล ะครัง้

เดียวท่ีหล อมรวมคนทกุชนชัน้ท่ีรักชาติ  รักประชาธิปไตย อยา่งเปิดเผย   เราต้องยอมรับความจริงวา่ตัง้แต่

การทํารัฐประหารเม่ือ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ โดยคณะทหารนําโดย พลโทผิ น  ชนุหะวัณ  เป็นต้นมา  กวา่

จะมาถึงเหตุ การณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖   เป็นเวลาถึง ๒๖ ปีท่ีเราต้องอยูภ่ายใต้ สถานการณ์ท่ีไมเ่ป็น

ประชาธิปไตย   แม้จะมีชว่งระยะเว ลาของลมหายใจสัน้ๆของประชาธิปไตย  แต่ ทกุขัน้ตอนของ

ประชาธิปไตย ในขณะนัน้ไมใ่ชเ่นือ้หาของประชาธิปไตยท่ีแท้จริง    กวา่จะมาถึง เหตกุาร ณ์ ๑๔ ตลุาคม 

๒๕๑๖ เท่ากบัสงัคมไทยได้สะสมปัญหาความไมเ่ป็นประชาธิปไตยอยา่ง ยาวนาน  ดงันัน้การเกิดขึน้ของ

เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ คือจดุตดัเปล่ียนท่ีสําคญั สําหรับการก้าวสูม่ิตใิหมท่ี่ป ลดปลอ่ยพลงัทาง

เศรษฐกิจ สงัคม รวมทัง้การเมืองในระดบัหนึง่   เรามารวมตวักนัวนันีใ้นภาคเช้าของทกุๆปี ท่ีอนสุรณ์สถาน  

๑๔ ตลุาคม ส่ีแยกคอกววั  ถนนราชดําเนินกลาง     มลูนิธิ  ๑๔  ตลุา  และองค์กรประชาธิปไตยตา่งๆ   จดั

ให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือน้อมรําลกึถึงผู้ เสียสละชีวิตในเหตกุารณ์  ๑๔  ตลุา  รวมทัง้ผู้บาดเจ็บ  พิการ    

มีการแสดงปาฐกถา ท่ีมีเนือ้หาตา่งๆท่ีแหลมคมในแตล่ ะปี  สําหรับปีนีเ้ป็นวาระพิเศษท่ีมีการจดังานใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือให้เห็นความตอ่เน่ื องกนัของสายธารประวตัศิาสตร์ประชาธิปไตย     เราไม่

สามารแยกออกได้ จากเหตกุารณ์ก่อนหน้านัน้ หรือจดุเร่ิมต้นตัง้แต่ ๒๔ มิถนุายน ๒๔๗๕ มาถึงเหตกุารณ์ 

๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖  และเข้มข้ นในระยะ ๓ ปี จนเกิดเหตกุารณ์  ๖ ตลุาคม ๒๕๑๙   มาสูเ่หตกุารณ์

พฤษภาคม ๒๕๓๕ และหลงัจากนัน้มีรัฐธรรมนญูสีเขียว  การเกิดการรัฐประหารเม่ือ  ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ 

จนก้าวมาถึงการมีประชาธิปไตยท่ีเราเห็นทกุวนันี ้    ทัง้หมดนัน้คือ เส้นทางอนัเตม็ไปด้วยความ ผนัแปรของ

สายธารประชาธิปไตยไทย 

ก่อนท่ีจะเข้าเร่ืองการเสวนาในวนันี ้ เรามีหวัข้อในการเสวนาวา่ “มรดก ๑๔ ตุลา ในมุมมองคน

ต่างรุ่น” ในเหตกุารณ์  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์คือจดุเร่ิมต้นของการตอ่สู้    เม่ือมี

การจบักมุ ๑๓ ผู้ เรียกร้องรัฐธรรมนญูแล้ว  ทําให้ เกิดการเคล่ือนไหว คดัค้านการจบักมุของคนจํานวนมาก

เกิดการเรียกร้องของนกัวิชาการ นกัคดินกัเขียนและนกัตอ่สู้ เพ่ือความเป็นธรรมทัง้ปวง  จดุเร่ิมต้น ซึง่เป็นจดุ

แตกหกัท่ีเป็นรูปธรรมคือ ณ ท่ีลานโพธ์ิมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แหง่นี ้ ในวนัท่ี ๗  วนัท่ี ๘  ตลุาคม ๒๕๑๖  

เรา ได้เห็น ข่าวครึกโครม   ด้วย ความเป็น นํา้หนึ่งใจเดียวกนัของประชาชนและส่ือมวลชน  โดยเฉพาะ

หนงัสือพิมพ์นัน้   ให้ความสําคญักบัภาคประชาชนนิสิตนกัศกึษาเป็นอยา่งยิ่งตัง้แตก่่อนหน้านัน้ แล้ว    โดย

ให้การสนบัสนนุขบวนการนิสิตนกัศกึษาเพ่ือ เรียกร้องความเป็นธรรมขัน้ตอนตา่งๆ จนถึงการเรียกร้อง

ประชาธิปไตย  มีการ เสนอขา่วการแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนญู  วนัท่ี  ๖ ตลุาคม ๒๕๑๖ ไปจนถึงการ



๓ 

 

จบักมุ ๑๓ ผู้ ต้องหา  นําไปสูก่ารชมุนมุท่ีลานโพธ์ิ  และผู้ ท่ีเป็นผู้ นําท่ีจดุประกายเร่ิมต้น นัน้ ขณะนีคื้อ ดร .

เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ  ในขณะนัน้คือนกัศกึษาธรรมศาสตร์ ท่ีช่ือนายเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ  ยืนไฮปาร์คอยู่

คนเดียว   มีผู้ ฟังอยูจํ่านวนหนึง่ก่อนท่ีจะเพิ่มมากขึน้ในเวลาตอ่มา นัน่เป็นจดุ เร่ิมต้นท่ีก่อนกระจายขยายวง

ไปทัว่ทัง้แผน่ดนิไทย  ซึง่เสียงนัน้ได้สัน่สะเทือนความรู้สกึไมม่ัน่คงไปยงัโสตประสาทของเผดจ็การ   แตก่ลบั

ปลกุขวญัพลงัใจใ ห้ประชาชน ทกุภาคสว่น กล้าลกุขึน้มาคดัค้านตอ่สู้กบัอํานาจท่ีไมเ่ป็นธรรม  นําไปสู่

เหตกุารณ์  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๑๖ 

เม่ือวนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ นี ้ประธานกรรมการมลูนิธิ ๑๔ ตลุา (นายแพทย์วิชยั  โชควิวฒัน ) 

ได้ทําหนงัสือ เสนอผา่นอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ขอให้สภามหา วิทยาลยัธรรมศาสตร์ พิจารณา

ประกาศให้วนัท่ี ๑๔ ตลุาคมเป็นวนัประชาธิปไตย  และเป็นวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั  อีกทัง้ให้มีการจดั

กิจกรรมทกุปี 

 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๕   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ ทําหนงัสือ แจ้งกลบัไป ยงั

ประธานกรรมการมลูนิธิ ๑๔ ตลุาวา่   ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี ๘ /๒๕๕๕ วนัท่ี ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๕๕ ท่ีประชมุได้พิจารณามีมตอินมุตัิ ให้วนัท่ี ๑๔ ตลุาคมของทกุปีเป็นวนัสําคญัของมหาวิทยาลยัและ

ให้มีกิจกรรมตอ่เน่ืองทกุปีในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แหง่นี ้ ขอให้พวกเราท่ีอยู ่ณ ท่ีนี ้ ปรบมือให้มตินีด้้วย               

(เสียงปรบมือ)  

ระยะเวลา ๓๙  ปีนีใ้ครวา่นานก็นานใครวา่ ชัว่พริบตาอดึใจเดียว ก็ไมผ่ิด  พวกเราท่ียืนอยูคู่ค่งตอ่

การตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยนี ้ ยงัจะต้องตอ่สู้ ไปตลอดชีวิตเราและ ยงัจะต้องตอ่สู้ ไปสู่ อนาคตอีก ยาวนาน

จนกวา่ประชาธิปไตยจะสมบรูณ์  น่ีถือเป็นก้าวเล็กๆแตเ่ป็นก้าวยา่งท่ี สง่างามและสําคญัยิ่งท่ีเราได้กลบัไป

ให้ความสําคญัตอ่เร่ืองราว ทางประวัตศิาสตร์ประชาธิปไตยเป็นสิ่งท่ีถกูต้องและชอบธรรม  ถ้า หากเป็นไป

ได้ในปีหน้าในวาระครบรอบ ๔๐ ปี เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ นัน้ ขอเสนอให้รัฐบาลมีมตปิระกาศให้ 

๑๔ ตลุาคม เป็นวนัสํา คญัของชาตแิละมีการจดักิจกรรมตอ่ เน่ืองทกุปี   ถ้าทกุคนท่ีอยูท่ี่นี เ้ห็นด้วยกรุณา

ปรบมือครับ (เสียงปรบมือ)   

 สิ่งท่ี เสนอไปยงัรัฐบาลนัน้ ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้     เน่ืองจากทกุยา่งก้าว ท่ีให้คณุคา่กบั

ประวตัศิาสตร์ประชาธิปไตยนัน้สําคญัและเป็นผลดีตอ่ประเทศไทยทั ้ งสิน้  เราหวงั เป็นอยา่งยิ่งวา่เสียงจาก

ห้องประชมุแหง่นีน้า่จะสง่ สญัญาณถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐบา ล เรายงัมีเวลาเตรียมตวัและคดิวา่หลายภาค

สว่นนา่จะหาเวลาพดูคยุ กนัและหาชอ่งทางเสนออยา่งเป็นทางการตอ่รัฐบาล   แนน่อนเคย มีการประกาศ

ของรัฐสภาวา่ให้ วนัท่ี  ๑๔  ตลุาคม   เป็นวนัประชาธิปไตย มาแล้ว  แตใ่นสว่นของฝ่ายบริหาร ยงัไมเ่ป็นมติ



๔ 

 

ของคณะรัฐมนตรี    ถ้ารัฐบาล ประกาศ ให้วนัท่ี  ๑๔  ตลุาคมเป็นวนัสําคญั ของชาตโิดย จะให้มีการจดั

กิจกรรมในวาระดงักลา่วของทกุๆปี  หมายความวา่ทกุภาคสว่นของรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัการศกึษา

ทัว่ประเทศท่ีสั งกดัรัฐบาลจะ ได้จดังานให้นกัเรียนนกัศกึษาได้ เรียนรู้ศกึษากระบวนการทาง ประชาธิปไตย   

ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการสร้างคณุภาพให้เยาวชนในสงัคม   เราหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วาระ นัน้จะ

มาถึงในไมช้่านี ้  

เม่ือจบการเสวนาในหวัข้อ “มรดก  ๑๔ ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น ” แล้ว   เราจะลงไปข้างลา่ง

เพ่ือไปร่วมเป็นสกัขีพยานพิธีประกาศรับรองวนัท่ี  ๑๔  ตลุาคมเป็นวนัสําคญัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

และเปิดตวั หมดุ ๑๔ ตลุาท่ีลานโพธ์ิ ขอ เชิญชวน ให้ทกุ ทา่นไปร่วมกิจกรร มอยา่งพร้อมเพรียงกนั   เรา

กลบัมาท่ีการเสวนา     อยา่งท่ีเรียนวา่เป็นความ สําคญัของคนทัง้ประเทศ  แล้วมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นจดุศนูย์กลางท่ีเกิดเหตกุารณ์ขึน้  หวัข้อเสวนานีเ้รามีวิทยากรท่ีจะมาพดูคยุ รวมสามทา่น   เป็นบคุคลท่ี

มีบทบาทเก่ียวข้องกบัสงัคมและการศกึษาตา่งกรรมตา่งวาระกนั  คนท่ีนัง่อยู่ ตรงกลาง  หลายทา่นรู้จกัเป็น

อยา่งดีในแ ง่ของประวตัศิาสตร์งานวิชาการ  และทา่นก็เป็นผู้หนึง่ท่ีลงช่ือร้อ ยคนแรกใ นการเรียกร้อง

รัฐธรรมนญู  เรารู้ จกัทา่นในตําแหนง่ ของ ศาตราจารย์ ดร .ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ   ทา่นเป็นธรรมศาสตร าภิ

ชาน วิทยาลัยนานาชาตปิรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรง คณุวฒุิหลายแหง่มี บทความ

วิชาการมากมาย งานเดน่ๆของทา่น อยา่งเชน่ บาดแผลอเมริกา  สงครามและเสรีภาพในประวตัศิาสตร์

สหรัฐอเมริกา  กําเนิดและความเป็นมาสิทธิมนษุยชน  ความคดิการเมืองแบบไพร่กระ ฎมุพี แหง่กรุง

รัตนโกสินทร์  ความเป็นมาทฤษฏีแบง่แยกดนิแดนภาคใต้  ความคดิทางการเมืองของ คนอเมริกนัผิวดําจาก

ทาสสูเ่สรีชน  ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ในวาระ ๘๐ ปีการอภิวฒัน์สยาม ๘ ทศวรรษสยามปฏิวตัคิวามคดิวา่

ด้วยระบอบประชาธิปไตยในระยะเปล่ียนผา่น ๒๔  มิถนุา ๒๕๕๕   และทา่นยงัมีบทความตอ่เน่ืองใน

นิตยสารวิภาษาสามารถหาอา่นกนัได้ในเร่ือง   การปฏิวตัิ  (ไพร่ข้า  ข้าแผน่ดนิ ) ลงเป็นตอนๆ ตอ่เน่ืองอา่น

