การเสวนา หัวข้ อ มรดก ๑๔ ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓-๓๐-๑๕-๐๐ ณ ห้ องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วิทยากร
ศาสตรจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยัยธรรมศาสตร์
คุณวัฒนชัย วินิจจกุล อดีตผู้จดั การอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา
คุณนภาวัลย์ สิทธิ์ศกั ดิ์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ
คุณสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ผู้จดั การสถาบันปรี ดี พนมยงค์

ผู้ดําเนินรายการ : สวัสดีทา่ นผู้มีเกียรติทกุ ท่าน
ในวาระครบรอบ ๓๙ ปี เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ จดั ให้ มี
การเสวนาภายใต้ หวั ข้ อว่า “มรดก ๑๔ ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น” ทุกท่านคงทราบดีอยูแ่ ล้ วว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ แรกก่อตังคื
้ อ ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง’ ก่อกําเนิดขึ ้นมา
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๗ ตามหลักข้ อที่ ๖ ของคําประกาศคณะราษฎร “จะต้องให้การศึกษา
อย่างเต็มทีแ่ ก่ราษฎร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ ความรู้ทางด้ านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันการศึกษาแห่งนี ้ได้ ทําหน้ าที่ตามเจตนารมณ์ แห่งการก่อตังตลอดมา
้
แม้ บางช่วงเวลาจะต้ องฝ่ า
มรสุมโหมกระหนํ่าอย่างรุนแรง แต่ก็สามารถยืนหยัดผ่านมาได้ ในปี พศ. ๒๔๙๕ มีบทความชิ ้นหนึง่ เขียน
โดยนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ เรื่ อง ‘ดูนกั ศึกษา มธก.ด้ วยแว่นขาว’ ข้ อความตอนหนึง่ มีดงั นี .้ .. นักศึกษาและ
บัณฑิ ตของมธก.มี ความรักในมหาวิ ทยาลัย มิ ใช่เพราะเหตุแต่เพียงว่าเขาได้เรี ยนในมหาวิ ทยาลัยนี ้ เขารัก
มหาวิ ทยาลัยนี เ้ พราะว่ามี ธาตุบางอย่างของมหาวิ ทยาลัยนี ส้ อนให้เขารู้จกั รักคนอื น่ ๆและรู้จกั ความทุกข์
ยากของคนอื น่ ๆ เพราะว่ามหาวิ ทยาลัยนี ไ้ ม่กกั กันเขาไว้ ในอุปาทานและความคิ ดที ร่ ู้จกั เอาแต่ตวั รอด
เท่านัน้ นี่เป็ นบางส่วนของบทความที่เขียนโดยกุหลาบ สายประดิษฐ์ ซึง่ ต่อมาในช่วง หลังเหตุการณ์ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้ มีการตัดข้ อความให้ กระชับ ขึ ้นแต่เนื ้อหายังคงสมบูรณ์อยู่คือประโยคที่วา่ “ฉันรัก
ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ ฉันรักประชาชน” ทุกวันนี ้วลีนี ้เป็ นวลีคกู่ บั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ต้ องถือว่าเป็ นการหล อมรวมประชาชนทุกหมูเ่ หล่าที่ต้องการสิทธิ
เสรี ภาพ และประชาธิปไตย ต้ องการให้ มีรัฐธรรมนูญและการเลือกตัง้ นี่เป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ไทย
ที่การเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องประชาธิปไตย ประชาชนมีสว่ นร่วมมากที่สดุ เปิ ดเผยที่สดุ เป็ นครัง้ แรกแล ะครัง้
เดียวที่หลอมรวมคนทุกชนชันที
้ ่รักชาติ รักประชาธิปไตย อย่างเปิ ดเผย เราต้ องยอมรับความจริงว่าตังแต่
้
การทํารัฐประหารเมื่อ ๘ พฤศจิก ายน ๒๔๙๐ โดยคณะทหารนําโดย พลโทผิ น ชุนหะวัณ เป็ นต้ นมา กว่า
จะมาถึงเหตุ การณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็ นเวลาถึง ๒๖ ปี ที่เราต้ องอยูภ่ ายใต้ สถานการณ์ ที่ไม่เป็ น
ประชาธิปไตย แม้ จะมีชว่ งระยะเว ลาของลมหายใจสันๆของประชาธิ
้
ปไตย
แต่ ทุกขันตอนของ
้
ประชาธิปไตย ในขณะนันไม่
้ ใช่เนื ้อหาของประชาธิปไตยที่แท้ จริง กว่าจะมาถึง เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ เท่ากับสังคมไทยได้ สะสมปั ญหาความไม่เป็ นประชาธิปไตยอย่าง ยาวนาน ดังนันการเกิ
้
ดขึ ้นของ
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ คือจุดตัดเปลี่ยนที่สําคัญ สําหรับการก้ าวสูม่ ิตใิ หม่ที่ป ลดปล่อยพลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมทังการเมื
้
องในระดับหนึง่ เรามารวมตัว กันวันนี ้ในภาคเช้ าของทุกๆปี ที่อนุสรณ์สถาน
๑๔ ตุลาคม สี่แยกคอกวัว ถนนราชดําเนินกลาง มูลนิธิ ๑๔ ตุลา และองค์กรประชาธิปไตยต่างๆ จัด
ให้ มีพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อน้ อมรํ าลึกถึงผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา รวมทังผู
้ ้ บาดเจ็บ พิการ
มี การแสดงปาฐกถา ที่มีเนื ้อหาต่างๆที่แหลมคมในแต่ล ะปี สําหรับปี นี ้เป็ นวาระพิเศษที่มีการจัดงานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ เห็นความต่อเนื่ องกันของสายธารประวัตศิ าสตร์ ประชาธิปไตย เราไม่
สามารแยกออกได้ จากเหตุการณ์ก่อนหน้ านัน้ หรื อจุดเริ่มต้ น ตังแต่
้ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ มาถึงเหตุการณ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และเข้ มข้ นในระยะ ๓ ปี จนเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาสูเ่ หตุการณ์
พฤษภาคม ๒๕๓๕ และหลังจากนันมี
้ รัฐธรรมนูญสีเขียว การเกิดการรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
จนก้ าวมาถึงการมีประชาธิปไตยที่เราเห็นทุกวันนี ้ ทังหมดนั
้
นคื
้ อ เส้ นทางอันเต็มไปด้ วยความ ผันแปรของ
สายธารประชาธิปไตยไทย
ก่อนที่จะเข้ าเรื่ องการเสวนาในวันนี ้ เรามีหวั ข้ อในการเสวนาว่า “มรดก ๑๔ ตุลา ในมุมมองคน
ต่ างรุ่น ” ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือจุดเริ่มต้ นของการต่อสู้ เมื่อมี
การจับกุม ๑๓ ผู้เรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญแล้ ว ทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวคัดค้ านการจับกุม ของคนจํานวนมาก
เกิดการเรี ยกร้ องของนักวิชาการ นักคิดนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อความเป็ นธรรมทังปวง
้
จุดเริ่มต้ น ซึง่ เป็ นจุด
แตกหักที่เป็ นรูปธรรมคือ ณ ที่ลานโพธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งนี ้ ในวันที่ ๗ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๖
เราได้ เห็น ข่าวครึกโครม ด้ วยความเป็ น นํ ้าหนึ่ ง ใจเดียวกันของประชาชนและสื่อมวลชน โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์นนั ้ ให้ ความสําคัญกับภาคประชาชนนิสิตนักศึกษาเป็ นอย่างยิ่งตัง้ แต่ก่อนหน้ านันแล้
้ ว โดย
ให้ การสนับสนุนขบวนการนิสิตนักศึกษาเพื่อ เรี ยกร้ องความเป็ นธรรมขันตอนต่
้
างๆ จนถึงการเรี ยกร้ อง
ประชาธิปไตย มีการ เสนอข่าวการแจกใบปลิว เรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ไปจนถึงการ
๒

จับกุม ๑๓ ผู้ต้องหา นําไปสูก่ ารชุมนุม ที่ลานโพธิ์ และผู้ที่เป็ น ผู้นําที่จดุ ประกายเริ่มต้ น นัน้ ขณะนี ้คือ ดร .
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในขณะนันคื
้ อนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ชื่อนายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ยืนไฮปาร์ คอยู่
คนเดียว มีผ้ ฟู ั งอยูจ่ ํานวนหนึง่ ก่อนที่จะเพิ่มมากขึ ้นในเวลาต่อมา นัน่ เป็ นจุด เริ่มต้ นที่ก่อ นกระจายขยายวง
ไปทัว่ ทังแผ่
้ นดินไทย ซึง่ เสียงนันได้
้ สนั่ สะเทือนความรู้สกึ ไม่มนั่ คงไปยังโสตประสาทของเผด็จการ แต่กลับ
ปลุกขวัญพลังใจใ ห้ ประชาชน ทุกภาคส่วน กล้ าลุกขึ ้นมาคัดค้ านต่อสู้กบั อํานาจที่ไม่เป็ นธรรม นําไปสู่
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี ้ ประธานกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา (นายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น)
ได้ ทําหนังสือ เสนอผ่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณา
ประกาศให้ วนั ที่ ๑๔ ตุลาคมเป็ นวันประชาธิปไตย และเป็ นวันสําคัญของมหาวิทยาลัย อีกทังให้
้ มีการจัด
กิจกรรมทุกปี
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ทําหนังสือ แจ้ งกลับไป ยัง
ประธานกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลาว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ ๘ /๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ พิจารณามีมติอนุมตั ิ ให้ วนั ที่ ๑๔ ตุลาคมของทุกปี เป็ นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและ
ให้ มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งนี ้ ขอให้ พวกเราที่อยู่ ณ ที่นี ้ ปรบมือให้ มติ นี ้ด้ วย
(เสียงปรบมือ)
ระยะเวลา ๓๙ ปี นี ้ใครว่านานก็นานใครว่า ชัว่ พริบตาอึดใจเดียวก็ไม่ผิด พวกเราที่ยืนอยูค่ คู่ งต่อ
การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี ้ ยัง จะต้ องต่อสู้ไปตลอดชีวิตเราและ ยังจะต้ องต่อสู้ไปสู่ อนาคตอีก ยาวนาน
จนกว่าประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ นี่ถือเป็ นก้ าวเล็ กๆแต่เป็ นก้ าวย่างที่ สง่างามและสําคัญ ยิ่งที่เราได้ กลับไป
ให้ ความสําคัญต่อเรื่ องราว ทางประวัตศิ าสตร์ ประชาธิปไตยเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและชอบธรรม ถ้ า หากเป็ นไป
ได้ ในปี หน้ า ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นัน้ ขอเสนอให้ รัฐบาลมีมติประกาศให้
๑๔ ตุลาคม เป็ นวันสํา คัญของชาติและมีการจัดกิจกรรมต่อ เนื่องทุกปี ถ้ าทุกคนที่อยูท่ ี่นี เ้ ห็นด้ วยกรุณา
ปรบมือครับ (เสียงปรบมือ)
สิ่งที่ เสนอไปยังรัฐบาลนัน้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นไม่ได้
เนื่องจากทุกย่างก้ าว ที่ให้ คณ
ุ ค่ากับ
ประวัตศิ าสตร์ ประชาธิปไตยนันสํ
้ าคัญและเป็ นผลดีตอ่ ประเทศไทยทั ้ งสิ ้น เราหวัง เป็ นอย่างยิ่งว่าเสียงจาก
ห้ องประชุมแห่งนี ้น่าจะส่ง สัญญาณถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับรัฐบา ล เรายังมีเวลาเตรี ยมตัวและคิดว่าหลายภาค
ส่วนน่าจะหาเวลาพูดคุย กันและหาช่องทางเสนออย่างเป็ นทางการต่อรัฐบาล แน่นอนเคย มีการประกาศ
ของรัฐสภาว่าให้ วันที่ ๑๔ ตุลาคม เป็ นวันประชาธิปไตย มาแล้ ว แต่ในส่วนของฝ่ ายบริหาร ยังไม่เป็ นมติ
๓