แล้วตดิใจเพราะเขียนได้ละเอียด   ซึง่อธิบายเร่ืองราวตา่งๆไว้อยา่งนา่สนใจ ขอเสียง ปรบมือให้กบัอาจารย์

ธเนศ (เสียงปรบมือ) 

ถดัมาคุ้นหน้าคุ้นตากนัเป็นคนหนุม่ไฟแรงอดีตทา่นเป็น นายกองค์การนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ปี ๒๕๓๐  จบธรรมศาสตร์  จากคณะเศรษฐศาสตร์ทัง้ปริญญาตรีและโท เป็น

บรรณาธิการนิตยสาร Corporate Thailand เคย เป็นอาจารย์ประ จํา วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิท ยาลยัรังสิต   เคยเป็นผู้จดัการอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา ในยคุบกุเบกิ แล้วก็ทําให้อนสุรณ์สถานมี

ชีวิตชีวา  ปัจจบุนั เป็นหวัหน้าฝ่ายวิชาการสํานกัง านอทุยานการเรียนรู้  สํานกังานพฒันาและบริหารองค์

ความรู้ (องค์การมหาชน)  สงักดัสํานกันายกรัฐมนตรี  คณุ วฒันชยั วินิจจะกลุ (เสียงปรบมือ)  



๕ 

 

สว่นข้างๆ ผมอยูต่ดิกนัเลย คนนีเ้ป็นคนรุ่นใหมแ่ท้ๆเป็นนกัศกึษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทํากิจกรรมตา่งๆมา กมาย เป็น อาสาสมคัรคา่ยเยาวชน มลูนิธิ ๑๔ ตลุา เป็น

อาสาสมคัรหลายโครงการ ทํานิทรรศการ และทํางานสารคดีชดุชีวิตและอดุมคต ิดร .ป๋วย อึง้ ภากรณ์  ทํา

นิทรรศการเคล่ือนท่ีสู ่ ๑๐๐  ปี ชาตกาลป๋ว ย  อึง้ภากรณ์ ในสว่นภมูิภาค และอ่ืนๆ อีกมากมาย                   

คณุ นภาวลัย์ สิทธิศกัดิ ์(เสียงปรบมือ) 

น่ีคือคน ๓ รุ่น ท่ีมีประสบการณ์มีแง่คดิและการรับรู้ตา่งกนั    อาจารย์ธเนศสําผสั ๑๔ ตลุาโดยตรง 

อาจารย์วฒันชยัถือวา่รับรู้และเตบิโตมาหลงัจากนัน้ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

อยา่งเอาการเอางาน สว่นคณุ นภาวลัย์  ก็คือคนรุ่น ใหมท่ี่กลบัไปศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบั ๑๔ ตลุา การเปิด

มมุมองนีเ้ร่ิมต้นท่ีคนรุ่นใหมก่่อนครับ   

คุณนภาวัลย์  สิทธิศักดิ์   สวสัดีคะ่ วนันีข้ออนญุาตนะคะ่ เพราะตื่นเต้นมาก เพราะปกติ จะอยู่

เบือ้งหลงัมากกวา่ วนันีก็้ได้มาอยูเ่บือ้งหน้า ขอเกร่ินมาก่อนวา่ท่ีได้มารู้จั ก ๑๔  ตลุา เม่ือมาศกึษาท่ี

ธรรมศาสตร์ เม่ือตอนนัน้แคจ่งูเข้าไป  และอีกอยา่งคือตอนนัน้ทํางานอาสาสมคัรท่ีคอ่นข้างเยอะ เหมือน

ตอนนัน้อยูใ่นวยัหนุม่สาวก็อยากจะหาอะไรท่ีมาเตมิเตม็ก็ตอนนัน้ยงัไมรู้่วา่ชอบอะไรก็มาเข้าคา่ย ๑๔ ตลุา 

แล้วก็ยงัเป็นลกูคา่ย ตอนหลงัก็มาได้เป็ นวิทยากร และมีโอกาสได้ทํางานโครงการปากคําประวตัศิาสตร์   

ซึง่ได้ไปตามเก็บสมัภาษณ์คนธรรมดาคนเล็กคนน้อยท่ีเป็นคณุลงุคุณป้าท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาจริง ซึง่

ตอนนัน้บางทา่นก็เป็นนกัศกึษา  บางทา่นก็เป็นนกัเรียน บางทา่นก็มาโดยไมรู้่อะไรเลย  ซึง่พอเราได้รับรู้

ตรงนัน้มนัรู้สกึวา่ประวตัศิาสตร์สําคญัมาก   เพราะ คนรุ่นใหมไ่มไ่ด้อินกบัเหตกุารณ์นัน้มากเหมือนกบัรุ่น

ก่อน แตว่า่เรารู้สกึวา่จะต้องศกึษาประวตัศิาสตร์เราก็จะรู้จกัอยา่งจริงๆ เพราะวา่  เหมือนกบัวา่มรดก ๑๔ 

ตลุามนัไมช่ดัเจน เน่ืองจาก คอ่นข้างคลมุเครือ  ซึง่หลงัจาก ๑๔ ตลุา ทกุคนได้ทํางานเตม็ท่ี พอสมัผสัจากท่ี

เรารับรู้จากท่ีเราสมัภาษณ์ขึน้เหนือลงใต้ท่ีสมัภาษณ์คนเยอะมาก มนัจะมีแบบขอ off record บ้าง ขอไม่

พดู ขอไมเ่ผยแพร่นีเ้ยอะมาก แล้วก็เราถือวา่โชคดีมากท่ีได้มาทําโครงการนี ้เพราะวา่ เรารู้สกึวา่เราไมเ่คยรู้

มาก่อนบทเรียนไม่ เคยมีสมยัประถม มธัยม และมหาวิทยาลยันีม้นัพืน้ๆ ซึง่ไมส่ามารถทําให้เรามีอารมณ์

ร่วมเลย เทา่กบัไปฟังคนจริงเลา่   แตพ่อโครงการปากคําประวตัศิาสตร์นีจ้บ กลายเป็นวา่ก็นิ่งไป  แตถ้่าเป็น

มมุมองของหนก็ูถือวา่เป็นคนรุ่นใหม ่ คือ เราเรียนเศรษฐศาสตร์เรายืนอยูร่ะหวา่งเพื่ อนๆท่ีไมรู้่อะไรเลยกบั

เพ่ือนๆทางสงัคมท่ีรู้เยอะ ถ้า ๑๔ ตลุา มนัมียทุธศาสตร์ของอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุานีม้นัดีเพราะตัง้อยูต่รง

ใจกลางเลยตรงส่ีแยกคอกววั  ซึง่หนทํูานิทรรศการและไปยืนอยูต่รงนัน้มีคนสนใจเยอะท่ีเดนิมาชมและอา่น

มีทัง้เดก็ ฝร่ัง และมีทัง้ลงุ ป้า น้า อา ท่ีเป็นคนท่ีเดนิมาแคห่ยดุอยูห่น้าอนสุรณ์สถานแล้งก็พนมมือไหว้ แล้ว



๖ 

 

ก็เหมือนกบันิ่งพกัหนึง่แล้วก็เดนิไป  และมีนอีกกลุม่หนึง่บางคนมาแบบพิการด้วยซํา้ซึง่เราก็ไมรู้่วา่เป็นคน

ในเหตกุารณ์หรือเปลา่  แตก็่เจอแบบนีเ้ยอะมาก   

ถามวา่จะทําอยา่งไ รให้คนรุ่นใหมม่าสนใจ ๑๔ ตลุามากขึน้ อนันีค้ดิวา่ ควรจะทําให้ ๑๔ ตลุามี

ชีวิต เพราะสว่นหนึง่หนทํูางานประวตัศิาสตร์มาคอ่นข้างเยอะทัง้งานอาจารย์ป๋วย งาน ๑๔ ตลุา แล้วก็มี

โอกาสไปทํางานประเดน็ของธิเบตท่ีเก่ียวกบัคนรุ่นคนแก่แล้วก็เรารู้สกึวา่ตอ่ไปพอเราโต และมีลกูหลาน คน

แก่เหลา่นีจ้ะหายไป มนัจะไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ร่วมให้กบัคนรุ่นหลงัแล้วมนัจะเป็นแคบ่ทเรียนพืน้ๆท่ีโอเค

เรียนแล้วก็จบ  ซึง่ไมไ่ด้สร้างความตระหนกัรู้มากมาย  แล้วก็รู้สกึวา่เคยจินตนาการแ น่ๆวา่ถ้าหาก ๑๔ ตลุา 

มีห้องท่ีเป็นปากคําประวตัศิาสตร์ ๑๔ ตลุาจริงๆ   ก็คดิวา่คนเล็ กคนน้อยนีสํ้าคญัมาก คือ คน ท่ีอยูห่วัแถว 

เชน่ อาจารย์เสกสรรค์ อาจารย์ธเนศ  ซึง่ทกุคนรู้จกัซึง่ก็พดูมาเยอะมาก  แตเ่ราควรจะไปฟังเสียงอีกหลายๆ

คนท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ท่ีร่วมกนัแล้วถ้าหากเราทําให้คนรุ่นหลงัอาจจะเอาไปคลิกช่ือเป็นคนบ้ากําลงัเลา่ถึง

เหตกุารณ์ตนเอง  ซึง่ตอนหนฟัูงรู้สกึต่ืนเต้นบางเศร้าบางซึง่มนัคือการรับรู้จริงพอเรามา ทําแผนท่ี  ซึง่พอเรา

ทําทัง้หมดเรา จบัได้เลยวา่จดุตรงนีคื้ออะไรตรงน่ีเกิดอะไรขึน้  แล้วแก่น ของมนัคืออะไร  เหมือนกบัการสง่

ตอ่ประวตัศิาสตร์ให้คนรุ่นหลงัมนัไมใ่ชแ่คอ่นสุาวรีย์ซึง่มนัไมใ่ชแ่คส่ิ่งของ  แตห่นรูู้สกึวา่มนัควรมีการ สรุป

บทเรียนแก่นความคดิของการตอ่สู้แตล่ะครัง้เพ่ือท่ีจะให้คนรุ่นหลงัรับรู้ได้จริง เพราะวา่ จากการทํางานภาค

ประชาสงัคม ซึง่ประเทศไทยนีค้อ่นข้างขาด  อาจจะมีวา่ออกมาพดูออกมารณรงค์กนัเยอะๆ  แตม่นัยงัขาด 

Action for change จะยกตวัอยา่งของประเทศไทย คือ ในชว่งท่ีอาจาร ย์ป๋วยทําโครงการลุม่นํา้กอง  เป็น

การรวมมหาวิทยาลยัทัง้หมดเพ่ือไปรวมอยูก่บัชาวบ้านจริงๆ มนัจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาจจะไมม่า 

แตว่า่นิดหนึง่ก็ยงัดี 

ผู้ด าเนินรายการ ขอเสียงปรบมือให้ให้คณุ นภาวลัย์ (เสียงปรบมือ)ได้ฟังอารมณ์ความรู้สกึจริงๆ

จากน้องท่ีเข้ามาร่วมทํากิจกรรม และได้สมัผสั ๑๔ ตลุา  ณ วนันี ้    เราผา่นเหตกุารณ์มา  ๓๙  ปี แล้ว  ผู้ ท่ี

ได้ไปร่วม ทําพิธีกรรมเม่ือเช้า และได้ ฟังปาฐกถา  ๑๔  ตลุาจะ เห็นสภาพแวดล้อมเปล่ียนไปไมไ่ด้เหมือน

เม่ือก่อนแล้ว ผู้ คน ณ วนันีก็้เห็นความแตกแยกหลายๆ  อยา่ง เป็นธรรมดาหลายคนตัง้คําถาม  และเป็น

คําถามท่ีนา่สนใจกบัคนอีกรุ่นหนึง่ท่ีได้เข้ามาคลกุคลีกั บกิจกรรม ๑๔ ตลุา จนทําให้เกิดมมุมองท่ีได้

แลกเปล่ียนและคยุกนั  สิ่งหนึง่ท่ีสําคญัของ  ๑๔ ตลุา ท่ีเกิดการรวมตวัของคนจํานวน มาก  ทําให้เกิด   

ปรากฏการณ์ท่ีไมเ่กิดขึน้บอ่ย นกัในสงัคมไทย  แง่งามให้ด้านบวกขอยกขึ ้ นมาเป็นตวัอยา่งแม้เพียงเล็กๆ  

แตค่งสะท้อนจิตวิญญาณบางอยา่ง  เชน่  ความขดัแย้งในอดีต   ถ้ายงัพอจํากนัได้ คือ ความไมล่งรอยกนั

ของนกัเรียนชา่งกลกบันกัเรียนชา่งก่อสร้าง   ในขณะนัน้ตีกนัแทบทกุวนั จนเป็นท่ีเบื่อหนา่ยของชาวบ้านใน

กรุงเทพฯ  แตเ่หตกุารณ์ ๑๔ ตลุา เขาเหล่านัน้สามารถหลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดียวได้เพราะมีจดุมุง่หมาย



๗ 

 

เหมือนกนัคือต้องการประชาธิปไตย ประเดน็สําคญัคือ ทกุครัง้ ท่ีเกิดความขดัแย้ง จนตีกนั  มีแตค่นวา่กลา่ว 

ประณามพวกเขาวา่เป็นคนเลวของสงัคม  แตมี่สกัครัง้ไหมท่ีจะให้โอกาสทําความเข้าใจข้อพิพาท  แล้วบอก

วา่เขาก็เป็นคนมีคณุคา่ในสงัคมได้เชน่กนั     ในเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา เป็นเหตกุารณ์ท่ี สร้างความภาคภมูิใจ