ของคณะรัฐมนตรี ถ้ า รัฐบาล ประกาศ ให้ วนั ที่ ๑๔ ตุลาคมเป็ นวันสําคัญ ของชาติโดย จะให้ มี การจัด
กิจกรรมในวาระดังกล่าวของทุกๆปี หมายความว่าทุกภาคส่วนของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษา
ทัว่ ประเทศที่สั งกัดรัฐบาลจะ ได้ จดั งานให้ นกั เรี ยนนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ศกึ ษากระบวนการทาง ประชาธิปไตย
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้ างคุณภาพให้ เยาวชนในสังคม เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าวาระ นันจะ
้
มาถึงในไม่ช้านี ้
เมื่อจบการเสวนาในหัวข้ อ “มรดก ๑๔ ตุลา ในมุมมองคนหลากรุ่น ” แล้ ว เราจะลงไปข้ างล่าง
เพื่อไปร่วมเป็ นสักขีพยานพิธีประกาศรับรองวันที่ ๑๔ ตุลาคมเป็ นวันสําคัญ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเปิ ดตัว หมุด ๑๔ ตุลาที่ลานโพธิ์ ขอ เชิญชวน ให้ ทกุ ท่านไปร่วมกิจกรร มอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน เรา
กลับมาที่ การเสวนา อย่างที่เรี ยนว่าเป็ นความ สําคัญของคนทังประเทศ
้
แล้ วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุการณ์ขึ ้น หัวข้ อเสวนานี ้เรามีวิทยากรที่จะมาพูดคุย รวมสามท่าน เป็ นบุคคลที่
มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับสังคมและการศึกษาต่างกรรมต่างวาระกัน คนที่นงั่ อยู่ ตรงกลาง หลายท่านรู้จกั เป็ น
อย่างดีในแ ง่ของประวัตศิ าสตร์ งานวิชาการ และท่านก็เป็ นผู้หนึง่ ที่ลงชื่อร้ อ ยคนแรกใ นการเรี ยกร้ อง
รัฐธรรมนูญ เรารู้ จักท่านในตําแหน่ง ของ ศาตราจารย์ ดร .ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ ท่านเป็ นธรรมศาสตร าภิ
ชาน วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิหลายแห่งมี บทความ
วิชาการมากมาย งานเด่นๆของท่าน อย่างเช่น บาดแผลอเมริกา สงครามและเสรี ภาพในประวัตศิ าสตร์
สหรัฐอเมริกา กําเนิดและความเป็ นมาสิทธิมนุษยชน ความคิดการเมืองแบบไพร่กระ
ฎมพี
ุ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ความเป็ นมาทฤษฏีแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ ความคิดทางการเมืองของ คนอเมริ กนั ผิวดําจาก
ทาสสูเ่ สรี ชน ปาฐกถาปรี ดี พนมยงค์ ในวาระ ๘๐ ปี การอภิวฒ
ั น์สยาม ๘ ทศวรรษสยามปฏิวตั คิ วามคิดว่า
ด้ วยระบอบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ๒๔ มิถนุ า ๒๕๕๕ และท่านยังมีบทความต่อเนื่องใน
นิตยสารวิภาษาสามารถหาอ่านกันได้ ในเรื่ อง การปฏิวตั ิ (ไพร่ข้า ข้ าแผ่นดิน ) ลงเป็ นตอนๆ ต่อเนื่องอ่าน
แล้ วติดใจเพราะเขียนได้ ละเอียด ซึง่ อธิบายเรื่ องราวต่างๆไว้ อย่างน่าสนใจ ขอเสียง ปรบมือให้ กบั อาจารย์
ธเนศ (เสียงปรบมือ)
ถัดมาคุ้นหน้ าคุ้นตากันเป็ นคนหนุม่ ไฟแรงอดีตท่านเป็ น นายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๐ จบธรรมศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ ทงปริ
ั ้ ญญาตรี และโท เป็ น
บรรณาธิการนิตยสาร Corporate Thailand เคย เป็ นอาจารย์ประ จํา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิท ยาลัยรังสิต เคยเป็ นผู้จดั การอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ในยุคบุกเบิก แล้ วก็ทําให้ อนุสรณ์สถานมี
ชีวิตชีวา ปั จจุบนั เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสํานักง านอุทยานการเรี ยนรู้ สํานักงานพัฒนาและบริหารองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี คุณ วัฒนชัย วินิจจะกุล (เสียงปรบมือ)
๔

ส่วนข้ างๆ ผมอยูต่ ดิ กันเลย คนนี ้เป็ นคนรุ่นใหม่แท้ ๆเป็ นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทํากิจกรรมต่างๆมา กมาย เป็ น อาสาสมัครค่ายเยาวชน มูลนิธิ ๑๔ ตุลา เป็ น
อาสาสมัครหลายโครงการ ทํานิทรรศการ และทํางานสารคดีชดุ ชีวิตและอุดมคติ ดร .ป๋ วย อึ ้งภากรณ์ ทํา
นิทรรศการเคลื่อนที่สู่ ๑๐๐ ปี ชาตกาลป๋ ว ย อึ ้งภากรณ์ ในส่วนภูมิภาค และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณ นภาวัลย์ สิทธิศกั ดิ์ (เสียงปรบมือ)
นี่คือคน ๓ รุ่น ที่มีประสบการณ์มีแง่คดิ และการรับรู้ตา่ งกัน อาจารย์ธเนศสําผัส ๑๔ ตุลาโดยตรง
อาจารย์วฒ
ั นชัยถือว่ารับรู้และเติบโตมาหลังจากนันก็
้ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างเอาการเอางาน ส่วนคุณ นภาวัลย์ ก็คือคนรุ่น ใหม่ที่กลับไปศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับ ๑๔ ตุลา การเปิ ด
มุมมองนี ้เริ่มต้ นที่คนรุ่นใหม่ก่อนครับ
คุณนภาวัลย์ สิทธิศักดิ์ สวัสดีคะ่ วันนี ้ขออนุญาตนะค่ะ เพราะตื่นเต้ นมาก เพราะปกติ จะอยู่
เบื ้องหลังมากกว่า วันนี ้ก็ได้ มาอยูเ่ บื ้องหน้ า ขอเกริ่นมาก่อนว่าที่ได้ มารู้จั
ก ๑๔ ตุลา เมื่อมาศึกษาที่
ธรรมศาสตร์ เมื่อตอนนันแค่
้ จงู เข้ าไป และอีกอย่างคือตอนนันทํ
้ างานอาสาสมัครที่คอ่ นข้ างเยอะ เหมือน
ตอนนันอยู
้ ใ่ นวัยหนุม่ สาวก็อยากจะหาอะไรที่มาเติมเต็มก็ตอนนันยั
้ งไม่ร้ ูวา่ ชอบอะไรก็มาเข้ าค่าย ๑๔ ตุลา
แล้ วก็ยงั เป็ นลูกค่าย ตอนหลังก็มาได้ เป็ นวิทยากร และมีโอกาสได้ ทํางานโครงการปากคําประวัตศิ าสตร์
ซึง่ ได้ ไปตามเก็บสัมภาษณ์คนธรรมดาคนเล็กคนน้ อยที่เป็ น คุณลุงคุณป้าที่อยูใ่ นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาจริง ซึง่
ตอนนันบางท่
้
านก็เป็ นนักศึกษา บางท่านก็เป็ นนักเรี ยน บางท่านก็มาโดยไม่ร้ ูอะไรเลย ซึง่ พอเราได้ รับรู้
ตรงนันมั
้ นรู้สกึ ว่าประวัตศิ าสตร์ สําคัญมาก เพราะ คนรุ่นใหม่ไม่ได้ อินกับเหตุการณ์นนมากเหมื
ั้
อนกับรุ่น
ก่อน แต่วา่ เรารู้สกึ ว่าจะต้ องศึกษาประวัตศิ าสตร์ เราก็จะรู้จกั อย่างจริงๆ เพราะว่า เหมือนกับว่ามรดก ๑๔
ตุลามันไม่ชดั เจน เนื่องจาก ค่อนข้ างคลุมเครื อ ซึง่ หลังจาก ๑๔ ตุลา ทุกคนได้ ทํางานเต็มที่ พอสัมผัสจากที่
เรารับรู้จากที่เราสัมภาษณ์ขึ ้นเหนือลงใต้ ที่สมั ภาษณ์คนเยอะมาก มันจะมีแบบขอ off record บ้ าง ขอไม่
พูด ขอไม่เผยแพร่นี ้เยอะมาก แล้ วก็เราถือว่าโชคดีมากที่ได้ มาทําโครงการนี ้ เพราะว่า เรารู้สกึ ว่าเราไม่เคยรู้
มาก่อนบทเรี ยนไม่ เคยมีสมัยประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยนี ้มันพื ้นๆ ซึง่ ไม่สามารถทําให้ เรามีอารมณ์
ร่วมเลย เท่ากับไปฟั งคนจริงเล่า แต่พอโครงการปากคําประวัตศิ าสตร์ นี ้จบ กลายเป็ นว่าก็นิ่งไป แต่ถ้าเป็ น
มุมมองของหนูก็ถือว่าเป็ นคนรุ่นใหม่ คือ เราเรี ยนเศรษฐศาสตร์ เรายืนอยูร่ ะหว่างเพื่ อนๆที่ไม่ร้ ูอะไรเลยกับ
เพื่อนๆทางสังคมที่ร้ ูเยอะ ถ้ า ๑๔ ตุลา มันมียทุ ธศาสตร์ ของอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลานี ้มันดีเพราะตังอยู
้ ต่ รง
ใจกลางเลยตรงสี่แยกคอกวัว ซึง่ หนูทํานิทรรศการและไปยืนอยูต่ รงนันมี
้ คนสนใจเยอะที่เดินมาชมและอ่าน
มีทงเด็
ั ้ ก ฝรั่ง และมีทงลุ
ั ้ ง ป้า น้ า อา ที่เป็ นคนที่เดินมาแค่หยุดอยูห่ น้ าอนุสรณ์สถานแล้ งก็พนมมือไหว้ แล้ ว

๕

ก็เหมือนกับนิ่งพักหนึง่ แล้ วก็เดินไป และมีนอีกกลุม่ หนึง่ บางคนมาแบบพิการด้ วยซํ ้าซึง่ เราก็ไม่ร้ ูวา่ เป็ นคน
ในเหตุการณ์หรื อเปล่า แต่ก็เจอแบบนี ้เยอะมาก
ถามว่าจะทําอย่างไ รให้ คนรุ่นใหม่มาสนใจ ๑๔ ตุลามากขึ ้น อันนี ้คิดว่า ควรจะทําให้ ๑๔ ตุลามี
ชีวิต เพราะส่วนหนึง่ หนูทํางานประวัตศิ าสตร์ มาค่อนข้ างเยอะทังงานอาจารย์
้
ป๋วย งาน ๑๔ ตุลา แล้ วก็มี
โอกาสไปทํางานประเด็นของธิเบตที่เกี่ยวกับคนรุ่นคนแก่แล้ วก็เรารู้สกึ ว่าต่อไปพอเราโต และมีลกู หลาน คน
แก่เหล่านี ้จะหายไป มันจะไม่ มีอะไรเป็ นอารมณ์ร่วมให้ กบั คนรุ่นหลังแล้ วมันจะเป็ นแค่บทเรี ยนพื ้นๆที่โอเค
เรี ยนแล้ วก็จบ ซึง่ ไม่ได้ สร้ างความตระหนักรู้มากมาย แล้ วก็ร้ ูสกึ ว่าเคยจินตนาการแ น่ๆว่าถ้ าหาก ๑๔ ตุลา
มีห้องที่เป็ นปากคําประวัตศิ าสตร์ ๑๔ ตุลาจริงๆ ก็คดิ ว่าคนเล็ กคนน้ อยนี ้สําคัญมาก คือ คน ที่อยูห่ วั แถว
เช่น อาจารย์เสกสรรค์ อาจารย์ธเนศ ซึง่ ทุกคนรู้จกั ซึง่ ก็พดู มาเยอะมาก แต่เราควรจะไปฟั งเสียงอีกหลายๆ
คนที่อยูใ่ นเหตุการณ์ที่ร่วมกันแล้ วถ้ าหากเราทําให้ คนรุ่นหลังอาจจะเอาไปคลิกชื่อเป็ นคนบ้ ากําลังเล่าถึง
เหตุการณ์ตนเอง ซึง่ ตอนหนูฟังรู้สกึ ตื่นเต้ นบางเศร้ าบางซึง่ มันคือการรับรู้จริงพอเรามา ทําแผนที่ ซึง่ พอเรา
ทําทังหมดเรา
้
จับได้ เลยว่าจุดตรงนี ้คืออะไรตรงนี่เกิดอะไรขึ ้น แล้ วแก่น ของมันคืออะไร เหมือนกับการส่ง
ต่อประวัตศิ าสตร์ ให้ คนรุ่นหลังมันไม่ใช่แค่อนุสาวรี ย์ซงึ่ มันไม่ใช่แค่สิ่งของ แต่หนูร้ ูสกึ ว่ามันควรมีการ สรุป
บทเรี ยนแก่นความคิดของการต่อสู้แต่ละครัง้ เพื่อที่จะให้ คนรุ่นหลังรับรู้ได้ จริง เพราะว่า จากการทํางานภาค
ประชาสังคม ซึง่ ประเทศไทยนี ้ค่อนข้ างขาด อาจจะมีวา่ ออกมาพูดออกมารณรงค์กนั เยอะๆ แต่มนั ยังขาด
Action for change จะยกตัวอย่างของประเทศไทย คือ ในช่วงที่อาจาร ย์ป๋วยทําโครงการลุม่ นํ ้ากอง เป็ น
การรวมมหาวิทยาลัยทังหมดเพื
้
่อไปรวมอยูก่ บั ชาวบ้ านจริงๆ มันจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มา
แต่วา่ นิดหนึง่ ก็ยงั ดี
ผู้ดาเนินรายการ ขอเสียงปรบมือ ให้ ให้ คณ
ุ นภาวัลย์ (เสียงปรบมือ )ได้ ฟังอารมณ์ความรู้สกึ จริงๆ
จากน้ องที่เข้ ามาร่วมทํากิจกรรม และได้ สมั ผัส ๑๔ ตุลา ณ วันนี ้ เราผ่านเหตุการณ์ มา ๓๙ ปี แล้ ว ผู้ที่
ได้ ไปร่วม ทําพิธีกรรมเมื่อเช้ า และได้ ฟั งปาฐกถา ๑๔ ตุลาจะเห็นสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนไปไม่ได้ เหมือน
เมื่อก่อนแล้ ว ผู้คน ณ วันนี ้ก็เห็นความแตกแยกหลายๆ อย่างเป็ น ธรรมดาหลายคนตังคํ
้ าถาม และเป็ น
คําถามที่นา่ สนใจกับคนอีกรุ่นหนึง่ ที่ได้ เข้ ามาคลุกคลีกั บกิจกรรม ๑๔ ตุลา จนทําให้ เกิดมุมมองที่ได้
แลกเปลี่ยนและคุยกัน สิ่ง หนึง่ ที่สําคัญของ ๑๔ ตุลา ที่เกิดการรวมตัวของคนจํานวน มาก ทําให้ เกิด
ปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ ้นบ่อย นัก ในสังคมไทย แง่งามให้ ด้านบวกขอยกขึ ้ นมาเป็ นตัวอย่างแม้ เพียงเล็กๆ
แต่คงสะท้ อนจิตวิญญาณบางอย่าง เช่น ความขัดแย้ งในอดีต ถ้ ายังพอจํากันได้ คือ ความไม่ลงรอยกัน
ของนักเรี ยนช่างกลกับนักเรี ยนช่างก่อสร้ าง ในขณะนันตี
้ กนั แทบทุกวัน จนเป็ นที่เบื่อหน่ายของชาวบ้ านใน
กรุงเทพฯ แต่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เขาเหล่านันสามารถหลอมรวมกั
้
น เป็ นหนึง่ เดียวได้ เพราะมีจดุ มุง่ หมาย
๖

เหมือนกันคือต้ องการประชาธิปไตย ประเด็นสําคัญคือ ทุกครัง้ ที่เกิดความขัดแย้ ง จนตีกนั มีแต่คนว่ากล่าว
ประณามพวกเขาว่าเป็ นคนเลวของสังคม แต่มีสกั ครัง้ ไหมที่ จะให้ โอกาสทําความเข้ าใจข้ อพิพาท แล้ วบอก
ว่าเขาก็เป็ นคนมีคณ
ุ ค่าในสังคมได้ เช่นกัน ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เป็ นเหตุการณ์ที่ สร้ างความภาคภูมิใจ
ให้ กบั พวกเขาทังหลายที
้
่ มีคนเห็นคุณค่า และให้ โอกาสเข้ าร่วมการเรี ยกร้ องประชาธิปไตย เป็ นจุดน่าสนใจ
เล็กๆที่ หลายคนอาจมองข้ ามไป ยังมีสิ่งละอันพันละน้ อยระหว่างทางมากมาย ถ้ าเรา จะกลับไปมองให้
เห็นคุณค่า ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี ้ถ้ าลองเรี ยบเรี ยงดูมนั มีสิ่งที่เกิดขึ ้นมากมาย
๑๔ ตุลา แน่นอน
รูปธรรมจุดเริ่มต้ น เกิดขึ ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่ง นี ้เป็ นศูนย์กลาง แต่ ได้ แพร่ไปจนเกิดประทุขึ ้นทุก
ภาคส่วนของประเทศ ลองไปค้ นหาข่าวบนหน้ าหนั งสือพิมพ์ ในช่วงเวลานันดู
้ หรื อลองไปถามลุงป้าน้ าอา
ดู ไม่มีจงั หวัดไหนหรอกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เรี ยกร้ องประชาธิปไตย ปรากฏการณ์ที่ นักศึกษา ออกไป
ชี ้แจงให้ ประชาชนเข้ าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นตามสถานที่ตา่ งๆแล้ ว ชาวบ้ านโยนเงินมาให้ คนละเล็กคน
ละน้ อยแต่รวมแล้ วมห าศาลเพื่อร่วมสมทบการต่อสู้ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น จริง ในสังคมไทย ลองไป
สอบถามได้ ไม่ต้องไปหาในเว็บไซต์ ลอง ไปหาจากปาก คําประวัตศิ าสตร์ ที่ยงั มีลมหายใจ
รอบๆ
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปากคลองตลาด บางลําพู ยังมีชีวิตอยู่ ไม่เฉพาะกรุงเทพฯแต่ มันเกิดขึ ้นทัว่
ประเทศ เราจะค่อยๆหาคุณค่าค่อยๆหาสิ่งที่ดีงาม ถ้ าเราเจียรไนก็จะทําให้ คณ
ุ ค่านันปรากฏ
้
สิ่งเหล่านี ้
เมื่อเรานํามาต่อกันก็จะเห็นอะไรพอสมควร
เมื่อวารสารอมธ.ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ปี ๒๕๑๖ ตีพิมพ์เผยแพร่สสู่ าธารณะได้ ปรากฏบทนิพนธ์
ชิ ้นหนึง่ ของท่านอาจารย์ปรี ดี พนมยงค์ชื่อ “จงพิทักษ์ เจตนารม ณ์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ของวีรชน ๑๔
ตุลาคม” ท่านอาจารย์ปรี ดีเสนออะไร แล้ วทําไมข้ อเสนอของท่านจึงเป็ นประเด็นให้ กบั สังคมไทยมาโดย
ตลอด ระยะเวลาอันยาวนาน พิทกั ษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ มันมีความหมาย อย่างไรในแต่ละ
บรรทัด ตรงนี ้เป็ นเรื่ องที่นา่ หาเวลา พิจารณา กัน ให้ เห็นแง่มมุ ต่างไปจากนักวิชาการที่ เคยเสนอซึง่ เราได้
สัมผัสมามากแล้ ว ในแง่นยั ของคําคงมีอะไรพอสมควรเหมือนกัน ขอเรี ยนเชิญท่านถัดไปครับ อาจารย์
วัฒนชัย เชิญครับ
วัฒนชัย วินิจจะกูล ต้ องกราบขอโทษทุกท่านที่อยูใ่ นห้ องประชุมนี ้ วันนี ้ผ มไม่ได้ เตรี ยมอะไรมา
พูดเป็ นพิเศษ เพราะผมอยูท่ ี่ทํางานแห่งใหม่โดยที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับ ๑๔ ตุลามา ๗ ปี ผมก็ตามไม่ทนั หรอ
กว่าตอนนี ้ใครทําอะไรบ้ าง ฟั งจากน้ องนภาวัลย์ได้ เล่าให้ ฟังเมื่อสักครู่วา่ สิ่งที่ผมเคยมีสว่ นริเริ่มไว้ ไม่วา่ จะ
เป็ นกิจกรรมต่างๆ ในอนุสรณ์สถาน หรื อโครงการที่เราหลายคนได้ เคยคิด ริเริ่มจะทําพิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา ที่
เรี ยกว่าตามล่าหาความจริงจากปากคําประวัตศิ าสตร์ ของคนเล็กคนน้ อยที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ แม้ วา่ ณ
วันนี ้ที่น้องเขาบอกว่าโครงการหยุดนิ่งไปแล้ ว แต่เมื่อได้ ทราบว่าก็ยงั มีความต่อเนื่องไปอีกระยะหนึง่
๗

หลังจากที่ผมไม่ได้ ทําหน้ าที่ดแู ลอนุสรณ์สถาน ฯ ตังแต่
้ ต้นปี ๒๕๔๙ ก็ร้ ูสกึ ยินดี ที่นา่ ยินดีเพราะว่า เมื่อได้
ฟั งสิ่งที่น้องเล่าว่าไปคุยกับคนนันคนนี
้
้มาแล้ วเกิดความคิดเกิดแรงบันดาลใจอะไรบ้ างในการนํามาคิดต่อ
กับการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั มันเป็ นการยํ ้าความเชื่อโดยส่วนตัวของผมเองว่า การจะทําให้ ๑๔ ตุลาไม่ตายนัน้
มันไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลและข้ อเท็จจริงของความทรงจําทังในรู
้ ปบทเรี ยน หรื อคําบอกเล่าเท่านัน้ คือ
ข้ อเท็จจริงนันมี
้ ความจําเป็ นและสําคัญที่ต้องรับรู้และเข้ าใจ แต่สิ่งสําคัญไปกว่านันถ้
้ าหากเราจะทําให้
ประวัตศิ าสตร์ นนมี
ั ้ ความสืบเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั แล้ วรับใช้ อนาคตได้ ก็คือเราต้ องหากระบวนการที่ทําให้
ข้ อมูลข้ อเท็จจริงในอดีตไม่ได้ สง่ ผ่านมาเพียงแค่การท่องจํา แต่จะต้ องค้ นหาวิธีการและรูปแบบการเรี ยนรู้ที่
ตอบสนองหรื อสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางสัง คม
ด้ วย
คนรุ่นใหม่มีวิธีการเรี ยนรู้เรื่ องราวในอดีตได้ หลากหลายมาก ในสมัย ๑๔ ตุลา ๑๖ ตอนที่อาจารย์
ธเนศ เซ็นชื่อเรี ยกร้ องรัฐธรรมนูญนี่จะต้ องมีคนไปล่ารายชื่อให้ ลงนามในกระดาษ เดี๋ยวนี ้มี Petition online
มี Facebook ที่คณ
ุ สามารถจะล่ารายชื่อเรี ยกร้ องอะไรได้ อย่างรว ดเร็วผ่านโลกอินเทอร์ เน็ต โลกมัน
เปลี่ยนไปแล้ ว ดังนันอย่
้ าทําให้ ๑๔ ตุลาตายด้ วยการให้ คนรุ่นหลังรับฟั งและบอกเล่าข้ อเท็จจริงต่อๆ ไป
แบบนกแก้ วนกขุนทอง แต่ต้องเปิ ดพื ้นที่ให้ เขามีอิสระในการรับรู้ด้วยตัวของเขาเอง ตัวอย่างเช่นโครงการ
พิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา ซึง่ ให้ น้องๆ อาสาสมัครไปสัมภาษณ์กบั คนเล็กคนน้ อยเหล่านี ้ เป็ นการเปิ ดมุมมองและ
การแสวงหาความรู้ในเรื่ องราวในอดีตในอีกวิธีหนึง่ ซึง่ มันมีผลกับคนรุ่นหลังแต่ละคนไม่มากก็น้อย ผมคิด
ว่าไม่ได้ มีแค่น้องนภาวัลย์คนเดียว
แน่นอนว่าข้ อมูลเหตุการณ์ข้อเท็จจริงในประวัตศิ าสตร์ มีผลต่อคนรุ่นห ลังบ้ าง เช่น รุ่นน้ องจุฬาฯ ที่
ทํางานอยูด่ ้ วยกันขณะนี ้ เขามาเล่าให้ ฟังว่าช่วงที่เรี ยนอยูป่ ี หนึง่ ระหว่างรอต่อรถเมล์ที่ราชดําเนิน ก็สงสัย
ว่าที่สี่แยกคอกวัวมีสถานที่อะไร พอเดินเข้ ามาดู ได้ เห็นข้ อมูลเห็นภาพในอดีต สิ่งที่เกิดขึ ้นก็คือมันช็อก
หัวใจแตกสลาย ตกใจว่ามี เหตุการณ์อย่างนี ้เกิดขึ ้นด้ วยหรื อ เขาไม่เคยรับรู้รายละเอียดอย่างนี ้มาก่อน ไม่
ว่าจะเป็ นการเรี ยนตังแต่
้ สมัยประถม มัธยม มาจนถึงอุดมศึกษา ในหนังสือเรี ยนอาจจะมีพดู ถึง ๑๔ ตุลาอยู่
บ้ างก็เป็ นคําอธิบายแกนๆไม่กี่บรรทัด แต่ความมีชีวิตของเหตุการณ์ในครัง้ นันไม่
้ สามารถถ่ ายทอดได้ ใน
ตําราเรี ยน ไม่สามารถอธิบายได้ วา่ ใครได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ใครคิดเห็นอย่างไรหลังจาก
เหตุการณ์ สิ่งที่เขาได้ เห็นได้ อา่ นข้ อมูลที่มีอยูใ่ นอนุสรณ์สถานส่งผลสะเทือนต่อความเข้ าใจต่อเขามาก
ดังนันมองในแง่
้
หน้ าที่ของอนุสรณ์สถาน ที่ทําหน้ าที่บนั ทึก และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้หรื อเผยแพร่ข้อมูล ก็ทํา
หน้ าที่ของมันได้ ดีระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่เพียงพอครับ ยังต้ องมีกิจกรรมส่งเสริมให้ เกิดความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้ง