ให้กบัพวกเขาทัง้หลายท่ี มีคนเห็นคณุคา่ และให้โอกาสเข้าร่วมการเรียกร้องประชาธิปไตย เป็นจดุนา่สนใจ

เล็กๆท่ีหลายคนอาจมองข้ามไป    ยงัมีสิ่งละอนัพนัละน้อยระหวา่งทางมากมาย  ถ้าเรา จะกลบัไปมองให้

เห็นคณุคา่   ผมคดิวา่ประเดน็เหลา่นีถ้้าลองเรียบเรียงดมูนัมีสิ่งท่ีเกิดขึน้มากมาย      ๑๔ ตลุา แนน่อน

รูปธรรมจดุเร่ิมต้นเกิดขึน้ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แหง่ นีเ้ป็นศนูย์กลาง  แต่ ได้แพร่ไปจนเกิดประทุขึน้ทกุ

ภาคสว่นของประเทศ   ลองไปค้นหาขา่วบนหน้าหนังสือพิมพ์ในชว่งเวลานัน้ด ู  หรือลองไปถามลงุป้าน้าอา

ด ู ไมมี่จงัหวดัไหนหรอกท่ีไมมี่การเคล่ือนไหว เรียกร้องประชาธิปไตย   ปรากฏการณ์ท่ี นกัศกึษา ออกไป

ชีแ้จงให้ประชาชนเข้าใจตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตามสถานท่ีตา่งๆแล้ว  ชาวบ้านโยนเงินมาให้ คนละเล็กคน

ละน้อยแตร่วมแล้วมห าศาลเพ่ือร่วมสมทบการตอ่สู้   เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ จริงในสงัคมไทย ลองไป

สอบถามได้  ไมต้่องไปหาในเว็บไซต์   ลอง ไปหาจากปาก คําประวตัศิาสตร์ท่ียงัมีลมหายใจ    รอบๆ

ธรรมศาสตร์   ทา่พระจนัทร์  ปากคลองตลาด  บางลําพ ู ยงัมีชีวิตอยู ่   ไมเ่ฉพาะกรุงเทพฯแต่ มนัเกิดขึน้ทัว่

ประเทศ  เราจะคอ่ยๆหาคณุคา่คอ่ยๆหาสิ่งท่ีดีงาม    ถ้าเราเจียรไนก็จะทําให้คณุคา่นัน้ปรากฏ   สิ่งเหลา่นี ้

เม่ือเรานํามาตอ่กนัก็จะเห็นอะไรพอสมควร   

เม่ือวารสารอมธ.ฉบบัวนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม  ปี ๒๕๑๖ ตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะได้ปรากฏบทนิพนธ์

ชิน้หนึง่ของทา่นอาจารย์ปรีดี พนมยงคช่ื์อ “จงพิทักษ์เจตนารม ณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน ๑๔ 

ตุลาคม”  ทา่นอาจารย์ปรีดีเสนออะไร แล้วทําไมข้อเสนอของทา่นจงึเป็นประเดน็ให้กบัสงัคมไทยมาโดย

ตลอด   ระยะเวลาอนัยาวนาน พิทกัษ์เจตนารม ณ์ประชาธิปไตยสมบรูณ์ มนัมีความหมาย อยา่งไรในแตล่ะ

บรรทดั  ตรงนีเ้ป็นเร่ื องท่ีนา่หาเวลา พิจารณา กนัให้เห็นแง่มมุ ตา่งไปจากนกัวิชาการท่ี เคยเสนอซึง่เราได้

สมัผสัมามากแล้ว      ในแง่นยัของคําคงมีอะไรพอสมควรเหมือนกนั ขอเรียนเชิญทา่นถดัไปครับ  อาจารย์ 

วฒันชยั เชิญครับ 

วัฒนชัย วินิจจะกูล   ต้องกราบขอโทษทกุทา่นท่ีอยูใ่นห้องประชมุนี ้วนันีผ้ มไมไ่ด้เตรียมอะไรมา

พดูเป็นพิเศษ เพราะผมอยูท่ี่ทํางานแหง่ใหมโ่ดยท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบั ๑๔ ตลุามา ๗ ปี ผมก็ตามไมท่นัหรอ

กวา่ตอนนีใ้ครทําอะไรบ้าง ฟังจากน้องนภาวลัย์ได้เลา่ให้ฟังเม่ือสกัครู่วา่สิ่งท่ีผมเคยมีสว่นริเร่ิมไว้ ไมว่า่จะ

เป็นกิจกรรมตา่งๆ ในอนสุรณ์สถาน หรือโครงการท่ีเราหลายคนได้เคยคดิ ริเร่ิมจะทําพิพิธภณัฑ์ ๑๔ ตลุา ท่ี

เรียกวา่ตามลา่หาความจริงจากปากคําประวตัศิาสตร์ของคนเล็กคนน้อยท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ แม้วา่ ณ 

วนันีท่ี้น้องเขาบอกวา่โครงการหยดุนิ่งไปแล้ว แตเ่ม่ือได้ทราบวา่ก็ยงัมีความตอ่เน่ืองไปอีกระยะหนึง่



๘ 

 

หลงัจากท่ีผมไมไ่ด้ทําหน้าท่ีดแูลอนสุรณ์สถาน ฯ ตัง้แตต้่นปี ๒๕๔๙ ก็รู้สกึยินดี ท่ีนา่ยินดีเพราะวา่ เม่ือได้

ฟังสิ่งท่ีน้องเลา่วา่ไปคยุกบัคนนัน้คนนีม้าแล้วเกิดความคดิเกิดแรงบนัดาลใจอะไรบ้างในการนํามาคดิตอ่

กบัการใช้ชีวิตในปัจจบุนั มนัเป็นการยํา้ความเช่ือโดยสว่นตวัของผมเองวา่ การจะทําให้  ๑๔ ตลุาไมต่ายนัน้

มนัไมใ่ชแ่คก่ารเผยแพร่ข้อมลูและข้อเท็จจริงของความทรงจําทัง้ในรูปบทเรียน หรือคําบอกเลา่เทา่นัน้ คือ

ข้อเท็จจริงนัน้มีความจําเป็นและสําคญัท่ีต้องรับรู้และเข้าใจ แตส่ิ่งสําคญัไปกวา่นัน้ถ้าหากเราจะทําให้

ประวตัศิาสตร์นัน้มีความสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั แล้วรับใช้อนาคตได้ ก็คือเราต้องหากระบวนการท่ีทําให้

ข้อมลูข้อเท็จจริงในอดีตไมไ่ด้สง่ผา่นมาเพียงแคก่ารทอ่งจํา แตจ่ะต้องค้นหาวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองหรือสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในแตล่ะยคุสมยัและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางสงั คม

ด้วย 

คนรุ่นใหมมี่วิธีการเรียนรู้เร่ืองราวในอดีตได้หลากหลายมาก ในสมยั  ๑๔ ตลุา ๑๖ ตอนท่ีอาจารย์

ธเนศ เซ็นช่ือเรียกร้องรัฐธรรมนญูน่ีจะต้องมีคนไปลา่รายช่ือให้ลงนามในกระดาษ เดี๋ยวนีมี้ Petition online 

มี Facebook ท่ีคณุสามารถจะลา่รายช่ือเรียกร้องอะไรได้อยา่งรว ดเร็วผา่นโลกอินเทอร์เน็ต โลกมนั

เปล่ียนไปแล้ว ดงันัน้อยา่ทําให้  ๑๔ ตลุาตายด้วยการให้คนรุ่นหลงัรับฟังและบอกเลา่ข้อเท็จจริงตอ่ๆ ไป

แบบนกแก้วนกขนุทอง แตต้่องเปิดพืน้ท่ีให้เขามีอิสระในการรับรู้ด้วยตวัของเขาเอง  ตวัอยา่งเชน่โครงการ

พิพิธภณัฑ์ ๑๔ ตลุา ซึง่ให้น้องๆ อาสาสมคัรไปสมัภาษณ์กบัคนเล็กคนน้อยเหลา่นี ้เป็นการเปิดมมุมองและ

การแสวงหาความรู้ในเร่ืองราวในอดีตในอีกวิธีหนึง่ ซึง่มนัมีผลกบัคนรุ่นหลงัแตล่ะคนไมม่ากก็น้อย ผมคดิ

วา่ไมไ่ด้มีแคน้่องนภาวลัย์คนเดียว 

แนน่อนวา่ข้อมลูเหตกุารณ์ข้อเท็จจริงในประวตัศิาสตร์มีผลตอ่คนรุ่นห ลงับ้าง เชน่ รุ่นน้องจฬุาฯ ท่ี

ทํางานอยูด้่วยกนัขณะนี ้เขามาเลา่ให้ฟังวา่ชว่งท่ีเรียนอยูปี่หนึง่ ระหวา่งรอตอ่รถเมล์ท่ีราชดําเนิน ก็สงสยั

วา่ท่ีส่ีแยกคอกววัมีสถานท่ีอะไร พอเดนิเข้ามาด ูได้เห็นข้อมลูเห็นภาพในอดีต สิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือมนัช็อก 

หวัใจแตกสลาย ตกใจวา่มี เหตกุารณ์อยา่งนีเ้กิดขึน้ด้วยหรือ เขาไมเ่คยรับรู้รายละเอียดอยา่งนีม้าก่อน ไม่

วา่จะเป็นการเรียนตัง้แตส่มยัประถม มธัยม มาจนถึงอดุมศกึษา ในหนงัสือเรียนอาจจะมีพดูถึง ๑๔ ตลุาอยู่

บ้างก็เป็นคําอธิบายแกนๆไมก่ี่บรรทดั แตค่วามมีชีวิตของเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ไมส่ามารถถ่ ายทอดได้ใน

ตําราเรียน ไมส่ามารถอธิบายได้วา่ใครได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ใครคดิเห็นอยา่งไรหลงัจาก

เหตกุารณ์ สิ่งท่ีเขาได้เห็นได้อา่นข้อมลูท่ีมีอยูใ่นอนสุรณ์สถานสง่ผลสะเทือนตอ่ความเข้าใจตอ่เขามาก 

ดงันัน้มองในแง่หน้าท่ีของอนสุรณ์สถาน ท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึ และเป็นแหลง่เรียนรู้หรือเผยแพร่ข้อมลู ก็ทํา

หน้าท่ีของมนัได้ดีระดบัหนึง่ แตย่งัไมเ่พียงพอครับ ยงัต้องมีกิจกรรมสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจท่ีลกึซึง้



๙ 

 

มากกวา่นัน้ และต้องทําให้คนรุ่นใหมเ่ปล่ียนแปลงในระดบัคณุภาพด้วย ใช้ประวตัศิาสตร์มาเสริมสร้าง

ความคดิจิตสํานกึของคนรุ่นใหม ่ปลกูฝังให้เขารู้จกัคดิมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

มลูนิธิเคยจดัคา่ยเยาวชนรักประชาธิปไตยเม่ือ ๒๕๔๖ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ๑๔ ตลุา เปิดพืน้ท่ี

ให้เดก็เข้ามามัว่สมุทางปัญญา ก็มีเดก็นกัเรียนไมน้่อยท่ีเปล่ียนแปลงจากนกัเรียนธรรมดาท่ีไมส่นใจเร่ือง

ทางสงัคม มาสนใจเ ร่ืองของคนอ่ืนมากขึน้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นัน้ ทกุวนันีก้ลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี

ความรับผิดชอบ รู้จกัคดิและทํางานเป็น มีน้องนกัเรียนเดก็คา่ยคนหนึง่ไปชว่ยงานผมอยูส่ามเดือนเม่ือปีท่ี

แล้ว ก็ได้รับคําชมจากทา่นผู้ อํานวยการสํานกังานฯ วา่ทํางานดี มีความรับผิดชอบ ความคิ ดความอา่นเป็น

ผู้ใหญ่ ก็ไมอ่ยากคยุนะครับวา่ คา่ยท่ีน้องมาเข้าร่วมกบัมลูนิธิ  ๑๔ ตลุาเม่ือ ๙ ปีท่ีแล้วได้เปล่ียนแปลงตวั

เขาจากนกัเรียนธรรมดาๆ คนหนึง่ท่ีอาจจะมีความสนใจหลกัอยูเ่ร่ืองเดียวเหมือนเดก็  ม.๕ ม.๖ สว่นใหญ่ 

คือเร่ืองเอ็นทรานซ์ โดยท่ีกระบว นการคา่ยนัน้เร าไม่ได้พดูเร่ือง ๑๔ ตลุาตรงๆ แตเ่ราใช้ ๑๔ ตลุา เป็น

เคร่ืองมือนําเอาสปิริตและคณุคา่ของ ๑๔ ตลุา มาปรับใช้กบัคนรุ่นใหมใ่นภาวะแวดล้อมปัจจบุนั ปีนัน้มี

เดก็นกัเรียนท่ีมาเข้าคา่ยเกือบร้อยคน ผมคงไมส่ามารถอ้างได้วา่ทัง้ร้อยคนนีจ้ะเปล่ียนแปลงและมีความคดิ

ความอา่นมากขึน้ แตอ่ยา่งน้อยมีหนึง่คนละ่ท่ีผมเห็น และสําหรับผมหนึง่ในร้อยนีก็้วิเศษแล้ว  

ประสบการณ์จากการทํางานท่ีอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา อีกประเดน็หนึง่ท่ีตอกยํา้ความเช่ือของผม

คือ กระบวนการสําคญักวา่ผลลพัธ์ ท่ีพดูอยา่งนีไ้มไ่ด้บอกวา่ผลลพัท์ไมสํ่าคญันะครับ ผลลพัธ์มี

ความสําคญั แต่ ภายใต้วิถีทางประชาธิปไตย กระบวนการเป็นสิ่งสําคญัมากกวา่ ถึงแม้วา่เราจะอยากได้

พิพิธภณัฑ์ ๑๔ ตลุา ต้องรอทําไปอีก ๑๐ ปี ๒๐  ปี ถึงแม้จะไมเ่กิดก็ไมเ่ป็นไรครับ แตข่อให้  ๒๐ นีมี้

กระบวนการดีๆ ท่ีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจสู้คนรุ่นใหมด่งัเชน่ท่ีน้องนภาวลัย์เลา่ให้ฟัง หรื อเกิดกระบวนการ

ท่ีทําให้ความคดิเปล่ียนไปสูค่ณุภาพใหมเ่หมือนกบัน้องท่ีเข้าคา่ยเยาวชน หรือน้องๆ ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม 

เยาวชนท่ีผา่นกระบวนการกิจกรรมตา่งๆแล้วหลงัจากนัน้เขาจะไปทําอะไรอยา่งอ่ืนก็ได้ไมจํ่าเป็นต้อง

เก่ียวข้องกบั ๑๔ ตลุา เพราะสปิริตหรือจิตสํานกึ ๑๔ ตลุาอยูใ่นตวัเขาแล้ว 

ผมอยากเน้นเร่ืองกระบวนการสําคญักวา่ผลลพัธ์ เพราะกระบวนการท่ีไมดี่ไมถ่กูต้องเหมาะสม

ยอ่มไมส่ามารถนํามาสูผ่ลลพัธ์ท่ีดีได้ น่ีเป็นหลกัคดิสําคญัของวิ ถีทางประชาธิปไตยซึง่เป็นมรดก ๑๔ ตลุา

นะครับ ดงันัน้ หากเราเช่ือมัน่เชน่นี ้เราก็ยอ่มจะมีจดุยืนไมเ่ห็ นด้วยกบัการปราบปรามยาเสพตดิท่ีแลกด้วย

ชีวิตคนสามพนัคน แม้จะเป็นผู้ ร้ายค้ายาก็ตาม พดูอยา่งนีอ้ยา่มองวา่ผมอยูฝ่่ายตรงข้ามทกัษิณนะครับ 

เพราะด้วยตรรกะเดียวกนั ถ้าเราคดิวา่กระบวนการสําคญักวา่ผลลพัธ์ การจะโคน่ล้มหรือขบัไลรั่ฐบาลเผดจ็

การรัฐสภา เราก็ไมค่วรเห็นด้วยหรือสนบัสนนุให้ใช้วิธีการรัฐประหาร 



๑๐ 

 

คําถามข้อใหญ่ถ้าจะให้  ๑๔ ตลุา รับใช้ปัจจบุนัได้นัน้คือ ทําอยา่งไรให้สงัคมเรียนรู้จากอดีตใน

แง่มมุท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการท่ีควรจะเป็นมากกวา่จะมุง่สนใจไปท่ีผลท่ีจะไ ด้รับ แนน่อนครับวา่ผลลพัธ์

ของ ๑๔ ตลุา มีความสําคญัในระดบัท่ีทําให้ระบอบเผดจ็การคณาธิปไตยถนอม- ประภาสพงัทลายลงไปได้ 

มนัมีความหมายมหาศาลตอ่สงัคมไทย แตผ่มอยากจะยํา้วา่กระบวนการตา่งๆ ท่ีก่อตวัขึน้มาจนกระทัง่ทํา

ให้เกิดผลลพัธ์อยา่งนัน้มีความหมายมากไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่กนั งานชิน้ท่ีดีท่ีสดุท่ีทกุคนนา่จะเคยอา่นของ

นกัวิชาการรุ่นใหม่ คืออาจารย์ประจกัษ์ก็อธิบายและตอบคําถามข้อนีไ้ด้ดี คอนเซ็ปท์ของการทําพิพิธภณัฑ์ 

๑๔ ตลุา ท่ีใช้ Plot ประวตัศิาสตร์คําบอกเลา่จากคนเล็กคนน้อย ก็คือการรวบรวมความคดิและการก่อรูป

ของกระบวนการท่ีมาจากหลากหลายความคดิของคนซึง่อาจจะไมใ่ช ่ Elite หรือไมใ่ชเ่พียงแคค่นท่ีอยู่ เป็น

สว่นนําเทา่นัน้ เรานา่จะได้ภาพและมมุมองท่ีหลากหลายขึน้ นา่สนใจและมีชีวิตชีวามากขึน้ 

มรดกสําคญัของ ๑๔ ตลุา คือ สปิริตหรือจิตวิญญาณในการตอ่สู้คดัค้านเผดจ็การและอํานาจนอก

ระบบ คดัค้านการผกูขาดทกุรูปแบบ และนําเสรีภาพประชาธิปไตยมาสูส่งัคมไทย ฉะนัน้ถ้าจะรักษามรด ก 

๑๔ ตลุา ไว้ก็คือการรักษาและสืบสานสปิริตดงักลา่ว  ซึง่ก็คือการยืนยนัท่ีจะไมเ่ห็นด้วยหรือคดัค้านเผดจ็

การทกุรูปแบบ ถ้าเป็นในอดีตก็จะคดัค้านเผดจ็การทหาร ในเวลาตอ่มาอาจจะคล่ีคลายกลายเป็นเผดจ็การ

แอบแฝงในรูปแบบของทนุผกูขาดแล้วเข้าไปครอบงํารัฐสภา แตถ้่าขึน้ช่ือวา่ เผดจ็การแล้ว คนซึง่เรียนรู้จาก 

๑๔ ตลุา จะต้องมีจดุยืนและยืนยนัวา่ไมเ่ห็นด้วย และหากระบวนการวา่จะใช้วิธีการอยา่งไรตอ่สู้ภายใต้

จดุยืนแบบนัน้ 

นอกจากนัน้ ผมคดิวา่สิ่งสําคญัท่ีซอ่นอยูภ่ายใต้มรดกของ ๑๔ ตลุา ไมว่า่มรดกดงักลา่วเราจะ

เรียกวา่ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ หรืออะไรก็แล้วแต ่ก็คือ จิตวิญญาณขบถ ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีความหมายมาก

ตอ่สงัคมไทยและคนรุ่นหลงั เพราะขบวนการ ๑๔ ตลุาเกิดขึน้จากคนท่ีกล้าสงสยั กล้าตัง้คําถาม กล้าไม่

พอใจตอ่ความเคยชินท่ีดํารงอยูร่อบตวั และพยายามเปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกวา่ วิญญาณขบถเชน่นีไ้มไ่ด้

นกึถึงประโยชน์เฉพาะตนเอง แตม่องถึงผลประโยชน์ของผู้ อ่ืนของสงัคมของสว่นรวม จิตวิญญาณแบบนี ้

แหละครับท่ีทําให้ ๑๔ ตลุา ไมมี่วนัตาย วิญญาณขบถคืออะไร คือการสงสยัและตัง้คําถามตอ่สิ่งท่ีดํารงอยู ่

และพยายามหาคําตอบเพ่ือเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเคยชิน ถ้าไมมี่ใครสงสยัหรือตัง้คําถามตอ่การถกู

ปิดกัน้เสรีภาพ การลิดดรอนสิทธิในยคุก่อน ๒๕๑๖ ก็คงไมมี่เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา จริงมัย้ครับ จิตวิญญาณ

ขบถแบบนีผ้มคดิวา่ไมไ่ด้แตกตา่งเลยกบั  Spirit ของขบวนการอภิวฒัน์ ๒๔๗๕ เพราะถ้าไมมี่กลุม่คนท่ีเร่ิม

คดิและมุง่ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกวา่ เราจะมี ๒๔๗๕ ได้อยา่งไร ผมคดิวา่ Spirit หรือวิญญาณขบถ

เชน่นีเ้องท่ีจะทําให้ประวตัศิาสตร์มีชีวิตอยา่งตอ่เน่ืองและจะเป็นมรดกท่ีรับใช้ปัจจบุนัและอนาคต  



๑๑ 

 

วิญญานขบถ กล้าสงสยั กล้าตัง้คําถามกล้าเปล่ียนแปลง หากนํามารับใช้ปัจจบุนัและอนาคต ใช้

เร่ืองราวของ ๑๔ ตลุาเป็นเคร่ืองมือ ถ่ายทอดในแง่มมุตา่งๆ ให้คนรุ่นหลงัเรียนรู้ ไมจํ่าเป็นต้องมุง่ท่ี

ข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์แตเ่พียงอยา่งเดียว เปิดชอ่งให้คนรุ่นใหมเ่รียนรู้ในแบบวิธีของเขาเองเพราะมี

ชอ่งทางมากมายหลายรูปแบบให้เขาสามารถเข้าถึงได้ แตต้่องคอยสง่เสริมปลกูฝังให้คนรุ่นใหมก่ล้าคิด 

กล้าตัง้คําถาม กล้าแสวงหาคําตอบ และเปิดพืน้ท่ีให้พวกเขาสามารถลงมือทําในสิ่งท่ีคดิเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งท่ีดีกวา่เพ่ือสว่นรวม น่ีคือสิ่งท่ีจะทําให้ ๑๔ ตลุา ไมมี่วนัตาย ถ้ามนัจะตายก็ตายเพราะ

คน ๑๔ ตลุา เองนัน่แหละท่ีจะทําให้จิตวิญญาณแบบนีห้ายและเจือจางไปดูได้จากสถานการณ์ชว่ง ๔-๕ ปี

หลงัมานี ้เพราะวิญญาณขบถแบบ ๑๔ ตลุา ไมค่วรจะทําให้เรายอมเช่ือตามสิ่งท่ีมีคนบอกให้เช่ือตอ่ๆ กนั

มา จิตวิญญาณขบถแบบ ๑๔ ตลุาควรจะทําให้คน ๑๔ ตลุาสามารถตัง้คําถามตอ่บางสิ่งบางอยา่งท่ีดํารง

อยู ่พร้อมกบัการยอมรับความแตกตา่งด้วยจิตใจและวิถีทางท่ีเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตย จิตวิญญาณ

ขบถแบบ ๑๔ ตลุา ควรจะทําให้เราเรียนรู้ท่ีจะตัง้คําถามตอ่บางสิ่งบางอยา่งท่ีเรารักและเทิดทนู และไม่

ผกูขาดความรักความเทิดทนูไว้ฝ่ายเดียวโดยท่ีฟังคนอ่ืนวิจารณ์ไมไ่ด้  ผมคดิวา่ถ้าเราทําให้บรรยากาศแบบ

นีเ้กิดกบัคนรุ่นใหม ่อนันีก็้คือมรดกสําคญัท่ี ๑๔ ตลุา มอบให้กบัสงัคมปัจจบุนัและอนาคต ถึงวนันีผ้มก็ยงั

ตอบไมไ่ด้วา่มรดกนีต้กทอดมาถึงคนรุ่นใหมห่รือยงั เพราะเรายงัเห็นบรรยากาศท่ีผู้คนจํานวนหนึง่ผกูขาด

ความรักตอ่สถาบนัท่ีรักท่ีชอบโดยท่ีใครวิจารณ์ไมไ่ด้ ถ้าตัง้คําถามหรือวิจารณ์ก็ถกูไลไ่ปอยูน่อกประเทศ ถ้า

หากเรายอมรับให้บรรยากาศแบบนีย้งัคงอยูใ่นสงัคมไทย มรดก ๑๔ ตลุาก็คงไมเ่หลือตกทอดมาเทา่ไหร่ ก็

จะเหลือแตเ่พียงในรูปของบทเรียนไว้ทอ่งจํา เหลือเป็นอนสุรณ์สถาน (ซึง่ก็ยงัดีท่ียงัมีท่ีมีทางให้จดจํารําลกึ

ถึง) แตผ่มก็พดูตลอดตัง้แตทํ่างานอยูแ่ละกระทัง่ลาออกจากงานท่ีอนสุรณ์สถานแล้วนะครับวา่ อนสุรณ์

สถานเพียงลําพงัไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีมีชีวิต เพราะเป็นแคส่ถานท่ี สิ่งท่ีจะทําให้สถานท่ีมีชีวิตก็คือการเตมิกิจกรรม

ลงไป ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมของผู้คนรุ่นหลงัท่ีได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ก็จะสืบสานชีวิตจิตวิญญาณและเร่ืองราว

ประวตัศิาสตร์ตอ่ไปได้ 

มีเกร็ดเล็กน้อยเลา่ให้ฟังถึง ประสบการณ์ท่ีทํางานอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุาอยู ่๔-๕ ปี ในชว่งเดือน

แรกๆ ท่ีเปิดให้ใช้งาน มกัจะมีคนเข้ามาเย่ียมชมอนสุรณ์สถานและตัง้คําถามกบัผมวา่ตอน ๑๔ ตลุา คณุ

อยูท่ี่ไหน ทําอะไร ผมก็ตอบไปวา่อยูบ้่านครับ เพิ่งอาย ุ ๗ ขวบจะไปทําอะไรได้ จะออกมาเดนิขบวนกบัใคร

พอ่แมก็่คงไมย่อม จากนัน้คนๆ นัน้ก็จะเร่ิมพร่ังพรูความเป็น ๑๔ ตลุา และข้อเท็จจริงในแบบของเขา ใน

เหตกุารณ์ท่ีเขาเข้าไปพบเห็นหรือเก่ียวข้อง ตบท้ายด้วยวา่คณุไมรู้่ ๑๔ ตลุา จริงตอนท่ีเกิดอยา่งนีค้รัง้แรกก็