๘

มากกว่านัน้ และต้ องทําให้ คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพด้ วย ใช้ ประวัตศิ าสตร์ มาเสริมสร้ าง
ความคิดจิตสํานึกของคนรุ่นใหม่ ปลูกฝั งให้ เขารู้จกั คิดมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มูลนิธิเคยจัดค่ายเยาวชนรักประชาธิปไตยเมื่อ ๒๕๔๖ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา เปิ ดพื ้นที่
ให้ เด็กเข้ ามามัว่ สุมทางปั ญญา ก็มีเด็กนักเรี ยนไม่น้อยที่เปลี่ยนแปลงจากนักเรี ยนธรรมดาที่ไม่สนใจเรื่ อง
ทางสังคม มาสนใจเ รื่ องของคนอื่นมากขึ ้นจากการเข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นัน้ ทุกวันนี ้กลายเป็ นผู้ใหญ่ที่มี
ความรับผิดชอบ รู้จกั คิดและทํางานเป็ น มีน้องนักเรี ยนเด็กค่ายคนหนึง่ ไปช่วยงานผมอยูส่ ามเดือนเมื่อปี ที่
แล้ ว ก็ได้ รับคําชมจากท่านผู้อํานวยการสํานักงานฯ ว่าทํางานดี มีความรับผิดชอบ ความคิ ดความอ่านเป็ น
ผู้ใหญ่ ก็ไม่อยากคุยนะครับว่า ค่ายที่น้องมาเข้ าร่วมกับมูลนิธิ ๑๔ ตุลาเมื่อ ๙ ปี ที่แล้ วได้ เปลี่ยนแปลงตัว
เขาจากนักเรี ยนธรรมดาๆ คนหนึง่ ที่อาจจะมีความสนใจหลักอยูเ่ รื่ องเดียวเหมือนเด็ก ม.๕ ม.๖ ส่วนใหญ่
คือเรื่ องเอ็นทรานซ์ โดยที่กระบว นการค่ายนันเร
้ าไม่ ได้ พดู เรื่ อง ๑๔ ตุลาตรงๆ แต่เราใช้ ๑๔ ตุลา เป็ น
เครื่ องมือนําเอาสปิ ริตและคุณค่าของ ๑๔ ตุลา มาปรับใช้ กบั คนรุ่นใหม่ในภาวะแวดล้ อมปั จจุบนั ปี นันมี
้
เด็กนักเรี ยนที่มาเข้ าค่ายเกือบร้ อยคน ผมคงไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ทังร้้ อยคนนี ้จะเปลี่ยนแปลงและมีความคิด
ความอ่านมากขึ ้น แต่อย่างน้ อยมีหนึง่ คนล่ะที่ผมเห็น และสําหรับผมหนึง่ ในร้ อยนี ้ก็วิเศษแล้ ว
ประสบการณ์จากการทํางานที่อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา อีกประเด็นหนึง่ ที่ตอกยํ ้าความเชื่อของผม
คือ กระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์ ที่พดู อย่างนี ้ไม่ได้ บอกว่าผลลัพท์ไม่สําคัญนะครับ ผลลัพธ์มี
ความสําคัญ แต่ ภายใต้ วิถีทางประชาธิปไตย กระบวนการเป็ นสิ่งสําคัญมากกว่า ถึงแม้ วา่ เราจะอยากได้
พิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา ต้ องรอทําไปอีก ๑๐ ปี ๒๐ ปี ถึงแม้ จะไม่เกิดก็ไม่เป็ นไรครับ แต่ขอให้ ๒๐ นี ม้ ี
กระบวนการดีๆ ที่ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจสู้คนรุ่นใหม่ดงั เช่นที่น้องนภาวัลย์เล่าให้ ฟัง หรื อเกิดกระบวนการ
ที่ทําให้ ความคิดเปลี่ยนไปสูค่ ณ
ุ ภาพใหม่เหมือนกับน้ องที่เข้ าค่ายเยาวชน หรื อน้ องๆ ที่เข้ ามาร่วมกิจกรรม
เยาวชนที่ผา่ นกระบวนการกิจกรรมต่างๆแล้ วหลังจากนันเขาจะไปทํ
้
าอะไรอย่างอื่นก็ได้ ไม่จําเป็ นต้ อง
เกี่ยวข้ องกับ ๑๔ ตุลา เพราะสปิ ริตหรื อจิตสํานึก ๑๔ ตุลาอยูใ่ นตัวเขาแล้ ว
ผมอยากเน้ นเรื่ องกระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์ เพราะกระบวนการที่ไม่ดีไม่ถกู ต้ องเหมาะสม
ย่อมไม่สามารถนํามาสูผ่ ลลัพธ์ที่ดีได้ นี่เป็ นหลักคิดสําคัญของวิ ถีทางประชาธิปไตยซึง่ เป็ นมรดก ๑๔ ตุลา
นะครับ ดังนัน้ หากเราเชื่อมัน่ เช่นนี ้ เราก็ยอ่ มจะมีจดุ ยืนไม่เห็ นด้ วยกับการปราบปรามยาเสพติดที่แลกด้ วย
ชีวิตคนสามพันคน แม้ จะเป็ นผู้ร้ายค้ ายาก็ตาม พูดอย่างนี ้อย่ามองว่าผมอยูฝ่ ่ ายตรงข้ ามทักษิณนะครับ
เพราะด้ วยตรรกะเดียวกัน ถ้ าเราคิดว่ากระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์ การจะโค่นล้ มหรื อขับไล่รัฐบาลเผด็จ
การรัฐสภา เราก็ไม่ควรเห็นด้ วยหรื อสนับสนุนให้ ใช้ วิธีการรัฐประหาร
๙

คําถามข้ อใหญ่ถ้าจะให้ ๑๔ ตุลา รับใช้ ปัจจุบนั ได้ นนคื
ั ้ อ ทําอย่างไรให้ สงั คมเรี ยนรู้จากอดีตใน
แง่มมุ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการที่ควรจะเป็ นมากกว่าจะมุง่ สนใจไปที่ผลที่จะไ ด้ รับ แน่นอนครับว่าผลลัพธ์
ของ ๑๔ ตุลา มีความสําคัญในระดับที่ทําให้ ระบอบเผด็จการคณาธิปไตยถนอม- ประภาสพังทลายลงไปได้
มันมีความหมายมหาศาลต่อสังคมไทย แต่ผมอยากจะยํ ้าว่ากระบวนการต่างๆ ที่ก่อตัวขึ ้นมาจนกระทัง่ ทํา
ให้ เกิดผลลัพธ์อย่างนันมี
้ ความหมายมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน งานชิ ้นที่ดีที่สดุ ที่ทกุ คนน่าจะเคยอ่านของ
นักวิชาการรุ่นใหม่ คืออาจารย์ประจักษ์ก็อธิบายและตอบคําถามข้ อนี ้ได้ ดี คอนเซ็ปท์ของการทําพิพิธภัณฑ์
๑๔ ตุลา ที่ใช้ Plot ประวัตศิ าสตร์ คําบอกเล่าจากคนเล็กคนน้ อย ก็คือการรวบรวมความคิดและการก่อรูป
ของกระบวนการที่มาจากหลากหลายความคิดของคนซึง่ อาจจะไม่ใช่ Elite หรื อไม่ใช่เพียงแค่คนที่อยู่ เป็ น
ส่วนนําเท่านัน้ เราน่าจะได้ ภาพและมุมมองที่หลากหลายขึ ้น น่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ ้น
มรดกสําคัญของ ๑๔ ตุลา คือ สปิ ริตหรื อจิตวิญญาณในการต่อสู้คดั ค้ านเผด็จการและอํานาจนอก
ระบบ คัดค้ านการผูกขาดทุกรูปแบบ และนําเสรี ภาพประชาธิปไตยมาสูส่ งั คมไทย ฉะนันถ้
้ าจะรักษามรด ก
๑๔ ตุลา ไว้ ก็คือการรักษาและสืบสานสปิ ริตดังกล่าว ซึง่ ก็คือการยืนยันที่จะไม่เห็นด้ วยหรื อคัดค้ านเผด็จ
การทุกรูปแบบ ถ้ าเป็ นในอดีตก็จะคัดค้ านเผด็จการทหาร ในเวลาต่อมาอาจจะคลี่คลายกลายเป็ นเผด็จการ
แอบแฝงในรูปแบบของทุนผูกขาดแล้ วเข้ าไปครอบงํารัฐสภา แต่ถ้าขึ ้นชื่อว่า เผด็จการแล้ ว คนซึง่ เรี ยนรู้จาก
๑๔ ตุลา จะต้ องมีจดุ ยืนและยืนยันว่าไม่เห็นด้ วย และหากระบวนการว่าจะใช้ วิธีการอย่างไรต่อสู้ภายใต้
จุดยืนแบบนัน้
นอกจากนัน้ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่ซอ่ นอยูภ่ ายใต้ มรดกของ ๑๔ ตุลา ไม่วา่ มรดกดังกล่าวเราจะ
เรี ยกว่าประชาธิปไตย สิทธิเสรี ภาพ หรื ออะไรก็แล้ วแต่ ก็คือ จิตวิญญาณขบถ ซึง่ เป็ นสิ่งที่มีความหมายมาก
ต่อสังคมไทยและคนรุ่นหลัง เพราะขบวนการ ๑๔ ตุลาเกิดขึ ้นจากคนที่กล้ าสงสัย กล้ าตังคํ
้ าถาม กล้ าไม่
พอใจต่อความเคยชินที่ดํารงอยูร่ อบตัว และพยายามเปลี่ยนแปลงไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่า วิญญาณขบถเช่นนี ้ไม่ได้
นึกถึงประโยชน์เฉพาะตนเอง แต่มองถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมของส่วนรวม จิ ตวิญญาณแบบนี ้
แหละครับที่ทําให้ ๑๔ ตุลา ไม่มีวนั ตาย วิญญาณขบถคืออะไร คือการสงสัยและตังคํ
้ าถามต่อสิ่งที่ดํารงอยู่
และพยายามหาคําตอบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็ นอยูอ่ ย่างเคยชิน ถ้ าไม่มีใครสงสัย หรื อตังคํ
้ าถามต่อการถูก
ปิ ดกันเสรี
้ ภาพ การลิดดรอนสิทธิในยุคก่อน ๒๕๑๖ ก็คงไม่มีเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา จริงมัยครั
้ บ จิตวิญญาณ
ขบถแบบนี ้ผมคิดว่าไม่ได้ แตกต่างเลยกับ Spirit ของขบวนการอภิวฒ
ั น์ ๒๔๗๕ เพราะถ้ าไม่มีกลุม่ คนที่เริ่ม
คิดและมุง่ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่า เราจะมี ๒๔๗๕ ได้ อย่างไร ผมคิดว่า Spirit หรื อวิญญาณขบถ
เช่นนี ้เองที่จะทําให้ ประวัตศิ าสตร์ มีชีวิตอย่างต่อเนื่องและจะเป็ นมรดกที่รับใช้ ปัจจุบนั และอนาคต