ไมค่ดิอะไร พอรับฟังได้ แตมี่กรณีคล้ายๆ กนันีห้ลายครัง้เข้าเร่ิมไมไ่หว ก็มีการตอบกลบัไปบ้างวา่ แล้วพ่ีรู้

ได้อยา่งไรวา่พระเจ้าตากกู้กรุงศรีอยธุยา ไปร่วมกู้ชาตด้ิวยเหรอ  ผมไมต้่องร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ก็

ได้เพราะมีเอกสารเยอะแยะท่ีสารพดัให้ได้อา่นได้ศกึษา มีรุ่นพ่ีเยอะแยะท่ีเราเคยคยุเคยเลา่ให้ฟัง อนัท่ีจริง



๑๒ 

 

เร่ืองอยา่งนีผ้มไมต้่องใสใ่จก็ได้ แตผ่มมีข้อสงัเกตนิดนงึตรงท่ีการผกูขาดประวตัศิาสตร์เฉพาะตวัเราหรือ

เฉพาะความรับรู้ความเข้าใจในมมุมองของเราเทา่นัน้ ผมคดิวา่น่ีเป็นอีกปัจจยัหนึง่ ซึ่งทําให้ ๑๔ ตลุา ขาด

ชีวิตชีวา ไมมี่ประโยชน์กบัคนรุ่นใหม ่เพราะไมเ่ปิดโอกาสให้คนรุ่นหลงัคดิหรือตัง้คําถามแง่มมุใหม่ๆ  กบั

ประวตัศิาสตร์ ดงันัน้ ก็เป็นเร่ืองนา่เสียดายท่ีกร ะบวนการจดัทําเนือ้หาพิพิธภณัฑ์ ๑๔ ตลุา ด้วยการเก็บ

ข้อมลูจากปากคําประวตัศิาสตร์ท่ีมาจากหลาก หลายมมุมอง จะนิ่งหรือหยดุไป เพราะเป็นกระบวนการท่ี

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหมท่ี่เข้ามาชว่ยงานอนสุรณ์สถาน ได้สมัผสักบัแหลง่ข้อมลูท่ีอาจจะสร้างแรงบนัดาลใจ 

ให้แง่คดิ คําถาม หรือมมุมองใหม่ๆ  กบัเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ หรืออาจจะเจอคนท่ีมีลกัษณะผกูขาด

ประวตัศิาสตร์อยา่งท่ี ผมเจอ แตก่ระบวนการนีจ้ะมีพืน้ท่ีให้คนรุ่นใหมส่ามารถตัง้คําถามได้ทําไมจงึเป็น

เชน่นัน้ ก็จะเป็นประโยชน์ในอีกแง่หนึง่  

อยา่งไรก็ตาม การอยูใ่นบรรยากาศการประชมุพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิแบบนีก็้ชว่ยให้มีกําลงัใจ

ไปอีกแบบเชน่กนั เพราะเม่ือได้พบเห็นคนกลุม่หนึง่ซึง่ยงัคิ ดยงัเช่ือยงัคงทํางานเพ่ือสงัคมสว่นรวม จะอยู่

สีใหนเสือ้ไหนผมไมส่นใจ ผมสนใจเร่ืองเดียวครับตามท่ีพดูตอนแรกคืออยา่ละเลยกระบวนการท่ีดี เพราะ 

กระบวนการท่ีดีและถกูต้องยอ่มจะนํามาซึง่ผลลพัธ์ท่ีดี สิ่งท่ีขบวนการ ๑๔ ตลุา หยิบย่ืนและสง่มอบให้กบั

สงัคมไทยไมใ่ชก่ารหยิบย่ื นให้ทกุคนเอาประชาธิปไตยไปใช้เป็นผลลพัธ์หรือเป้าหมาย มาถึงวนันีผ้มคดิวา่

เราไมค่วรต้องเสียสละชีวิตหรือต้องบาดเจ็บเพ่ือประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นกระบวนการท่ี

ยอมรับความหลากหลายความแตกตา่งของคน ให้พืน้ท่ีกบัความแตกตา่งได้มาพดูคยุแลกเปล่ียนกนัโดยไม่

มีการทําร้ายกนั ประชาธิปไตยไมมี่ทางลดั ต้องใช้ความอดทน หลกัการสําคญัของระบอบประชาธิปไตยคือ

การใช้เหตผุล ความเสมอภาคเทา่เทียม เสรีภาพ การยอมรับเสียงข้างมากโดยไมล่ะเมิดสิทธิของเสียงข้าง

น้อย สิ่งเหลา่นีด้เูหมือนวา่เราไมค่อ่ยเรียนรู้จากประชาธิปไตยท่ีได้มาหลงั  ๑๔ ตลุา มากเทา่ไรนกั  เราจงึ

อดทนไมค่อ่ยได้ตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีลา่ช้า  มุง่แตผ่ลลพัธ์โดยไมส่นใจกระบวนการ ก็หวงัวา่ผู้คนท่ียงั

ทํางานเพ่ือสงัคมเพื่อสว่นรวม จะไมล่ะเลยในประเดน็เหลา่นี ้การทํางานตามความเช่ือถึงแม้จะแตกตา่งกนั

ก็ขออยา่ให้ทะเลาะกนัจนถึงตาย  อยา่ดแูคลนคนท่ีคดิต่ างวา่ไมใ่ชชี่วิตท่ีมีคา่ เพราะนัน่คงไมใ่ชส่ิ่งท่ีมรดก 

๑๔ ตลุา มอบให้กบัเราเม่ือ ๓๙ ปี ท่ีแล้ว 

 (เสียงปรบมือ) 

 ผู้ด าเนินรายการ   คณุวฒันชยัฝากคําถามเอาไว้อยา่งนา่สนใจในเร่ืองของจิตวิญญาณ ๑๔ ตลุา 

ลําดบัตอ่ไปขอเรียนเชิญอาจารย์ธเนศ ครับ  



๑๓ 

 

 ศาตราจารย์ ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ  ขอบคณุครับ สวสัดีครับทา่นผู้ มีเกียรตแิละเพ่ือนๆ ทัง้

รุ่นพ่ีรุ่นน้องรุ่นหลงัท่ีให้เกียรตมิาร่วมรายการ รําลกึ ๓๙ ปี ๑๔ ตลุา ๒๕๑๖ จริงๆผมก็ได้รับเชิญให้มาพดู

เร่ือง ๑๔ ตลุา หลายครัง้ในรอบ ๓๐ ปีท่ีผา่นมา ๑๐ ปีแรกผมไมไ่ด้พดูเพราะผมไมค่อ่ยอยูก่ลบัไปเรีย นตอ่ 

แล้วก็รู้สกึแปลกใจดีวา่จะพดูอะไรเพราะเราอยู่ ใกล้เหตกุารณ์มากรู้เร่ืองดีท่ีสดุ และอาจจะเลา่ความจริง

หรืออธิบายความเป็นมาและก็ผลท่ีเกิดขึน้ได้ดี  ยิ่งความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ชว่งหลงัๆ นี ้อดุมการณ์หรือ

เจตนารมณ์ของ ๑๔ ตลุา มนัก็คอ่ยๆเปล่ียนไป  จนกระทัง่หลงัตอนหลงัๆ คนรุ่น ๑๔ ตลุา หรือคนเดือนตลุ า

จะมาผู้ในฐานะเป็นจําเลยเสียมากกวา่ คือ วีรชนยงัไมไ่ด้เป็น จะมาเป็นก็ตายตอนนัน้แหละ  แตว่า่ทัง้หมด

นีผ้มรู้สกึวา่ไมถ่นั ดแตว่า่บงัเอิญได้ไปเรียนทางด้านประวตัศิาสตร์ยิ่งนานวนัเข้าก็รู้วา่ผมมอง ๑๔ ตลุาใน

ฐานะทางประวตัศิาส ตร์มากวา่เป็นคน ๑๔ ตลุา แล้วจริงๆในแง่ของประวตัศิาสตร์ผมก็คยุหลายครัง้นะวา่

คนท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ไมใ่ชเ่จ้าของประวตัศิาสตร์ คือเขาอาจจะเป็นคนทําเหตกุารณ์หนึง่ แต่

ประวตัศิาสตร์มนัเป็นการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์หลายเหตกุารณ์มาบรรจบกนัแล้วจงึเกิดการเปล่ี ยนแปลง

ใหญ่ขึน้มา  ถ้าไมมี่สิ่งนีก็้ไมใ่ชป่ระวตัศิาสตร์หรอกมนัก็คงเป็นเร่ืองสว่นตวัของนาย ก นาย ข  เสกสรรค์เขา

จะไปอภิปรายไปพดูก่ีครัง้เขาก็ทํามาโดยตลอด  แตม่นัจะมีอนัเดียวเทา่นัน้ท่ีจะถกูบนัทกึไว้ใน ๑๔ ตลุาท่ี

หน้าลานโพธ์ิซึง่เป็นวนัแรกของการชมุนมุ  เพราะฉะนัน้ผมก็จะเลา่และก็จะคยุไมไ่ด้พดูในแง่เหตกุารณ์ท่ีถกู

ท่ีสดุ ซึง่ก็พอรู้บ้างอธิบายได้วา่มนัเกิดอะไรตา่งๆเทา่ท่ีความรับรู้ในตอนนัน้ ในแง่ของประวตัศิาสตร์นีข้อ 

ตอกยํา้วา่ประวตัศิาสตร์ไมใ่ชส่มบตัขิอ งใครคนใดคนหนึง่ท่ีจะตดัสินได้เป็นสมบตัขิองคนสว่นใหญ่  ดงันัน้

การตัดสินต้องอยูท่ี่คนสว่นใหญ่และไมใ่ชค่นสมยันัน้แตต้่องเป็นคนรุ่นหลงั  ประวตัศิาสตร์มีความหมาย

เพราะวา่มีคนรุ่นหลงั ถ้ามีคนรุ่นเดียวแล้วทํามนัก็เป็นเร่ืองมาระลกึความหลงัเหมือนพวกท่ีอยูใ่นวงเหล้าก็

ไมมี่อะไร 

 แตถ้่าเป็นประวตัศิาสตร์มนัเป็นเร่ืองท่ีคนอ่ืนเขารู้จะรู้ ทางไหนก็ตามอยา่งท่ีคณุวฒันชยัพดูถึงนี ้   

ใชไ่หม  ถ้าอยา่งนัน้ถ้าใครจะไมไ่ด้เกิดกบัพระเจ้าตากแล้วจะพดูเร่ืองกรุงธนบรีุและกรุงรัตนโกสินทร์ไมไ่ด้

เลย  แล้วท่ีเราเรียนกนันีจ้ะได้อยา่งไร น่ีก็เป็นตวัอยา่งท่ีง่ายๆ การพดูถึงคนเดือนตลุาผมคดิวา่มนัควรจะ

หมดความหมาย ไปได้แล้ว  จริงๆแล้ววนัก่อนมีบทสมัภาษณ์ของอาจารย์ประจกัษ์เม่ือหลายปีแล้วหวัข้อท่ี

ประจกัษ์ให้วา่คน  ๑๔ ตลุา ควรจะกลบัไปนอนได้แล้ว  แล้วเขาก็บอกวา่ ทัง้สองฝ่ายนีส้งัคมเรียกร้องเขา

เยอะและคนตลุาเองก็ทําเยอะมากอะไรตา่งๆ  รู้สกึวา่มนันา่จะเปล่ียนเวทีเปล่ียนท่ีแล้ว คือผมเข้าใจวา่สิ่งท่ี

ประจกัษ์พดูกบัผมนีค้ล้ายๆกนั วา่ อยา่ไปโยงเหตกุารณ์กบัตวับคุคลเทา่นัน้เอง ถ้าตวับคุคลจะไปการเมือง

ไปตัง้พรรคจะไปสมคัร สส. สว. เป็นรัฐมนตรีอะไรตา่งๆ นัน้ อยา่งคณุประสา รน่ี สว.จริงๆ น่ีคือคน๑๔ ตลุา 

จริงๆเลยนะครับ แล้วก็คณุหมอวิชยั ประธานมลูนิธิก็มานัง่ตรงนี ้ ๓ ใน ๑๐๐ ท่ีลงช่ือท่ีผมเห็น  แตล่ะคนจะ



๑๔ 

 

ทําอะไรก็ได้ไมเ่ป็นไร  แตว่า่อยา่ไปโยงกบั  ๑๔ ตลุาซึง่มนัควรจะจบไป เพราะมนัเป็นของประวตัศิาสตร์ไป

แล้ว   

ทีนีค้วามจริงผมจะเลา่วา่ผมไปเก่ียวกบั  ๑๔ ตลุา อยา่งไร  เดี่ยวมนักลายวา่อ้างความเป็นเจ้าของ

มากเกิ นไปก็ผ่ านเลยไปแล้วกนั  ถ้าอยากจะรู้เดี๋ ยวจะเลา่ให้ฟังทีหลงัแล้วกนั   เพราะวา่มนัอยูใ่น

ประวตัศิาสตร์หมดแล้ว  ในแง่ของการมอง  ๑๔ ตลุาในทางประวตัศิาสตร์เราควรจะมองอยา่งไร  ผมคดิวา่  

๑๔ ตลุาเป็นประวตัศิาสตร์ไทยอนัแรกท่ีมีความโดดเดน่อยา่งมากเลย  เอาท่ีง่ายๆท่ีผมคิ ดได้คือ ๑๔ ตลุา

จะเป็นประวตัศิาสตร์แรกท่ีคนจํานวนมากท่ีสดุในประเทศไทยสร้างมนัขึน้มา  คือ พดูอยา่งนีม้นัก็เถียงได้

เชน่กนัวา่ สงครามโลกหรือ ๒๔ มิถนุาก็มีคนเข้าร่วมเหมือนกนั เราจะไปปฏิเสธได้อยา่งไรเราไมมี่หลกัฐาน

ท่ีจะไปงดัมนัลําบากมาก  อนันีคื้อลกัษณะท่ีพดูง่ายๆวา่มนัทําให้  ๑๔ ตลุาตา่งจากอ่ืนๆท่ีมนัเกิดขึน้ในยคุท่ี

การตดิตอ่ส่ือสารการเข้าร่วมทางการเมืองของคนมากมนัเกิดขึน้มาด้วยสภาพทางสงัคมท่ีเปล่ียนไป  

เพราะฉะนัน้เม่ือดปูระวตัศิาสตร์มนัจะต้องดบูริบทท่ีใหญ่กวา่ เพียงแคต่วับคุคลเทา่นัน้ท่ีจริงแล้วตวัคนท่ี

เข้ามาก็เป็ นผลิตผลของการส่ือสารคมนาคมท่ีเปล่ียนไป   ทีนีก้ลบัมาท่ีลกัษณะเดน่ของ ๑๔ ตลุาท่ีเป็น

ประวตัศิาสตร์ของคนจํานวนมากเข้าร่วม รวมถึงการเปล่ียนแปลงอะไรตา่งๆ นี ้  

แล้วท่ีเดน่มากและสําคญัมากๆ คือ ๑๔ ตลุา จะเป็นประวตัศิาสตร์อนัแรกท่ี มีความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ มีความจริงมากสดุแปลวา่อะไร ในความเข้าใจผม   ผมคดิวา่ ๑๔ ตลุาเป็นประวตัศิาสตร์ท่ีไมมี่ใครค น

ใดคนหนึง่หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่พรรคใดพรรคหนึง่  แม้วา่รัฐบาลเองจะ สามารถอ้างวา่ความจริง       

๑๔ ตลุา คืออะไร หรือ  ๑๔ ตลุา ต้องการอะไรอยา่งเดียว อ้างหรือพดูเสนอเข้ามานีย้ากมากๆ  อั นนีเ้ห็น

ตวัอยา่งได้เลยในปี ๒๕๔๖ ท่ีรัฐบาลทกัษิณอยูมี่การเสนอ๑๔ ตลุาให้เป็นวนัประชาธิปไตย  แล้วก็ผา่นสภา

และก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก  อยา่งท่ีคณุสินธุ์สวสัดิบ์อกวา่ก็ไมไ่ด้มีการกําหนดออกมาแท้จริงด้วย

เหตผุลทางการเมืองอ่ืนๆก็ตาม  บรรยากาศท่ีมีการวิพากษ์วิ จารณ์แม้กระทัง่การตัง้ช่ือ  ๑๔  ตลุาวนั

ประชาธิปไตยก็ เถียงกนัวา่แล้ววนัท่ี ๒๔  มิถนุาจะเอาไปไว้ท่ีไหน เพราะจริงๆแล้ว ๒๔  มิถนุาคือวนั

ประชาธิปไตยวนัแรก  เพียงแตไ่มมี่การตัง้เป็นทางการมนัเป็นวนัชาตนิัน้  แตค่นก็รู้วา่ ๒๔ มิถนุานัน้หวัใจ

ของมนัคือการเรียกร้องประชาธิ ปไตย  ถ้าโอน ๑๔ ตลุาให้เป็นวนัประชาธิปไตยเน่ีย มนัก็ไปลิดรอน ๒๔ 

มิถนุา แคนี่ก็้เถียงกนัไมต่กแล้วมนัรับไมไ่ด้และก็ไมมี่ทางท่ีจะเถียงให้ตกลงได้   

อนันีแ้สดงวา่ก็กลบัมาท่ีผมตัง้ของสงัเกตวา่  ๑๔  ตลุา มนัเป็นประวตัศิาสตร์ท่ีมนัมีความจริง

มากกวา่อนัอ่ืนๆ เป็นความจริงท่ีพิสจูน์ได้ด้วยตวัแตล่ะคนเอง  แตล่ะคนก็จะมีความจริงทางประวตัศิาสตร์

อยา่งท่ีคณุวฒันชยัเจอ  จะมีคนเดนิมาท่ีมลูนิธิ  ๑๔ ตลุา แล้วจะบอกวา่เขารู้เขาผา่นต้องนีเ้ขาโดนอะไร  น่ี

คือความจริง แล้วใครจะจริงกวา่เขาเพราะเขาโดนเอง   เพราะฉะนัน้ถ้าหาก  ๑๔ ตลุามีประวตัศิาสตร์เยอะ



๑๕ 

 

มนัก็จะเป็นประวตัศิาสตร์ไทยไมไ่ด้เลย  เน่ืองจากทกุบททกุตอนนัน้มนัจะถกูโต้งเถียงถกูโต้งแย้งพดูง่ายๆ

วา่ตรวจทานอะไรตา่งๆนัน้  อนันีทํ้าให้ผมคดิวา่เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา จงึเป็นประวตัศิาสตร์ท่ีมีปัญหามากสดุ

ในประวตัศิาสตร์ไทย  มนัมีข้อเดน่   และข้อเดน่เหลา่นี ้ มนัจะสร้างปัญหาให้กบัเหตกุารณ์  ๑๔ ตลุา เอง 

เดี๋ยวผมจะยกตวัอยา่ง  อยา่งท่ีเราพดูอยูเ่ม่ือก่ีวา่จะเรียกช่ือวนัอะไรก็ตาม  แม้กระทัง่จะหาวา่  ๑๔ ตลุา 

สร้างอะไร ยงัไมพ่ดูเร่ืองมรดกนะเพราะจะพดูเร่ืองสดุท้าย  ตอนนีแ้ค ่ Clean ก่อนวา่ ๑๔ ตลุาคืออะไร นาน

วนัเข้า ๓๙ ปี๑๔ ตลุานีม้นักลบัเพิ่มปัญหามากขึน้เร่ือยๆ  แตว่า่การเป็นปัญหาไมใ่ชเ่ร่ืองผิดหรือด้านลบ 

คือผมจะมองมนัวา่มีการเปล่ียนแปลงในแง่มีพฒันาการ   แตพ่ฒันาการนีต้้องการผมคดิวา่สิ่งท่ีวฒันชยัพดู

ถึงนีผ้มขอหยิบเอามาใช้ได้เหมือนกนัวา่คือมนัจะสะท้อนถึงปัญหาการมอง  ๑๔ ตลุา ด้วย  เพราะวา่ ถ้าไม่

มีกระบวนการในสงัคมท่ีจะไปสร้างเพื่อบรรลจุดุหมาย หรือ เจตนารมณ์ ของ ๑๔ ตลุาอยา่งยัง่ยืนขึน้มาได้  

ตราบนัน้การพดูถึง ๑๔ ตลุาก็ยงัเป็นปัญหาอยูต่ลอดเวลา  

 หลงัจาก ๑๔ ตลุา มาแล้วระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถึงจะไมส่มบรูณ์ก็ตาม  แตว่า่มนั

ก็ค่อยๆ ขยบัไปก็ตามนีก้ารมาเจอกนัของ  ๑๔ ตลุาก็ไมมี่ปัญหาก็มาถามถึงหวัขบวนท้ายขบวนก็จะจบไป 

เพราะวา่ กระบวนการท่ีจะสร้างความเป็น  ๑๔ ตลุา นัน้มนัปรากฏผลออกมาแล้วมนัก็จะไปอยูใ่นสงัคมใน

กระบวนการส่ือหรือการรับรู้ทัว่ไปไมมี่ใครไปถามวา่คณุไปทําอะไรใน  ๑๔ ตลุา และใครไปทํา ให้มนัไมเ่ป็น

อยา่งนัน้  ทกุคนกลายเป็นจําเลยของ ๑๔ ตลุา หมดเลยยิ่งนานวนัเข้ากระบวนการทางสงัคมการเมือง  ซึง่

หวัใจของมนัอํานาจรัฐนีไ้มส่ามารถผลกัดนัสร้างสถาบนัหรือกระบวนการเพ่ือไปบรรลเุจตนารมณ์ ๑๔ ตลุา  

ซึง่ก็คือการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยไมไ่ด้ซบัซ้อนมนัไมไ่ด้ลึ กซึง้ถึงขนาดต้องอธิบายกนัเป็นวนัๆเลย  ใครๆก็รู้

วา่ ๑๔  ตลุา ๒๔  มิถนุาคือการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย  แตถ้่าจะเถียงให้มากกวา่นัน้คือเถียงวา่นิยาม

ประชาธิปไตย  ผมเช่ือวา่ประชาชนผา่นเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ผา่นเหตกุารณ์อะไรตา่งๆมากมากวา่นัน้  ตอบ

ได้ไมย่ากเลยวา่ประชาธิป ไตยคืออํานาจเป็นของประชาชนง่ายๆเอาเทา่นีก็้พอ  ถ้าใครบอกวา่ประชาชน

ไทยยงัไมรู้่วา่ประชาธิปไตยคืออะไรเป็นความเข้าใจผิดความหลงผิด ไมมี่ทาง   ซึง่ผมไมเ่ช่ือวา่การเลือกตัง้

การซือ้เสียงนีซื้อ้ก็ซือ้ แตว่า่การรู้ไมรู้่เราต้องแยกออกมา  คือคนท่ีรู้และก็ทําผิดก็เยอะ   

ฉะนัน้เราต้องกลบัมาดท่ีูเจตนารมณ์ใหญ่ก่อนวา่คนไทยสว่นใหญ่รับรู้และก็ต้องการเห็นมนั ปัญหา

คือวา่กระบวนการท่ีเป็นจริงและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้มนัไมบ่รรลมุนัไปไมไ่ด้มนัเป็นปัญหาท่ีมากกวา่ ๑๔ 

ตลุา แล้วมากกวา่คนรุ่นเดือนตลุา และมากวา่อะไรทัง้หมด  ถ้าจะพดูจริงๆ มนัก็ต้องวา่กนัอีกหวัข้อหนึง่เลย 

เร่ืองความล้มเหลวของขบวนการสร้างประชาธิปไตยของไทย  ผมจะทิง้ไว้ตรงนัน้วา่ความยากลําบากของ 

๑๔ ตลุา อะไรตา่งๆนัน้ มนัไปผกูโยงกบักระบวนการสร้างความเป็นจริงของการเมือง  ตรงนีผ้มจะโยงไปถึง

ประเดน็ท่ีเราตัง้ไว้แตแ่รกวา่ แล้วมรดกของ ๑๔ ตลุา มนัมีไหม จากหวัข้อท่ีตัง้มรดก  ๑๔ ตลุาของคนหลาก



๑๖ 

 

รุ่นน่ี ใชไ่หม  ถ้าจะมองเป็นมรดกนีก็้มีมมุมองเดียวกนัท่ีรุ่นไหนก็ต้องมองถ้าเข้าใจการเปล่ียนแปลงมรดก       

๑๔ ตลุาก็คงเป็นอนัเดียวกนั  หลายปีมาแล้ว ๒๕๕๐  อาจารย์เกษียร เตชะพีระ เป็น ปาฐกในมลูนิธิ   ๑๔ 

ตลุา อาจารย์เกษียรบอกวา่มรดกของ ๑๔ ตลุา คือการสร้างพืน้ท่ีประชาธิปไตยพืน้ท่ีของสิทธิเสรีภาพความ

เสมอภาค และของเอกราชประชาธิปไตย และความเป็นธรรมของสงัคม  คือพดูง่ายๆวา่  กระบวนการสร้าง

ระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนอยา่งแท้จริง  นัน่ก็คือ มรดกของประชาธิปไตย ทีนีค้วาม สําคญั

ของตวัมรดกนีม้นัไมไ่ด้อยูท่ี่ตวัเหลา่นัน้  แตม่นัอยูท่ี่วา่คนรุ่นใหมส่ามาร ถคดัค้านอํานาจรัฐท่ีไมเ่ป็นธรรม

และตอ่สู้ เพ่ือความเป็นธรรมได้ ก็แสดงวา่มนัยงัมีหวงัท่ีจะรักษามรดกนัน้ไว้ได้แสดงวา่มรดก  ๑๔ ตลุามนั

ไมใ่ชข่องสําเร็จรูปไมใ่ชท่ี่ดนิหม่ืนไร่เอามาตดัแบง่ร้อยไร่ไมดี่หรืถ้ามีเงินสิบล้านมาแบง่คนละล้านดีไหม  แต่

จริงๆแล้วมรดกของ ๑๔ ตลุามนัอยูใ่นสายลมถ้าพดูกนัจริงๆ แบบ Romantic นิดๆ ในแง่ท่ีวา่มนัเป็นการ

ตอ่สู้ เขามีสํานกึของการสร้างความเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นประชาธิปไตย   

ตราบใดท่ียงัมีสํานกึอยู ่ตราบนัน้มรดก  ๑๔ ตลุาก็ยงัอยู่  เพราะฉะนัน้มนัก็ยงัอยูก่บัคนทกุคนและ

ก็อยูก่บัคนรุ่นตอ่ไปมนัไมใ่ชจ่ะอยูก่บัคนรุ่น  ๑๔ ตลุา จริงๆแล้ว  ๑๔ ตลุาไมไ่ด้สร้างมรดกอนันีด้้วย  ผม

อยากจะมองอยา่งนีด้้วยเวลาเราพดูถึง  ๑๔  ตลุา เรามกัจะเลา่และมองวา่มนัเกิดความสําเร็จสร้าง