๑๐

วิญญานขบถ กล้ าสงสัย กล้ าตังคํ
้ าถามกล้ าเปลี่ยนแปลง หากนํามารับใช้ ปัจจุบนั และอนาคต ใช้
เรื่ องราวของ ๑๔ ตุลาเป็ นเครื่ องมือ ถ่ายทอดในแง่มมุ ต่างๆ ให้ คนรุ่นหลังเรี ยนรู้ ไม่จําเป็ นต้ องมุง่ ที่
ข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์แต่เพียงอย่างเดียว เปิ ดช่องให้ คนรุ่นใหม่เรี ยนรู้ในแบบวิธีของเขาเองเพราะมี
ช่องทางมากมายหลายรูปแบบให้ เขาสามารถเข้ าถึงได้ แต่ต้องคอยส่งเสริมปลูกฝั งให้ คนรุ่นใหม่กล้ าคิ ด
กล้ าตังคํ
้ าถาม กล้ าแสวงหาคําตอบ และเปิ ดพื ้นที่ให้ พวกเขาสามารถลงมือทําในสิ่งที่คดิ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่าเพื่อส่วนรวม นี่คือสิ่งที่จะทําให้ ๑๔ ตุลา ไม่มีวนั ตาย ถ้ ามันจะตายก็ตายเพราะ
คน ๑๔ ตุลา เองนัน่ แหละที่จะทําให้ จิตวิญญาณแบบนี ้หายและเจือจางไปดู ได้ จากสถานการณ์ชว่ ง ๔-๕ ปี
หลังมานี ้ เพราะวิญญาณขบถแบบ ๑๔ ตุลา ไม่ควรจะทําให้ เรายอมเชื่อตามสิ่งที่มีคนบอกให้ เชื่ อต่อๆ กัน
มา จิตวิญญาณขบถแบบ ๑๔ ตุลาควรจะทําให้ คน ๑๔ ตุลาสามารถตังคํ
้ าถามต่อบางสิ่งบางอย่างที่ดํารง
อยู่ พร้ อมกับการยอมรับความแตกต่างด้ วยจิตใจและวิถีทางที่เปิ ดกว้ างและเป็ นประชาธิปไตย จิตวิญญาณ
ขบถแบบ ๑๔ ตุลา ควรจะทําให้ เราเรี ยนรู้ที่จะตังคํ
้ าถามต่อบางสิ่งบางอย่างที่เรารักและเทิดทูน และไม่
ผูกขาดความรักความเทิดทูนไว้ ฝ่ายเดียวโดยที่ฟังคนอื่นวิจารณ์ไม่ได้ ผมคิดว่าถ้ าเราทําให้ บรรยากาศแบบ
นี ้เกิดกับคนรุ่นใหม่ อันนี ้ก็คือมรดกสําคัญที่ ๑๔ ตุลา มอบให้ กบั สังคมปั จจุบนั และอนาคต ถึงวันนี ้ผมก็ยงั
ตอบไม่ได้ วา่ มรดกนี ้ตกทอดมาถึงคนรุ่นใหม่หรื อยัง เพราะเรายังเห็นบรรยากาศที่ผ้ คู นจํานวนหนึง่ ผูกขาด
ความรักต่อสถาบันที่รักที่ชอบโดยที่ใครวิจารณ์ไม่ได้ ถ้ าตังคํ
้ าถามหรื อวิจารณ์ก็ถกู ไล่ไปอยูน่ อกประเทศ ถ้ า
หากเรายอมรับให้ บรรยากาศแบบนี ้ยังคงอยูใ่ นสังคมไทย มรดก ๑๔ ตุลาก็คงไม่เหลือตกทอดมาเท่าไหร่ ก็
จะเหลือแต่เพียงในรูปของบทเรี ยนไว้ ทอ่ งจํา เหลือเป็ นอนุสรณ์สถาน (ซึง่ ก็ยงั ดีที่ยงั มีที่มีทางให้ จดจํารํ าลึก
ถึง) แต่ผมก็พดู ตลอดตังแต่
้ ทํางานอยูแ่ ละกระทัง่ ลาออกจากงานที่อนุสรณ์สถานแล้ วนะครับว่า อนุสรณ์
สถานเพียงลําพังไม่ได้ เป็ นสิ่งที่มีชีวิต เพราะเป็ นแค่สถานที่ สิ่งที่จะทําให้ สถานที่มีชีวิตก็คือการเติมกิจกรรม
ลงไป ยิ่งถ้ าเป็ นกิจกรรมของผู้คนรุ่นหลังที่ได้ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ ก็จะสืบสานชีวิตจิตวิญญาณและเรื่ องราว
ประวัตศิ าสตร์ ตอ่ ไปได้
มีเกร็ดเล็กน้ อยเล่าให้ ฟังถึง ประสบการณ์ที่ทํางานอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาอยู่ ๔-๕ ปี ในช่วงเดือน
แรกๆ ที่เปิ ดให้ ใช้ งาน มักจะมีคนเข้ ามาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานและตังคํ
้ าถามกับผมว่าตอน ๑๔ ตุลา คุณ
อยูท่ ี่ไหน ทําอะไร ผมก็ตอบไปว่าอยูบ่ ้ านครับ เพิ่งอายุ ๗ ขวบจะไปทําอะไรได้ จะออกมาเดินขบวนกับใคร
พ่อแม่ก็คงไม่ยอม จากนันคนๆ
้
นันก็
้ จะเริ่มพรั่งพรูความเป็ น ๑๔ ตุลา และข้ อเท็จจริงในแบบของเขา ใน
เหตุการณ์ที่เขาเข้ าไปพบเห็นหรื อเกี่ยวข้ อง ตบท้ ายด้ วยว่าคุณไม่ร้ ู ๑๔ ตุลา จริงตอนที่เกิดอย่างนี ้ครัง้ แรกก็
ไม่คดิ อะไร พอรับฟั งได้ แต่มีกรณีคล้ ายๆ กันนี ้หลายครัง้ เข้ าเริ่มไม่ไหว ก็มีการตอบกลับไปบ้ างว่า แล้ วพี่ร้ ู
ได้ อย่างไรว่าพระเจ้ าตากกู้กรุงศรี อยุธยา ไปร่วมกู้ชาติด้วยเหรอ ผมไม่ต้องร่วมอยูใ่ นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ก็
ได้ เพราะมีเอกสารเยอะแยะที่สารพัดให้ ได้ อา่ นได้ ศกึ ษา มีรุ่นพี่เยอะแยะที่เราเคยคุยเคยเล่าให้ ฟัง อันที่จริง
๑๑

เรื่ องอย่างนี ้ผมไม่ต้องใส่ใจก็ได้ แต่ผมมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่การผูกขาดประวัตศิ าสตร์ เฉพาะตัวเราหรื อ
เฉพาะความรับรู้ความเข้ าใจในมุมมองของเราเท่านัน้ ผมคิดว่านี่เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ซึ่งทําให้ ๑๔ ตุลา ขาด
ชีวิตชีวา ไม่มีประโยชน์กบั คนรุ่นใหม่ เพราะไม่เปิ ดโอกาสให้ คนรุ่นหลังคิดหรื อตังคํ
้ าถามแง่มมุ ใหม่ๆ กับ
ประวัตศิ าสตร์ ดังนัน้ ก็เป็ นเรื่ องน่าเสียดายที่กร ะบวนการจัดทําเนื ้อหาพิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา ด้ วยการเก็บ
ข้ อมูลจากปากคําประวัตศิ าสตร์ ที่มาจากหลาก หลายมุมมอง จะนิ่งหรื อหยุดไป เพราะเป็ นกระบวนการที่
เปิ ดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ที่เข้ ามาช่วยงานอนุสรณ์สถาน ได้ สมั ผัสกับแหล่งข้ อมูลที่อาจจะสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ แง่คดิ คําถาม หรื อมุมมองใหม่ๆ กับเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ หรื ออาจจะเจอคนที่มีลกั ษณะผูกขาด
ประวัตศิ าสตร์ อย่างที่ ผมเจอ แต่กระบวนการนี ้จะมีพื ้นที่ให้ คนรุ่นใหม่สามารถตังคํ
้ าถามได้ ทําไมจึงเป็ น
เช่นนัน้ ก็จะเป็ นประโยชน์ในอีกแง่หนึง่
อย่างไรก็ตาม การอยูใ่ นบรรยากาศการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแบบนี ้ก็ชว่ ยให้ มีกําลังใจ
ไปอีกแบบเช่นกัน เพราะเมื่อได้ พบเห็นคนกลุม่ หนึง่ ซึง่ ยังคิ ดยังเชื่อยังคงทํางานเพื่อสังคมส่วนรวม จะอยู่
สีใหนเสื ้อไหนผมไม่สนใจ ผมสนใจเรื่ องเดียวครับตามที่พดู ตอนแรกคืออย่าละเลยกระบวนการที่ดี เพราะ
กระบวนการที่ดีและถูกต้ องย่อมจะนํามาซึง่ ผลลัพธ์ที่ดี สิ่งที่ขบวนการ ๑๔ ตุลา หยิบยื่นและส่งมอบให้ กบั
สังคมไทยไม่ใช่การหยิบยื่ นให้ ทกุ คนเอาประชาธิปไตยไปใช้ เป็ นผลลัพธ์หรื อเป้าหมาย มาถึงวันนี ้ผมคิดว่า
เราไม่ควรต้ องเสียสละชีวิตหรื อต้ องบาดเจ็บเพื่อประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็ นกระบวนการที่
ยอมรับความหลากหลายความแตกต่างของคน ให้ พื ้นที่กบั ความแตกต่างได้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยไม่
มีการทําร้ ายกัน ประชาธิปไตยไม่มีทางลัด ต้ องใช้ ความอดทน หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยคือ
การใช้ เหตุผล ความเสมอภาคเท่าเทียม เสรี ภาพ การยอมรับเสียงข้ างมากโดยไม่ละเมิดสิทธิของเสียงข้ าง
น้ อย สิ่งเหล่านี ้ดูเหมือนว่าเราไม่คอ่ ยเรี ยนรู้จากประชาธิปไตยที่ได้ มาหลัง ๑๔ ตุลา มากเท่าไรนัก เราจึง
อดทนไม่คอ่ ยได้ ตอ่ การเปลี่ยนแปลงที่ลา่ ช้ า มุง่ แต่ผลลัพธ์โดยไม่สนใจกระบวนการ ก็หวังว่าผู้คนที่ยงั
ทํางานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวม จะไม่ละเลยในประเด็นเหล่านี ้ การทํางานตามความเชื่อถึงแม้ จะแตกต่างกัน
ก็ขออย่าให้ ทะเลาะกันจนถึงตาย อย่าดูแคลนคนที่คดิ ต่ างว่าไม่ใช่ชีวิตที่มีคา่ เพราะนัน่ คงไม่ใช่สิ่งที่มรดก
๑๔ ตุลา มอบให้ กบั เราเมื่อ ๓๙ ปี ที่แล้ ว
(เสียงปรบมือ)
ผู้ดาเนินรายการ คุณวัฒนชัยฝากคําถามเอาไว้ อย่างน่าสนใจในเรื่ องของจิตวิญญาณ ๑๔ ตุลา
ลําดับต่อไปขอเรี ยนเชิญอาจารย์ธเนศ ครับ

๑๒

ศาตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์ สุวรรณ ขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนๆ ทัง้
รุ่ นพี่รุ่นน้ องรุ่นหลังที่ให้ เกียรติมาร่วมรายการ รํ าลึก ๓๙ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ จริงๆผมก็ได้ รับเชิญให้ มาพูด
เรื่ อง ๑๔ ตุลา หลายครัง้ ในรอบ ๓๐ ปี ที่ผา่ นมา ๑๐ ปี แรกผมไม่ได้ พดู เพราะผมไม่คอ่ ยอยูก่ ลับไปเรี ย นต่อ
แล้ วก็ร้ ูสกึ แปลกใจดีวา่ จะพูดอะไรเพราะเราอยู่ ใกล้ เหตุการณ์มากรู้เรื่ องดีที่สดุ และอาจจะเล่าความจริง
หรื ออธิบายความเป็ นมาและก็ผลที่เกิดขึ ้นได้ ดี ยิ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นช่วงหลังๆ นี ้ อุดมการณ์หรื อ
เจตนารมณ์ของ ๑๔ ตุลา มันก็คอ่ ยๆเปลี่ยนไป จนกระทัง่ หลังตอนหลังๆ คนรุ่น ๑๔ ตุลา หรื อคนเดือนตุล า
จะมาผู้ในฐานะเป็ นจําเลยเสียมากกว่า คือ วีรชนยังไม่ได้ เป็ น จะมาเป็ นก็ตายตอนนันแหละ
้
แต่วา่ ทังหมด
้
นี ้ผมรู้สกึ ว่าไม่ถนั ดแต่วา่ บังเอิญได้ ไปเรี ยนทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ยิ่งนานวันเข้ าก็ร้ ูวา่ ผมมอง ๑๔ ตุลาใน
ฐานะทางประวัตศิ าส ตร์ มากว่าเป็ นคน ๑๔ ตุลา แล้ วจริงๆในแง่ของประวัตศิ าสตร์ ผมก็คยุ หลายครัง้ นะว่า
คนที่อยูใ่ นเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ ไม่ใช่เจ้ าของประวัตศิ าสตร์ คือเขาอาจจะเป็ นคนทําเหตุการณ์หนึง่ แต่
ประวัตศิ าสตร์ มนั เป็ นการเกิดขึ ้นของเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มาบรรจบกันแล้ วจึงเกิดการเปลี่ ยนแปลง
ใหญ่ขึ ้นมา ถ้ าไม่มีสิ่งนี ้ก็ไม่ใช่ประวัตศิ าสตร์ หรอกมันก็คงเป็ นเรื่ องส่วนตัวของนาย ก นาย ข เสกสรรค์เขา
จะไปอภิปรายไปพูดกี่ครัง้ เขาก็ทํามาโดยตลอด แต่มนั จะมีอนั เดียวเท่านันที
้ ่จะถูกบันทึกไว้ ใน ๑๔ ตุลาที่
หน้ าลานโพธิ์ซงึ่ เป็ นวันแรกของการชุมนุม เพราะฉะนันผมก็
้
จะเล่าและก็จะคุยไม่ได้ พดู ในแง่เหตุการณ์ที่ถกู
ที่สดุ ซึง่ ก็พอรู้บ้างอธิบายได้ วา่ มันเกิดอะไรต่างๆเท่าที่ความรับรู้ในตอนนัน้ ในแง่ของประวัตศิ าสตร์ นี ้ขอ
ตอกยํ ้าว่าประวัตศิ าสตร์ ไม่ใช่สมบัตขิ อ งใครคนใดคนหนึง่ ที่จะตัดสินได้ เป็ นสมบัตขิ องคนส่วนใหญ่ ดังนัน้
การตั ดสินต้ อ งอยูท่ ี่คนส่วนใหญ่และไม่ใช่คนสมัยนันแต่
้ ต้องเป็ นคนรุ่นหลัง ประวัตศิ าสตร์ มีความหมาย
เพราะว่ามีคนรุ่นหลัง ถ้ ามีคนรุ่นเดียวแล้ วทํามันก็เป็ นเรื่ องมาระลึกความหลังเหมือนพวกที่อยูใ่ นวงเหล้ าก็
ไม่มีอะไร
แต่ถ้าเป็ นประวัตศิ าสตร์ มนั เป็ นเรื่ องที่คนอื่นเขารู้จะรู้ ทางไหนก็ตามอย่างที่คณ
ุ วัฒนชัยพูดถึงนี ้
ใช่ไหม ถ้ าอย่างนันถ้
้ าใครจะไม่ได้ เกิดกับพระเจ้ าตากแล้ วจะพูดเรื่ องกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ได้
เลย แล้ วที่เราเรี ยนกันนี ้จะได้ อย่างไร นี่ก็เป็ นตัวอย่างที่ง่ายๆ การพูดถึงคนเดือนตุลาผมคิดว่ามันควรจะ
หมดความหมาย ไปได้ แล้ ว จริงๆแล้ ววันก่อนมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ประจักษ์เมื่อหลายปี แล้ วหัวข้ อที่
ประจักษ์ให้ วา่ คน ๑๔ ตุลา ควรจะกลับไปนอนได้ แล้ ว แล้ วเขาก็บอกว่า ทังสองฝ่
้
ายนี ้สังคมเรี ยกร้ องเขา
เยอะและคนตุลาเองก็ทําเยอะมากอะไรต่างๆ รู้สกึ ว่ามันน่าจะเปลี่ยนเวทีเปลี่ยนที่แล้ ว คือผมเข้ าใจว่าสิ่งที่
ประจักษ์พดู กับผมนี ้คล้ ายๆกัน ว่า อย่าไปโยงเหตุการณ์กบั ตัวบุคคลเท่านันเอง
้ ถ้ าตัวบุคคลจะไปการเมือง
ไปตังพรรคจะไปสมั
้
คร สส. สว. เป็ นรัฐมนตรี อะไรต่างๆ นัน้ อย่างคุณประสา รนี่ สว.จริงๆ นี่คือคน๑๔ ตุลา
จริงๆเลยนะครับ แล้ วก็คณ
ุ หมอวิชยั ประธานมูลนิธิก็มานัง่ ตรงนี ้ ๓ ใน ๑๐๐ ที่ลงชื่อที่ผมเห็น แต่ละคนจะ
๑๓