ประชาธิปไตยมีการตอ่สู้ อยา่งกล้าหาญอะไรตา่งๆก็วา่กนัไป  พดูง่ายๆมนัเป็นการปลกุระดมทางการเมือง 

ในแง่นี ้๑๔ ตลุา มนัก็เป็นเร่ืองเลา่ในประวตัศิาสตร์หลายอยา่งท่ีเป็นจดุเร่ิมต้น   ท่ีเกิดการจดุประกายความ

ต้องการ พอนานเข้า ๓๐ ปีก็พยายามโยงกลับไปดผูลวา่จดุเร่ิมต้นมนัอนัเดียวกนัไหมผมวา่ถ้ าอยา่งนัน้เพ่ือ

ความเป็นธรรม โดยเฉพาะวนันีท่ี้จะพดู ผมนัง่นกึดวูา่จะพดู อะไรดีเก่ียวกบัมรดก ๑๔ ตลุา ผมก็คดิวา่ถ้า

อยา่งนัน้เราต้องไปวิเคราะห์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นเลยวา่ตอนท่ี ๑๔ ตลุา เกิดขึน้มนัไมไ่ด้เตรียมท่ีจะให้มรดกท่ีจะเอา

มาใช้จริงๆกนัตรงนีไ้ด้  ก็คือมรดกของการส ร้าง Spirit ของประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์อะไรตา่งๆ เพราะสิ่งท่ี 

๑๔ ตลุาให้นีใ้ห้อะไรท่ีสมบรูณ์ตอ่สู้กล้าเคล่ือนไหวอะไรตา่งๆ เดี๋ยวนีเ้ราก็ยงัคงใช้อยู ่ จนอาจจะพดูได้วา่

การตอ่สู้การประท้วงราคาพืชผลของกลุม่คนตา่งๆทัว่ประเทศไทยนีส้ามารถทําได้  ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีนา่ยิ นดีท่ี

เรามีพืน้ท่ีระดบัหนึง่ท่ีให้เกิดมีการเคล่ือนไหวอะไรตา่งๆไว้  แตว่า่สิ่งท่ียากกวา่นีคื้อการรักษาผลของสิ่งท่ีมนั

เกิดขึน้มา  คือ กระบวนการท่ีจะสร้างไปสูค่วามสําเร็จมนัจะต้อง คือ พดูง่ายๆวา่สร้างสถาบนัรองรับอยา่ง

เป็นขัน้ตอนขึน้ไป  จนกระทัง่ออกมา แล้วสามาร ถเห็นได้อยา่งเป็นรูปธรรมได้  อนันีผ้มคดิวา่ไมไ่ด้อยูใ่น

มรดก ๑๔ ตลุา  จริงๆแล้วผมคดิวา่ สําคญัด้วย คือ ให้ความชอบธรรมกบัการตอ่สู้กบัอํานาจรัฐท่ีไมช่อบ

ธรรมอะไรตา่งๆ ของประชาชนท่ีไมมี่ฐานะหรือสถาบนัตา่งๆรองรับเขาอยู่ 

การลกุขึน้สู้ของประชาชนบดันีเ้ป็นสิ่งท่ีทําได้ เดี๋ยวนีก็้อ้างวา่รัฐธรรมนญูได้รองรับไว้  แตจ่ริง ๆถ้า

ก่อน ๑๔ ตลุา รัฐธรรมนญูถ้าเราอ้างจริงๆก็ได้เพราะรองรับอยูใ่นหมวดสิทธิและเสรีภาพ  แตเ่ราก็รู้ถ้า



๑๗ 

 

ออกไปตอ่ต้านก็ถกูจบัหมดแล้วก็ถกูขงัเงียบไมมี่ใครไปตอ่ต้านให้   ผมคดิวา่ ๑๔ ตลุาได้ทําให้มายาคตแิล ะ

การใช้อํานาจอนัไมเ่ป็นธรรมของรัฐสญูสลายและถกูบัน่ทอดลงไป  แตว่า่สิ่งท่ี  ๑๔ ตลุาไมไ่ด้ให้และไมไ่ด้

เตรียมท่ีจะให้ด้วยคือ ความสามารถให้การท่ีจะสร้า งกระบวนการท่ีจะไปบรรลเุจตนารมณ์ อนัสมบรูณ์ของ

เพราะฉะนัน้อนันีผ้มคดิวา่ในอนาคตถ้าเราพดูถึง ๑๔ ตลุาผมอยากให้เราเน้นถึง อนาคตทัง้ใกล้ทัง้ไกลของ

การไปบรรลสุร้างประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์มากกวา่การไปให้ความสําคญักบัการเร่ิมต้นของ  ๑๔ ตลุา  ซึง่มนั

เป็นเพียงก้าวแรกของการสร้างประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ขึน้  อนันีเ้ป็นบทความท่ีคณุสินธุ์ สวสัดิพ์ดูถึงของ

อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ท่ีพดูถึงเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา อาจา รย์ปรีดีพดูวา่เป็นชยัชนะก้าวแรกของวีรชน  ๑๔ 

ตลุา  เพ่ือบรรุเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบรูณ์  เพราะถ้าคดิใหมน่า่สงัเกตมากทําไมอาจารย์ปรีดีเน้นวา่

ทําไมเป็นชยัชนะก้าวแรกจริงๆ แล้ว 

ผมคดิวา่ในตอนนัน้ท่ีเราดีใจกบั  ๑๔ ตลุา วา่เราสําเร็จหรือวา่ชนะแล้ว มาประชาธิปไตยมาแล้ว 

พวกเผดจ็การก็พงัหมด เ ลือกตัง้ก็ยงัแตเ่ป็นการแตง่ตัง้ตอนนัน้อาจารย์สญัญาเป็นนายกรัฐมนตรี

บรรยากาศมนัก็เปล่ียนไปคนก็เช่ือวา่ประชาธิปไตยนา่จะอยูไ่มไ่กล  ผมก็อา่นบทความอาจารย์ปรีดีท่ีมา

ตีพิมพ์เม่ือปี ๒๕๑๗ เร่ืองก้าวแรกของชยัชนะ  แตผ่มก็ไมไ่ด้ สะดดุใจก็ไมไ่ด้คดิวา่ เป็นปัญหาใหญ่   แตก็่คดิ

วา่ในแง่ผู้ มีอาวโุสมีประสบการณ์เราก็ควรจะรับฟังอะไรตา่งๆไว้   แตผ่มไมค่ดิวา่ขบวนการเคล่ื อนไหวใน

ตอนนัน้พวกนกัศกึษา ๑๔ ตลุา นัน้ จะนําเอาความเห็นก้าวแรกของการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย  ใน

บทความนัน้อาจารย์ปรีดีก็จะพดูถึงอปุสรรคเยอะมากท่ี คณะราษฏรเจอแต่ ๑๔ ตลุาน่ีไมเ่จอ  เรายงัไมมี่

ปัญหามากขนาดนัน้  เพราะฉะนัน้เราไมรั่บเลย เทา่ท่ีผมจําความได้ไมมี่ใครท่ีคดิวา่อปุสรรคของการสร้าง

ประชาธิปไตยจะมาเหมือนกบัท่ีคณะราษฏร เจอ  อาจารย์ปรีดียกตวัอยา่งซากทศันะศกัดนิาพวกสงัคมเก่า

เราอา่นน่ีรู้สกึวา่ซ้ายจดั เราอ่ านน่ีก็รู้สกึวา่โอ้น่ีแบบมนัเป็นการ คือผมเข้าใจวา่เป็ นอิทธิพลของจีนท่ีมีการ

ปฏิวตัวิฒันธรรมก็จะกําลงัล้างความคดิเก่าอะไรตา่งๆไปหมด  เราคดิวา่เราไมมี่ความคดิเก่ามากไปกวา่นัน้

และก็คงไมมี่ใครไปรับ  หรือคนท่ีเก่าก็ไมรั่บเข้ามาและมนัก็ไมน่า่จะสอดคล้อง  ตอ่จากนัน้ มนัก็เกิด ๖ ตลุา 

ซึง่เราก็ไมรู้่วา่อปุสรรคจริงๆนัน้มนัมาจากอะไรเสร็จแล้วเราก็จะผา่นเหตกุารณ์รัฐประหารอีก แล้วก็มี

พฤษภาเลือดเกิดขึน้  หลายคนท่ีอยูใ่น ๑๔ ตลุาก็อาจจะคดิวา่เป็นการรือ้ฟืน้  ๑๔ ตลุาน่ะ แตจ่ริงๆแล้วมนั

ไมใ่ชม่นัเป็นพฒันาการตอ่เน่ืองมนัไมใ่ชเ่ร่ืองเ ดียวกบั ๑๔ ตลุา  จริงๆแ ล้วมนัก็เป็นปัญหาของ ๑๔ ตลุา 

ด้วยท่ีเราไมไ่ด้เตรียมการท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีมาในแบบท่ีเกิดขึน้ในแบบพฤษภาเลือดในตอนนัน้   

จนกระทัง่ลา่สดุหลงัรัฐธรรมนญูปี ๒๕๔๐ แล้วมนัก็เกิดอะไรขึน้อีกตา่งๆ ในสมยัของคณุทกัษิณท่ี

จบลงด้วยรัฐประหาร จบลงด้วยรัฐประหาร ๑๙ กนัยา ๒๕๔๙  ซึง่ก็ยงัเป็นปัญหาท่ีเถียงกนัอ ยูท่กุวนันี ้ 

ทัง้หมดนีถ้้าโยงก ลบัไปข้อคดิของอาจารย์ปรีดีเร่ืองชยัชนะก้าวแรกกบัอปุสรรคของทศันะซากเก่า เชน่



๑๘ 

 

อิทธิพลทางประเพณีของชนชัน้เก่าในสงัคมไทยนัน้  ผมวา่นา่สนใจมากวา่ เพราะวา่ คล่ืน ของการ

เปล่ียนแปลงนัน้ตอนนีอ้ยูใ่นกรอบประชาธิปไตยทัว่โลก  แตว่า่เนือ้หาประชาธิปไตยท่ีเปล่ียนลา่สดุอยา่ง

น้อยก็ ๖-๗ ปี มาแล้ว  ผมคดิวา่แนวทางของประชาธิปไตยท่ีสืบทอดมาจาก  ๑๔ ตลุา ได้สร้างการตอ่สู้ใหม ่ 

ถ้าจะดคูนเข้าร่วมคน  ๑๔ ตลุา ก็แตกออกเป็นหลายกลุม่ทัง้เหลืองแดง หรืออะไร ตา่งๆ  คือบอกไมไ่ด้แล้ว

วา่ใครเป็นใคร แคต่วับคุคลจาก  ๑๔ ตลุา มนัจบมนัอธิบายไมไ่ด้แล้ว มนัเป็นอวสานของ  ๑๔ ตลุา หรือคน

รุ่น๑๔ ตลุา  ถ้าจะให้ผมมองเพื่อให้ความเป็นธรรมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นี ้ ผมคดิวา่มนัก็อธิบายได้

วา่  

 หลงัปี ๒๕๓๕ มาสถานการณ์ทางการเมือง ก็เปล่ียนแปลงได้สร้างพลงัทางการเมืองท่ีสอดคล้อง

กบัการเตบิโตของช นชัน้ท่ีกมุอํานาจทางเศรษฐกิจเอาไว้ ถ้าเราดกูารเปล่ียนแปลงตัง้แตปี่ ๑๙๙๐ มาน่ีซึง่

ถือวา่เป็นปฏิปักษ์กบัการเปล่ียนแปลง ๒๔ มิถนุาเป็นครัง้แรก  ผมคดิวา่การรวมกลุม่กบัชนชัน้นําเก่าหรือ

พวกนิยมเจ้านัน้กับพรรคการเมืองอนรัุกษ์ แล้วพวกพลงัแบบ Royalist ตอ่มา ก็คือกลุม่ฐานเศรษฐกิจของ

สงัคมไทยตลอด  แล้วการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบกระเทือนฐานนัน้ก็ถกูนํามาเป็นอปุสรรค

กบัการเมืองท่ีนํามาสูก่ารโคน่ล้มพลงัการเมืองท่ีต้องการการ เปล่ียนแปลง  มั นก็จะเป็นกระบวนการ

เดียวกนัหลงัปี ๒๕๓๕ แล้วก็ปี ๒๕๔๐  วา่การรวมกลุม่ของฝ่ายอนรัุกษ์ ฝ่ายนิยมเจ้าฝ่ายกษัตริย์นัน้  ผม

คดิวา่มีรูปแบบคล้ายๆ  กนัในรอบสามสิบปีท่ีผา่นมา  แล้วก็มองกลบัไปในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองก็

ได้ 

ถ้าจะมองการเปล่ียนแปลงของ  ๑๔ ตลุาบนเส้นทางใหญ่ของประชาธิปไตยไทย นีผ้มคดิวา่  ๑๔ 

ตลุากบั ๒๔ มิถนุาคล้ายกนั  แตก่ารเร่ิมต้นของพลงัใหมท่ี่ยดึกลุม่พืน้ท่ี  แตว่า่กระบวนการหลงัจากนัน้ไม ่

สามารถรักษาผลพวงการเปล่ียนแปลงของสถาบนัและโครงสร้างอยา่งแท้จริง  มนัเพียงแคแ่ตะและ

พยายามเปล่ียนแล้วก็สร้างขบวนการอนัใหมม่ารองรับแล้วก็ไปไม่ ได้มนัก็เกิดอบุตัเิหตขุองการหกัล้างทาง

การเมือง  ในขณะนัน้แนน่อนพลงัท่ีรองรับข้างลา่งพลงัท่ีเกิดใหมก็่เปล่ียนไปตามกระแส  ผมคดิวา่พลงัปี 