ทําอะไรก็ได้ ไม่เป็ นไร แต่วา่ อย่าไปโยงกับ ๑๔ ตุลาซึง่ มันควรจะจบไป เพราะมันเป็ นของประวัตศิ าสตร์ ไป
แล้ ว
ทีนี ้ความจริงผมจะเล่าว่าผมไปเกี่ยวกับ ๑๔ ตุลา อย่างไร เดี่ยวมันกลายว่าอ้ างความเป็ นเจ้ าของ
มากเกิ นไปก็ผ่ านเลยไปแล้ วกัน ถ้ าอยากจะรู้เดี๋ ยวจะเล่าให้ ฟังทีหลังแล้ วกัน เพราะว่ามันอยูใ่ น
ประวัตศิ าสตร์ หมดแล้ ว ในแง่ของการมอง ๑๔ ตุลาในทางประวัตศิ าสตร์ เราควรจะมองอย่างไร ผมคิดว่า
๑๔ ตุลาเป็ นประวัตศิ าสตร์ ไทยอันแรกที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลย เอาที่ง่ายๆที่ผมคิ ดได้ คือ ๑๔ ตุลา
จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ แรกที่คนจํานวนมากที่สดุ ในประเทศไทยสร้ างมันขึ ้นมา คือ พูดอย่างนี ้มันก็เถียงได้
เช่นกันว่า สงครามโลกหรื อ ๒๔ มิถนุ าก็มีคนเข้ าร่วมเหมือนกัน เราจะไปปฏิเสธได้ อย่างไรเราไม่มีหลักฐาน
ที่จะไปงัดมันลําบากมาก อันนี ้คือลักษณะที่พดู ง่ายๆว่ามันทําให้ ๑๔ ตุลาต่างจากอื่นๆที่มนั เกิดขึ ้นในยุคที่
การติดต่อสื่อสารการเข้ าร่วมทางการเมืองของคนมากมันเกิดขึ ้นมาด้ วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป
เพราะฉะนันเมื
้ ่อดูประวัตศิ าสตร์ มนั จะต้ องดูบริบทที่ใหญ่กว่า เพียงแค่ตวั บุคคลเท่านันที
้ ่จริงแล้ วตัวคนที่
เข้ ามาก็เป็ นผลิตผลของการสื่อสารคมนาคมที่เปลี่ยนไป ทีนี ้กลับมาที่ลกั ษณะเด่นของ ๑๔ ตุลาที่เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ ของคนจํานวนมากเข้ าร่วม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ นี ้
แล้ วที่เด่นมากและสําคัญมากๆ คือ ๑๔ ตุลา จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ อนั แรกที่ มีความเป็ นจริงมาก
ที่สดุ มีความจริงมากสุดแปลว่าอะไร ในความเข้ าใจผม ผมคิดว่า ๑๔ ตุลาเป็ นประวัตศิ าสตร์ ที่ไม่มีใครค น
ใดคนหนึง่ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ พรรคใดพรรคหนึง่ แม้ วา่ รัฐบาลเองจะ สามารถอ้ างว่าความจริง
๑๔ ตุลา คืออะไร หรื อ ๑๔ ตุลา ต้ องการอะไรอย่างเดียว อ้ างหรื อพูดเสนอเข้ ามานี ้ยากมากๆ อั นนี ้เห็น
ตัวอย่างได้ เลยในปี ๒๕๔๖ ที่รัฐบาลทักษิณอยูม่ ีการเสนอ๑๔ ตุลาให้ เป็ นวันประชาธิปไตย แล้ วก็ผา่ นสภา
และก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก อย่างที่คณ
ุ สินธุ์สวัสดิบ์ อกว่าก็ไม่ได้ มีการกําหนดออกมาแท้ จริ งด้ วย
เหตุผลทางการเมืองอื่นๆก็ตาม บรรยากาศที่มีการวิพากษ์วิ
จารณ์แม้ กระทัง่ การตังชื
้ ่อ ๑๔ ตุลาวัน
ประชาธิปไตยก็ เถียงกันว่าแล้ ววันที่ ๒๔ มิถนุ าจะเอาไปไว้ ที่ไหน เพราะจริงๆแล้ ว ๒๔ มิถนุ าคือวัน
ประชาธิปไตยวันแรก เพียงแต่ไม่มีการตังเป็
้ นทางการมันเป็ นวันชาตินนั ้ แต่คนก็ร้ ูวา่ ๒๔ มิถนุ านันหั
้ วใจ
ของมันคือการเรี ยกร้ องประชาธิ ปไตย ถ้ าโอน ๑๔ ตุลาให้ เป็ นวันประชาธิปไตยเนี่ย มันก็ไปลิดรอน ๒๔
มิถนุ า แค่นี ้ก็เถียงกันไม่ตกแล้ วมันรับไม่ได้ และก็ไม่มีทางที่จะเถียงให้ ตกลงได้
อันนี ้แสดงว่าก็กลับมาที่ผมตังของสั
้
งเกตว่า ๑๔ ตุลา มันเป็ นประวัตศิ าสตร์ ที่มนั มีความจริง
มากกว่าอันอื่นๆ เป็ นความจริงที่พิสจู น์ได้ ด้วยตัวแต่ละคนเอง แต่ละคนก็จะมีความจริงทางประวัตศิ าสตร์
อย่างที่คณ
ุ วัฒนชัยเจอ จะมีคนเดินมาที่มลู นิธิ ๑๔ ตุลา แล้ วจะบอกว่าเขารู้เขาผ่านต้ องนี ้เขาโดนอะไร นี่
คือความจริง แล้ วใครจะจริงกว่าเขาเพราะเขาโดนเอง เพราะฉะนันถ้
้ าหาก ๑๔ ตุลามีประวัตศิ าสตร์ เยอะ
๑๔

มันก็จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ ไทยไม่ได้ เลย เนื่องจากทุกบททุกตอนนันมั
้ นจะถูกโต้ งเถียงถูกโต้ งแย้ งพูดง่ายๆ
ว่าตรวจทานอะไรต่างๆนัน้ อันนี ้ทําให้ ผมคิดว่าเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา จึงเป็ นประวัตศิ าสตร์ ที่มีปัญหามากสุด
ในประวัตศิ าสตร์ ไทย มันมีข้อเด่น และข้ อเด่นเหล่านี ้ มันจะสร้ างปั ญหาให้ กบั เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เอง
เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง อย่างที่เราพูดอยูเ่ มื่อกี่วา่ จะเรี ยกชื่อวันอะไรก็ตาม แม้ กระทัง่ จะหาว่า ๑๔ ตุลา
สร้ างอะไร ยังไม่พดู เรื่ องมรดกนะเพราะจะพูดเรื่ องสุดท้ าย ตอนนี ้แค่ Clean ก่อนว่า ๑๔ ตุลาคืออะไร นาน
วันเข้ า ๓๙ ปี ๑๔ ตุลานี ้มันกลับเพิ่มปั ญหามากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่วา่ การเป็ นปั ญหาไม่ใช่เรื่ องผิดหรื อด้ านลบ
คือผมจะมองมันว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแง่มีพฒ
ั นาการ แต่พฒ
ั นาการนี ้ต้ องการผมคิดว่าสิ่งที่วฒ
ั นชัยพูด
ถึงนี ้ผมขอหยิบเอามาใช้ ได้ เหมือนกันว่าคือมันจะสะท้ อนถึงปั ญหาการมอง ๑๔ ตุลา ด้ วย เพราะว่า ถ้ าไม่
มีกระบวนการในสังคมที่จะไปสร้ างเพื่อบรรลุจดุ หมาย หรื อ เจตนารมณ์ ของ ๑๔ ตุลาอย่างยัง่ ยืนขึ ้นมาได้
ตราบนันการพู
้
ดถึง ๑๔ ตุลาก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูต่ ลอดเวลา
หลังจาก ๑๔ ตุลา มาแล้ วระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถึงจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่วา่ มัน
ก็ค่อยๆ ขยับไปก็ตามนี ้การมาเจอกันของ ๑๔ ตุลาก็ไม่มีปัญหาก็มาถามถึงหัวขบวนท้ ายขบวนก็จะจบไป
เพราะว่า กระบวนการที่จะสร้ างความเป็ น ๑๔ ตุลา นันมั
้ นปรากฏผลออกมาแล้ วมันก็จะไปอยูใ่ นสังคมใน
กระบวนการสื่อหรื อการรับรู้ทวั่ ไปไม่มีใครไปถามว่าคุณไปทําอะไรใน ๑๔ ตุลา และใครไปทํา ให้ มนั ไม่เป็ น
อย่างนัน้ ทุกคนกลายเป็ นจําเลยของ ๑๔ ตุลา หมดเลยยิ่งนานวันเข้ ากระบวนการทางสังคมการเมือง ซึง่
หัวใจของมันอํานาจรัฐนี ้ไม่สามารถผลักดันสร้ างสถาบันหรื อกระบวนการเพื่อไปบรรลุเจตนารมณ์ ๑๔ ตุลา
ซึง่ ก็คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ ซบั ซ้ อนมันไม่ได้ ลึ กซึ ้งถึงขนาดต้ องอธิบายกันเป็ นวันๆเลย ใครๆก็ร้ ู
ว่า ๑๔ ตุลา ๒๔ มิถนุ าคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่ถ้าจะเถียงให้ มากกว่านันคื
้ อเถียงว่านิยาม
ประชาธิปไตย ผมเชื่อว่าประชาชนผ่านเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมากว่านัน้ ตอบ
ได้ ไม่ยากเลยว่าประชาธิป ไตยคืออํานาจเป็ นของประชาชนง่ายๆเอาเท่านี ้ก็พอ ถ้ าใครบอกว่าประชาชน
ไทยยังไม่ร้ ูวา่ ประชาธิปไตยคืออะไรเป็ นความเข้ าใจผิดความหลงผิด ไม่มีทาง ซึง่ ผมไม่เชื่อ ว่าการเลือกตัง้
การซื ้อเสียงนี ้ซื ้อก็ซื ้อ แต่วา่ การรู้ไม่ร้ ูเราต้ องแยกออกมา คือคนที่ร้ ูและก็ทําผิดก็เยอะ
ฉะนันเราต้
้
องกลับมาดูที่เจตนารมณ์ใหญ่ก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่รับรู้และก็ต้องการเห็นมัน ปั ญหา
คือว่ากระบวนการที่เป็ นจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมันไม่บรรลุมนั ไปไม่ได้ มนั เป็ นปั ญหาที่มากกว่า ๑๔
ตุลา แล้ วมากกว่าคนรุ่นเดือนตุลา และมากว่าอะไรทังหมด
้
ถ้ าจะพูดจริงๆ มันก็ต้องว่ากันอีกหัวข้ อหนึง่ เลย
เรื่ องความล้ มเหลวของขบวนการสร้ างประชาธิปไตยของไทย ผมจะทิ ้งไว้ ตรงนันว่
้ าความยากลําบากของ
๑๔ ตุลา อะไรต่างๆนัน้ มันไปผูกโยงกับกระบวนการสร้ างความเป็ นจริงของการเมือง ตรงนี ้ผมจะโยงไปถึง
ประเด็นที่เราตังไว้
้ แต่แรกว่า แล้ วมรดกของ ๑๔ ตุลา มันมีไหม จากหัวข้ อที่ตงมรดก
ั้
๑๔ ตุลาของคนหลาก
๑๕