๒๕๕๐ ก็เป็นพลงัของกลุม่คนข้างลา่งคนชัน้กลางทกุระดบัท่ีตอ่สู้ เพ่ือท่ีจะหาอตัลกัษณ์ของตนเอง หรือพดู

ง่ายๆวา่จะมีจดุยืนทางการเมือง  ซึง่มนัจะเกิดขึน้เองตามธรรมชาตแิจะไปโทษใครก็คงไมมี่ประโยชน์เพราะ

มนัก็ต้องไปตามกระบวนการอนันัน้ของมนั 

ผมจะจบมรดก  ๑๔ ตลุานิดเดียวเทา่นัน้เอง  หลายเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองของการเปล่ียนไปสูก่าร

สร้างสถาบนัท่ีเป็นโครงสร้างใหมข้่างหน้า แต่  ๑๔ ตลุาไมไ่ด้สร้าง  ผมจะเพิ่มตอ่ไปเลยวา่ถ้าเราจะมอง

มรดก ๑๔ ตลุาตอ่ไปนีม้นัมีอะไรบ้างท่ีเราจะเพิ่มแล้วควรมองให้ชดั  ผมคดิวา่หลกัการพืน้ฐานของการเดนิ

นี ้ ผมวา่การตอ่สู้ เพ่ือสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคนี ้ เพียงแตว่า่เราต้องเปิดพืน้ท่ีและการค้นคว้าใหม ่



๑๙ 

 

เน่ืองจากคนรุ่นปัจจบุนัยคุ Internet  หรือ Generation x y z หรืออะไรตา่งๆนีไ้มใ่ชค่นรุ่น  ๑๔ ตลุา ไมใ่ชค่น

รุ่น ๒๔๙๐ -๒๕๐๐  มนัคนละยคุกนั  ความต้องการและความรับรู้ของคนเหลา่นัน้  ความหมายของ

ประชาธิปไตยก็จะเปล่ียนไป  คนรุ่น  ๑๔ ตลุาเราจะมองการ ตอ่สู้ อํานาจรัฐ ตอ่ไปเผลอๆ อํานาจรัฐจะไมใ่ช่

เป้าหมายสงูสดุก็ได้ หรืออาจจะไมใ่ชจ่ดุหมายจดุเดียวก็ได้ สิทธิเสรีภาพไมใ่ชแ่คไ่ด้สิทธิมาประท้วง รัฐบาล

เทา่นัน้  แตจ่ะหมายถึงสิทธิ เสรีภาพของคนหลากหลายเชือ้ชาตชินชาตศิาสนาประเพณีวฒันธรรมคนกลุม่

น้อยคนชายขอบ  พดูง่ายๆวา่ คนไร้รัฐจํานวนมาก  รวมทัง้คนท่ีมีเพศสภาพท่ีแตกตา่ งกนัออกไป  

เพราะฉะนัน้ความเสมอภาค ภราดรภา พมนัไมค่ลาสสิกเหมือนศตวรรษท่ีแล้วท่ีมองภาพเผลอๆวา่เป็น

ผู้ชายท่ีเป็นตวัแทนของประชาธิปไตยของความเสมอภาค  แตต่อ่ไปมนัต้องมองไปถึงความเสมอภาคของ

เพศสภาพอ่ืนๆด้วย  ไมใ่ชผู่้ชายเป็นใหญ่ไมใ่ชเ่ชือ้ชาติ ไทย หรือเป็นไทยอยา่งเดี ยวต้องเป็นไทยท่ีบวกอีก

เยอะเลย  เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัจะเป็นมรดกท่ีจะไมเ่หมือนในปี ๒๕๑๖ เลย มนัเกือบจะเป็นอีกบทหนึง่ท่ีจะ

เกิดขึน้ในอีกตอ่ไป  แตท่ัง้หมดนีผ้มคดิวา่ถ้าหากคนรุ่นตอ่ไปสามารถท่ีจะใช้การเร่ิมต้นของขบวนการ หรือ 

Spirit ของ๑๔ ตลุา นีไ้ปบรรลเุป้าหมายของกลุม่คนตา่งๆได้  ผมก็เช่ือวา่มรดกของ  ๑๔ ตลุาก็ยงัอยูแ่ล้วก็มี

ความหมายท่ีเป็นจริง แล้วก็ ไมต้่องเถียงวา่ใครเป็นเจ้าของความเป็นจริงของ  ๑๔ ตลุา คืออะ ไรเพราะวา่

ความเป็นจริงมนัอยูก่ั บพวกเขาทัง้หมดแล้วอยู่ กบัอนาคตอยูก่บัคนรุ่นใหมท่กุคน  ผมก็ฝากไว้เทา่นีค้รับ 

ขอบคณุมากครับ (เสียงปรบมือ) 

ผู้ด าเนินรายการ   เราใช้เวลาเกินมาเกือบ ๑๕ นาที เราจะมีกิจกรรมท่ีลานโพธ์ิ  แล้วหลงัจากนัน้

จะมีกิจกรรม Walking tour ทางประวตัศิาสตร์ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ขออนญุาตวิา่จะมีสรุปไหม  

น้องนภาวลัย์  มีอะไรจะเพิ่มเตมิบ้างไหมสัน้ๆให้เป็นกําลั งใจกบัผู้ ท่ีสงูวยัในท่ีนีก็้ได้ ขอเสียง ปรบมือให้น้อง

นภาวลัย์ครับ (เสียงปรบมือ) 

คุณนภาวัลย์   สิทธิศักดิ์   จริงๆพี่เขาก็พดูไปหมดแ ล้วตอ่จากท่ีหนคูดิ ก็จริงๆถ้าอยากเสนอใน

มมุมองคนรุ่นใหมคื่อ คดิวา่ ๑๔ ตลุา น่ีหนเูคยทํางานเยาวชน แตต่อนนีไ้มมี่แล้ว  หนคูดิวา่งานเยาวชน ๑๔ 

ตลุา มนัดีมาก แตว่า่ตอนนีโ้ลกมนัเปล่ียนไปแล้วมนัมีส่ือหลายอยา่งทัง้ facebook สารคดี หนงัสัน้ อะไรก็

ตามแต ่คือเดก็รุ่นใหมมี่อะไรอยูใ่นตวัอยูแ่ล้วจะทําอยา่งไรให้ดงึศกัยภาพเขา แ ละเอาแก่นของ ๑๔ ตลุา ซึง่

จะทําให้มนัไมห่ายไปในหมูค่นรุ่นใหมด้่วย แคนี่ค้ะ่ ขอบคณุคะ (เสียงปรบมือ) 

ผู้ด าเนินรายการ คณุวฒันชยั เชิญครับ 

คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล   สัน้ๆนะครับ ขอบคณุอาจารย์ธเนศท่ีพดูประเดน็เร่ืองประวตัศิาสตร์ได้

ชดัเจนกวา่ท่ีผมพดูมากทีเดียว และทําให้ความคดิผมกระจา่งขึน้มาก นอกจากนัน้ประเดน็เร่ืองซากทศันะ



๒๐ 

 

ศกัดนิาในบทความของอ าจารย์ปรีดี ผมคดิวา่สําคญัมากนะครับ เป็นสิ่งซึง่  ๑๔ ตลุาก้าวไมพ้่นมา ๓๙ ปี

แล้ว อาจารย์ปรีดีกลา่วไว้แล้ววา่ซากทศันะศกัดนิาเป็นอปุสรรคสําคญัตอ่การตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย ถ้าเรา

ละเลยคําพดูของอาจารย์ปรีดี แล้วคดิวา่สงัคมไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว ผมวา่เราคงคดิผิด และนั่ น

หมายถึงเราได้ละทิง้มรดก ๑๔ ตลุา ซึง่คน ๗๗ ชีวิตและอีกไมรู้่เทา่ไหร่ได้ทุม่เทลงแรงไป ฉะนัน้ลองคดิถึง

ประเดน็นีใ้ห้ดีๆ ไมเ่ชน่นัน้คงจะเกิดเหตกุ ารณ์ตลุา-ตลุา-พฤษภา-พฤษภา (ปี ๑๖-๑๙-๓๕-๕๓) หรือเดือน

อ่ืนๆ ซํา้ขึน้อีกในอนาคต 

ขณะท่ีเกาหลีใต้ เขามีกรณีเหตกุารณ์กวา งจ ูวนัท่ี ๑๘  พฤษภา  ปี ๑๙๘๐  แล้วเขาก็จบ ไมมี่

เหตกุารณ์ชมุนมุหรือล้อมปราบรุนแรงเกิดขึน้อีก เพราะเขามีบทเรียนและรู้จกันําเอาบทเรียนมาวิเคราะห์ทกุ

แง่มมุ ขบวนการ ๑๘ พฤษภาท่ีกวางจนํูามาสูก่ระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีจนกระทัง่

ระบบการเมืองท่ีนัน่มีความเข้มแข็งมัน่คงและมีเสรีภาพมากในปัจจบุนั เหตกุารณ์ท่ีกวางจใูนปี ๑๙๘๐ คือ

การเคล่ือนไหวของนกัศกึษาประชาชนในเมืองกวางจ ูมีการปิดเมืองตัง้กองกําลงัของตนเองตอ่สู้กบัรัฐบาล

เผดจ็การทหาร แตผ่ลสดุท้ายประชาชนแพ้นะครับ คือ  ทหารยกกําลงัมาปราบล้มตายกนัมากมาย แตค่น

เกาหลีเรียนรู้ด้วยการรือ้ฟืน้หาความจริงเพ่ือสร้างความยตุธิรรมให้กบัคนท่ีได้รับความสญูเสียจากการเป็น

เหย่ือของอาชญากรรมของรัฐ และเกิดองค์ความรู้มากมายท่ีจะไมทํ่าให้เกิดเหตกุารณ์พฤษภาในเกาหลีอีก 

แตเ่มืองไทยทําไมยงัมีเหตกุารณ์รุนแรงทางการเมืองเกิดขึน้ซํา้แล้วซํา้อีก เหตผุล หนึง่ผมคดิวา่เรายงัไมมี่

การพดูกนัอยา่งจริงจงัถึงอปุสรรคสําคญัตอ่การพฒันาระบอบประชาธิปไตยไทยคือซากทศันะศกัดนิา เรา

ยงัไมมี่กระบวนการท่ีจะท้าทาย วิพากษ์และกล้าตัง้คําถามตอ่ซากทศันะศกัดนิาท่ียงัดํารงอยูอ่ยา่งเข้มข้น

ในสงัคมไทย ผมไมอ่ยากพดูให้หมดกําลงัใจวา่มรดก ๑๔ ตลุาคงจะไมมี่ความหมาย แตผ่มเสียดายสปิริต

ของ ๑๔ ตลุาในแง่ของการวิพากษ์และตัง้คําถาม หากคน ๑๔ ตลุาไมค่ดิไมส่งสยัในเร่ืองนี ้ก็ถึงเวลาแล้วท่ี

คน ๑๔ ตลุาควรจะไปพกัผอ่นและเข้านอนได้ซะที (หวัเราะ ) ถ้าไมว่ิพากษ์ท้าทายเร่ืองการมีอยูข่องซาก

ทศันะศกัดนิาในสงัคมไทย ผมคดิ วา่ปลอ่ยให้คนรุ่นหลงัไปตอ่สู้ เปล่ียนแปลงตามแบบฉบบัหรือวิธีการท่ี

หลากหลายสอดคล้องกบัยคุสมยัของเขาดีกวา่ครับ ขอบพระคณุมากครับ (เสียงปรบมือ)  

ผู้ด าเนินรายการ  อาจารย์ธเนศบอกวา่ไมมี่ประเดน็แล้ว   แตก็่ได้ทิง้ประเดน็ให้เราไปคดิมากมาย

ไมว่า่จะเป็นจิตวิญญาณขบถ  หรื อเอกลกัษณ์บางอยา่งของ  ๑๔ ตลุา ความเป็นเจ้าของประเภทกอดแล้ว

ไมป่ลอ่ยไมใ่คร่ยอมให้คนอ่ืนมีพืน้ ท่ีไมย่อมตีความด้านอ่ืน หรือไมก็่การมองมมุใหมข่อง  ๑๔ ตลุา หรือชดุ

ความคดิใหมต่อ่การเปิดพืน้ท่ีให้คนรุ่นใหมเ่ยาวชนคนหนุม่สาวได้ถอดบทเรียนเพ่ือเกิดกระบวนการใหม่ๆ ท่ี

ไมส่ิน้หวงักบั  ๑๔ ตลุา  มนัเป็นสิ่งท่ีสําคญั ๑๔ ตลุาจะไมต่ายถ้าเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นกระแสความรู้สกึของ

ประชาธิปไตยท่ีจบัต้องได้ในปัจจบุนัไมใ่ชเ่ป็นแคเ่ร่ืองตํานาน  ซากเดนความคดิเก่ายงัอยู่ ในสงัคมไทยอยา่ง



๒๑ 

 

เตม็พืน้ท่ีหรือไม ่ เป็นคําถามท่ีไมต้่องการคําตอบตรงนีน้ะครับ  ทุ กคนลองไปทบทวนดแูม้แตต่วัเราเองกบั

พืน้ท่ีคนรอบข้างวา่เป็นอยา่งไรบ้าง    ผมขออนญุาตจบรายการเพียงเทา่นี ้ เน่ืองจากมีกิจกรรมรออยู่

ข้างลา่งอีกสองกิจกรรมครับ  ของเสียงปรบมือให้กบัวิทยากรทัง้สามทา่นด้วยครับ (เสียงปรบมือ) 