รุ่นนี่ ใช่ไหม ถ้ าจะมองเป็ นมรดกนี ้ก็มีมมุ มองเดียวกันที่รุ่นไหนก็ต้องมองถ้ าเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงมรดก
๑๔ ตุลาก็คงเป็ นอันเดียวกัน หลายปี มาแล้ ว ๒๕๕๐ อาจารย์เกษียร เตชะพีระ เป็ น ปาฐกในมูลนิธิ ๑๔
ตุลา อาจารย์เกษียรบอกว่ามรดกของ ๑๔ ตุลา คือการสร้ างพื ้นที่ประชาธิปไตยพื ้นที่ของสิทธิเสรี ภาพความ
เสมอภาค และของเอกราชประชาธิปไตย และความเป็ นธรรมของสังคม คือพูดง่ายๆว่า กระบวนการสร้ าง
ระบอบประชาธิปไตยที่เป็ นของประชาชนอย่างแท้ จริง นัน่ ก็คือ มรดกของประชาธิปไตย ทีนี ้ความ สําคัญ
ของตัวมรดกนี ้มันไม่ได้ อยูท่ ี่ตวั เหล่านัน้ แต่มนั อยูท่ ี่วา่ คนรุ่นใหม่สามาร ถคัดค้ านอํานาจรัฐที่ไม่เป็ นธรรม
และต่อสู้เพื่อความเป็ นธรรมได้ ก็แสดงว่ามันยังมีหวังที่จะรักษามรดกนันไว้
้ ได้ แสดงว่ามรดก ๑๔ ตุลามัน
ไม่ใช่ของสําเร็จรูปไม่ใช่ที่ดนิ หมื่นไร่เอามาตัดแบ่งร้ อยไร่ไม่ดีหรื ถ้ามีเงินสิบล้ านมาแบ่งคนละล้ านดีไหม แต่
จริงๆแล้ วมรดกของ ๑๔ ตุลามันอยูใ่ นสายลมถ้ าพูดกันจริงๆ แบบ Romantic นิดๆ ในแง่ที่วา่ มันเป็ นการ
ต่อสู้เขามีสํานึกของการสร้ างความเป็ นธรรมเสมอภาค และเป็ นประชาธิปไตย
ตราบใดที่ยงั มีสํานึกอยู่ ตราบนันมรดก
้
๑๔ ตุลาก็ยงั อยู่ เพราะฉะนันมั
้ นก็ยงั อยูก่ บั คนทุกคนและ
ก็อยูก่ บั คนรุ่นต่อไปมันไม่ใช่จะอยูก่ บั คนรุ่น ๑๔ ตุลา จริงๆแล้ ว ๑๔ ตุลาไม่ได้ สร้ างมรดกอันนี ้ด้ วย ผม
อยากจะมองอย่างนี ้ด้ วยเวลาเราพูดถึง ๑๔ ตุลา เรามักจะเล่าและมองว่ามันเกิดความสําเร็จสร้ าง
ประชาธิปไตยมีการต่อสู้ อย่างกล้ าหาญอะไรต่างๆก็วา่ กันไป พูดง่ายๆมันเป็ นการปลุกระดมทางการเมือง
ในแง่นี ้ ๑๔ ตุลา มันก็เป็ นเรื่ องเล่าในประวัตศิ าสตร์ หลายอย่างที่เป็ นจุดเริ่มต้ น ที่เกิดการจุดประกายความ
ต้ องการ พอนานเข้ า ๓๐ ปี ก็พยายามโยงกลับไปดูผลว่าจุดเริ่มต้ นมันอันเดียวกันไหมผมว่าถ้ าอย่างนันเพื
้ ่อ
ความเป็ นธรรม โดยเฉพาะวันนี ้ที่จะพูด ผมนัง่ นึกดูวา่ จะพูด อะไรดีเกี่ยวกับมรดก ๑๔ ตุลา ผมก็คดิ ว่าถ้ า
อย่างนันเราต้
้
องไปวิเคราะห์ตงแต่
ั ้ เริ่มต้ นเลยว่าตอนที่ ๑๔ ตุลา เกิดขึ ้นมันไม่ได้ เตรี ยมที่จะให้ มรดกที่จะเอา
มาใช้ จริงๆกันตรงนี ้ได้ ก็คือมรดกของการส ร้ าง Spirit ของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อะไรต่างๆ เพราะสิ่งที่
๑๔ ตุลาให้ นี ้ให้ อะไรที่สมบูรณ์ตอ่ สู้กล้ าเคลื่อนไหวอะไรต่างๆ เดี๋ยวนี ้เราก็ยงั คงใช้ อยู่ จนอาจจะพูดได้ วา่
การต่อสู้การประท้ วงราคาพืชผลของกลุม่ คนต่างๆทัว่ ประเทศไทยนี ้สามารถทําได้ ซึง่ ก็เป็ นสิ่งที่นา่ ยิ นดีที่
เรามีพื ้นที่ระดับหนึง่ ที่ให้ เกิดมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไว้ แต่วา่ สิ่งที่ยากกว่านี ้คือการรักษาผลของสิ่งที่มนั
เกิดขึ ้นมา คือ กระบวนการที่จะสร้ างไปสูค่ วามสําเร็จมันจะต้ อง คือ พูดง่ายๆว่าสร้ างสถาบันรองรับอย่าง
เป็ นขันตอนขึ
้
้นไป จนกระทัง่ ออกมา แล้ ว สามารถเห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมได้ อันนี ้ผมคิดว่าไม่ได้ อยูใ่ น
มรดก ๑๔ ตุลา จริงๆแล้ วผมคิดว่า สําคัญด้ วย คือ ให้ ความชอบธรรมกับการต่อสู้กบั อํานาจรัฐที่ไม่ชอบ
ธรรมอะไรต่างๆ ของประชาชนที่ไม่มีฐานะหรื อสถาบันต่างๆรองรับเขาอยู่
การลุกขึ ้นสู้ของประชาชนบัดนี ้เป็ นสิ่งที่ทําได้ เดี๋ยวนี ้ก็อ้างว่ารัฐธรรมนูญได้ รองรับไว้ แต่จริง ๆถ้ า
ก่อน ๑๔ ตุลา รัฐธรรมนูญถ้ าเราอ้ างจริงๆก็ได้ เพราะรองรับอยูใ่ นหมวดสิทธิและเสรี ภาพ แต่เราก็ร้ ูถ้า
๑๖

ออกไปต่อต้ านก็ถกู จับหมดแล้ วก็ถกู ขังเงียบไม่มีใครไปต่อต้ านให้ ผมคิดว่า ๑๔ ตุลาได้ ทําให้ มายาคติแล ะ
การใช้ อํานาจอันไม่เป็ นธรรมของรัฐสูญสลายและถูกบัน่ ทอดลงไป แต่วา่ สิ่งที่ ๑๔ ตุลาไม่ได้ ให้ และไม่ได้
เตรี ยมที่จะให้ ด้วยคือ ความสามารถให้ การที่จะสร้ า งกระบวนการที่จะไปบรรลุเจตนารมณ์ อันสมบูรณ์ของ
เพราะฉะนันอั
้ นนี ้ผมคิดว่าในอนาคตถ้ าเราพูดถึง ๑๔ ตุลาผมอยากให้ เราเน้ นถึง อนาคตทังใกล้
้ ทงไกลของ
ั้
การไปบรรลุสร้ างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากกว่าการไปให้ ความสําคัญกับการเริ่มต้ นของ ๑๔ ตุลา ซึง่ มัน
เป็ นเพียงก้ าวแรกของการสร้ างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ ้น อันนี ้เป็ นบทความที่คณ
ุ สินธุ์ สวัสดิพ์ ดู ถึงของ
อาจารย์ปรี ดี พนมยงค์ที่พดู ถึงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา อาจารย์ปรี ดีพดู ว่าเป็ นชัยชนะก้ าวแรกของวีรชน ๑๔
ตุลา เพื่อบรรุเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ เพราะถ้ าคิดใหม่นา่ สังเกตมากทําไมอาจารย์ปรี ดีเน้ นว่า
ทําไมเป็ นชัยชนะก้ าวแรกจริงๆ แล้ ว
ผมคิดว่าในตอนนันที
้ ่เราดีใจกับ ๑๔ ตุลา ว่าเราสําเร็จหรื อว่าชนะแล้ ว มาประชาธิปไตยมาแล้ ว
พวกเผด็จการก็พงั หมด เ ลื อกตังก็
้ ยงั แต่เป็ นการแต่งตังตอนนั
้
นอาจารย์
้
สญ
ั ญาเป็ นนายกรัฐมนตรี
บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปคนก็เชื่อว่าประชาธิปไตยน่าจะอยูไ่ ม่ไกล ผมก็อา่ นบทความอาจารย์ปรี ดีที่มา
ตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๑๗ เรื่ องก้ าวแรกของชัยชนะ แต่ผมก็ไม่ได้ สะดุดใจก็ไม่ได้ คดิ ว่า เป็ นปั ญหาใหญ่ แต่ก็คดิ
ว่าในแง่ผ้ มู ีอาวุโสมีประสบการณ์เราก็ควรจะรับฟั งอะไรต่างๆไว้ แต่ผมไม่คดิ ว่าขบวนการเคลื่ อนไหวใน
ตอนนันพวกนั
้
กศึกษา ๑๔ ตุลา นัน้ จะนําเอาความเห็นก้ าวแรกของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ใน
บทความนันอาจารย์
้
ปรี ดีก็จะพูดถึงอุปสรรคเยอะมากที่ คณะราษฏรเจอแต่ ๑๔ ตุลานี่ไม่เจอ เรายังไม่มี
ปั ญหามากขนาดนัน้ เพราะฉะนันเราไม่
้
รับเลย เท่าที่ผมจําความได้ ไม่มีใครที่คดิ ว่าอุปสรรคของการสร้ าง
ประชาธิปไตยจะมาเหมือนกับที่คณะราษฏร เจอ อาจารย์ปรี ดียกตัวอย่างซากทัศนะศักดินาพวกสังคมเก่า
เราอ่านนี่ร้ ูสกึ ว่าซ้ ายจัด เราอ่ านนี่ก็ร้ ูสกึ ว่าโอ้ นี่แบบมันเป็ นการ คือผมเข้ าใจว่าเป็ นอิทธิพลของจีนที่มีการ
ปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมก็จะกําลังล้ างความคิดเก่าอะไรต่างๆไปหมด เราคิดว่าเราไม่มีความคิดเก่ามากไปกว่านัน้
และก็คงไม่มีใครไปรับ หรื อคนที่เก่าก็ไม่รับเข้ ามาและมันก็ไม่นา่ จะสอดคล้ อง ต่อจากนัน้ มันก็เกิด ๖ ตุลา
ซึง่ เราก็ไม่ร้ ูวา่ อุปสรรคจริงๆนันมั
้ นมาจากอะไรเสร็จแล้ วเราก็จะผ่านเหตุการณ์รัฐประหารอีก แล้ วก็มี
พฤษภาเลือดเกิดขึ ้น หลายคนที่อยูใ่ น ๑๔ ตุลาก็อาจจะคิดว่าเป็ นการรื อ้ ฟื น้ ๑๔ ตุลาน่ะ แต่จริงๆแล้ วมัน
ไม่ใช่มนั เป็ นพัฒนาการต่อเนื่องมันไม่ใช่เรื่ องเ ดียวกับ ๑๔ ตุลา จริงๆแ ล้ วมันก็เป็ นปั ญหาของ ๑๔ ตุลา
ด้ วยที่เราไม่ได้ เตรี ยมการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มาในแบบที่เกิดขึ ้นในแบบพฤษภาเลือดในตอนนัน้
จนกระทัง่ ล่าสุดหลังรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ แล้ วมันก็เกิดอะไรขึ ้นอีกต่างๆ ในสมัยของคุณทักษิณที่
จบลงด้ วยรัฐประหาร จบลงด้ วยรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ ซึง่ ก็ยงั เป็ นปั ญหาที่เถียงกันอ ยูท่ กุ วันนี ้
ทังหมดนี
้
้ถ้ าโยงก ลับไปข้ อคิดของอาจารย์ปรี ดีเรื่ องชัยชนะก้ าวแรกกับอุปสรรคของทัศนะซากเก่า เช่น
๑๗

อิทธิพลทางประเพณีของชนชันเก่
้ าในสังคมไทยนัน้ ผมว่าน่าสนใจมากว่า เพราะว่า
คลื่น ของการ
เปลี่ยนแปลงนันตอนนี
้
้อยูใ่ นกรอบประชาธิปไตยทัว่ โลก แต่วา่ เนื ้อหาประชาธิปไตยที่เปลี่ยนล่าสุดอย่าง
น้ อยก็ ๖-๗ ปี มาแล้ ว ผมคิดว่าแนวทางของประชาธิปไตยที่สืบทอดมาจาก ๑๔ ตุลา ได้ สร้ างการต่อสู้ใหม่
ถ้ าจะดูคนเข้ าร่วมคน ๑๔ ตุลา ก็แตกออกเป็ นหลายกลุม่ ทังเหลื
้ องแดง หรื ออะไร ต่างๆ คือบอกไม่ได้ แล้ ว
ว่าใครเป็ นใคร แค่ตวั บุคคลจาก ๑๔ ตุลา มันจบมันอธิบายไม่ได้ แล้ ว มันเป็ นอวสานของ ๑๔ ตุลา หรื อคน
รุ่น๑๔ ตุลา ถ้ าจะให้ ผมมองเพื่อให้ ความเป็ นธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้ ผมคิดว่ามันก็อธิบายได้
ว่า
หลังปี ๒๕๓๕ มาสถานการณ์ทางการเมือง ก็เปลี่ยนแปลงได้ สร้ างพลังทางการเมืองที่สอดคล้ อง
กับการเติบโตของช นชันที
้ ่กมุ อํานาจทางเศรษฐกิจเอาไว้ ถ้ าเราดูการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ปี ๑๙๙๐ มานี่ซงึ่
ถือว่าเป็ นปฏิปักษ์กบั การเปลี่ยนแปลง ๒๔ มิถนุ าเป็ นครัง้ แรก ผมคิดว่าการรวมกลุม่ กับชนชันนํ
้ าเก่าหรื อ
พวกนิยมเจ้ านันกั
้ บพรรคการเมืองอนุรักษ์ แล้ วพวกพลังแบบ Royalist ต่อมา ก็คือกลุม่ ฐานเศรษฐกิจของ
สังคมไทยตลอด แล้ วการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะกระทบกระเทือนฐานนันก็
้ ถกู นํามาเป็ นอุปสรรค
กับการเมืองที่นํามาสูก่ ารโค่นล้ มพลังการเมืองที่ต้องการการ เปลี่ยนแปลง มั นก็จะเป็ นกระบวนการ
เดียวกันหลัง ปี ๒๕๓๕ แล้ วก็ปี ๒๕๔๐ ว่าการรวมกลุม่ ของฝ่ ายอนุรักษ์ ฝ่ ายนิยมเจ้ าฝ่ ายกษัตริย์นนั ้ ผม
คิดว่ามีรูปแบบคล้ ายๆ กันในรอบสามสิบปี ที่ผา่ นมา แล้ วก็มองกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองก็
ได้
ถ้ าจะมองการเปลี่ยนแปลงของ ๑๔ ตุลาบนเส้ นทางใหญ่ของประชาธิปไตยไทย นี ้ผมคิดว่า ๑๔
ตุลากับ ๒๔ มิถนุ าคล้ ายกัน แต่การเริ่มต้ นของพลังใหม่ที่ยดึ กลุม่ พื ้นที่ แต่วา่ กระบวนการหลังจากนันไม่
้
สามารถรักษาผลพวงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันและโครงสร้ างอย่างแท้ จริง มันเพียงแค่แตะและ
พยายามเปลี่ยนแล้ วก็สร้ างขบวนการอันใหม่มารองรับแล้ วก็ไปไม่ ได้ มนั ก็เกิดอุบตั เิ หตุของการหักล้ างทาง
การเมือง ในขณะนันแน่
้ นอนพลังที่รองรับข้ างล่างพลังที่เกิดใหม่ก็เปลี่ยนไปตามกระแส ผมคิดว่าพลังปี
๒๕๕๐ ก็เป็ นพลังของกลุม่ คนข้ างล่างคนชันกลางทุ
้
กระดับที่ตอ่ สู้เพื่อที่จะหาอัตลักษณ์ของตนเอง หรื อพูด
ง่ายๆว่าจะมีจดุ ยืนทางการเมือง ซึง่ มันจะเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติแจะไปโทษใครก็คงไม่มีประโยชน์เพราะ
มันก็ต้องไปตามกระบวนการอันนันของมั
้
น
ผมจะจบมรดก ๑๔ ตุลานิดเดียวเท่านันเอง
้
หลายเรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ องของการเปลี่ยนไปสูก่ าร
สร้ างสถาบันที่เป็ นโครงสร้ างใหม่ข้างหน้ า แต่ ๑๔ ตุลาไม่ได้ สร้ าง ผมจะเพิ่มต่อไปเลยว่าถ้ าเราจะมอง
มรดก ๑๔ ตุลาต่อไปนี ้มันมีอะไรบ้ างที่เราจะเพิ่มแล้ วควรมองให้ ชดั ผมคิดว่าหลักการพื ้นฐานของการเดิน
นี ้ ผมว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรี ภาพ ความเสมอภาคนี ้ เพียงแต่วา่ เราต้ องเปิ ดพื ้นที่และการค้ นคว้ าใหม่
๑๘

เนื่องจากคนรุ่นปั จจุบนั ยุค Internet หรื อ Generation x y z หรื ออะไรต่างๆนี ้ไม่ใช่คนรุ่น ๑๔ ตุลา ไม่ใช่คน
รุ่น ๒๔๙๐-๒๕๐๐ มันคนละยุคกัน ความต้ องการและความรับรู้ของคนเหล่านัน้
ความหมายของ
ประชาธิปไตยก็จะเปลี่ยนไป คนรุ่น ๑๔ ตุลาเราจะมองการ ต่อสู้อํานาจรัฐ ต่อไปเผลอๆ อํานาจรัฐจะไม่ใช่
เป้าหมายสูงสุดก็ได้ หรื ออาจจะไม่ใช่จดุ หมายจุดเดียวก็ได้ สิทธิเสรี ภาพไม่ใช่แค่ได้ สิทธิมาประท้ วง รัฐบาล
เท่านัน้ แต่จะหมายถึงสิทธิ เสรี ภาพของคนหลากหลายเชื ้อชาติชนชาติศาสนาประเพณีวฒ
ั นธรรมคนกลุม่
น้ อยคนชายขอบ พูดง่ายๆว่า คนไร้ รัฐจํานวนมาก รวมทังคนที
้ ่มีเพศสภาพที่แตกต่า
งกันออกไป
เพราะฉะนันความเสมอภาค
้
ภราดรภา พมันไม่คลาสสิกเหมือนศตวรรษที่แล้ วที่มองภาพเผลอๆว่าเป็ น
ผู้ชายที่เป็ นตัวแทนของประชาธิปไตยของความเสมอภาค แต่ตอ่ ไปมันต้ องมองไปถึงความเสมอภาคของ
เพศสภาพอื่นๆด้ วย ไม่ใช่ผ้ ชู ายเป็ นใหญ่ไม่ใช่เชื ้อชาติ ไทย หรื อเป็ นไทยอย่างเดี ยวต้ องเป็ นไทยที่บวกอีก
เยอะเลย เพราะฉะนันตรงนี
้
้มันจะเป็ นมรดกที่จะไม่เหมือนในปี ๒๕๑๖ เลย มันเกือบจะเป็ นอีกบทหนึง่ ที่จะ
เกิดขึ ้นในอีกต่อไป แต่ทงหมดนี
ั้
้ผมคิดว่าถ้ าหากคนรุ่นต่อไปสามารถที่จะใช้ การเริ่มต้ นของขบวนการ หรื อ
Spirit ของ๑๔ ตุลา นี ้ไปบรรลุเป้าหมายของกลุม่ คนต่างๆได้ ผมก็เชื่อว่ามรดกของ ๑๔ ตุลาก็ยงั อยูแ่ ล้ วก็มี
ความหมายที่เป็ นจริง แล้ วก็ ไม่ต้องเถียงว่าใครเป็ นเจ้ าของความเป็ นจริงของ ๑๔ ตุลา คืออะไรเพราะว่า
ความเป็ นจริงมันอยูก่ ั บพวกเขาทังหมดแล้
้
วอยู่ กับอนาคตอยูก่ บั คนรุ่นใหม่ทกุ คน ผมก็ฝากไว้ เท่านี ้ครับ
ขอบคุณมากครับ (เสียงปรบมือ)
ผู้ดาเนินรายการ เราใช้ เวลาเกินมาเกือบ ๑๕ นาที เราจะมีกิจกรรมที่ลานโพธิ์ แล้ วหลังจากนัน้
จะมีกิจกรรม Walking tour ทางประวัตศิ าสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออนุญาติวา่ จะมีสรุปไหม
น้ องนภาวัลย์ มีอะไรจะเพิ่มเติม บ้ างไหมสันๆให้
้ เป็ นกําลั งใจกับผู้ที่สงู วัยในที่นี ้ก็ได้ ขอเสียง ปรบมือ ให้ น้อง
นภาวัลย์ครับ (เสียงปรบมือ)
คุณ นภาวัลย์ สิทธิศักดิ์ จริงๆพี่เขาก็พดู ไปหมดแ ล้ วต่อจากที่หนูคดิ ก็จริงๆถ้ าอยากเสนอใน
มุมมองคนรุ่นใหม่คือ คิดว่า ๑๔ ตุลา นี่หนูเคยทํางานเยาวชน แต่ตอนนี ้ไม่มีแล้ ว หนูคดิ ว่างานเยาวชน ๑๔
ตุลา มันดีมาก แต่วา่ ตอนนี ้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ วมันมีสื่อหลายอย่างทัง้ facebook สารคดี หนังสัน้ อะไรก็
ตามแต่ คือเด็กรุ่นใหม่มีอะไรอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ วจะทําอย่างไรให้ ดงึ ศักยภาพเขา และเอาแก่นของ ๑๔ ตุลา ซึง่
จะทําให้ มนั ไม่หายไปในหมูค่ นรุ่นใหม่ด้วย แค่นี ้ค่ะ ขอบคุณคะ (เสียงปรบมือ)
ผู้ดาเนินรายการ คุณวัฒนชัย เชิญครับ
คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล สันๆนะครั
้
บ ขอบคุณอาจารย์ธเนศที่พดู ประเด็นเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ได้
ชัดเจนกว่าที่ผมพูดมากทีเดียว และทําให้ ความคิดผมกระจ่างขึ ้นมาก นอกจากนันประเด็
้
นเรื่ องซากทัศนะ
๑๙

ศักดินาในบทความของอ าจารย์ปรี ดี ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับ เป็ นสิ่งซึง่ ๑๔ ตุลาก้ าวไม่พ้นมา ๓๙ ปี
แล้ ว อาจารย์ปรี ดีกล่าวไว้ แล้ วว่าซากทัศนะศักดินาเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถ้ าเรา
ละเลยคําพูดของอาจารย์ปรี ดี แล้ วคิดว่าสังคมไทยเป็ นประชาธิปไตยแล้ ว ผมว่าเราคงคิดผิด และนั่
น
หมายถึง เราได้ ละทิ ้งมรดก ๑๔ ตุลา ซึง่ คน ๗๗ ชีวิตและอีกไม่ร้ ูเท่าไหร่ได้ ทมุ่ เทลงแรงไป ฉะนันลองคิ
้
ดถึง
ประเด็นนี ้ให้ ดีๆ ไม่เช่นนันคงจะเกิ
้
ดเหตุก ารณ์ตลุ า-ตุลา-พฤษภา-พฤษภา (ปี ๑๖-๑๙-๓๕-๕๓) หรื อเดือน
อื่นๆ ซํ ้าขึ ้นอีกในอนาคต
ขณะที่เกาหลีใต้ เขามีกรณีเหตุการณ์กวา งจู วันที่ ๑๘ พฤษภา ปี ๑๙๘๐ แล้ วเขาก็จบ ไม่มี
เหตุการณ์ชมุ นุมหรื อล้ อมปราบรุนแรงเกิดขึ ้นอีก เพราะเขามีบทเรี ยนและรู้จกั นําเอาบทเรี ยนมาวิเคราะห์ทกุ
แง่มมุ ขบวนการ ๑๘ พฤษภาที่กวางจูนํามาสูก่ ระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีจนกระทัง่
ระบบการเมืองที่นนั่ มีความเข้ มแข็งมัน่ คงและมีเสรี ภาพมากในปั จจุบนั เหตุการณ์ที่กวางจูในปี ๑๙๘๐ คือ
การเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนในเมืองกวางจู มีการปิ ดเมืองตังกองกํ
้
าลังของตนเองต่อสู้กบั รัฐบาล
เผด็จการทหาร แต่ผลสุดท้ ายประชาชนแพ้ นะครับ คือ ทหารยกกําลังมาปราบล้ มตายกันมากมาย แต่คน
เกาหลีเรี ยนรู้ด้วยการรื อ้ ฟื น้ หาความจริงเพื่อสร้ างความยุตธิ รรมให้ กบั คนที่ได้ รับความสูญเสียจากการเป็ น
เหยื่อของอาชญากรรมของรัฐ และเกิดองค์ความรู้มากมายที่จะไม่ทําให้ เกิดเหตุการณ์พฤษภาในเกาหลีอีก
แต่เมืองไทยทําไมยังมีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเกิดขึ ้นซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก เหตุผล หนึง่ ผมคิดว่าเรายังไม่มี
การพูดกันอย่างจริงจังถึงอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยคือซากทัศนะศักดินา เรา
ยังไม่มีกระบวนการที่จะท้ าทาย วิพากษ์และกล้ าตังคํ
้ าถามต่อซากทัศนะศักดินาที่ยงั ดํารงอยูอ่ ย่างเข้ มข้ น
ในสังคมไทย ผมไม่อยากพูดให้ หมดกําลังใจว่ามรดก ๑๔ ตุลาคงจะไม่มีความหมาย แต่ผมเสียดายสปิ ริต
ของ ๑๔ ตุลาในแง่ของการวิพากษ์และตังคํ
้ าถาม หากคน ๑๔ ตุลาไม่คดิ ไม่สงสัยในเรื่ องนี ้ ก็ถึงเวลาแล้ วที่
คน ๑๔ ตุลาควรจะไปพักผ่อนและเข้ านอนได้ ซะที (หัวเราะ) ถ้ าไม่วิพากษ์ท้าทายเรื่ องการมีอยูข่ องซาก
ทัศนะศักดินาในสังคมไทย ผมคิด ว่าปล่อยให้ คนรุ่นหลังไปต่อสู้เปลี่ยนแปลงตามแบบฉบับหรื อวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้ องกับยุคสมัยของเขาดีกว่าครับ ขอบพระคุณมากครับ (เสียงปรบมือ)
ผู้ดาเนินรายการ อาจารย์ ธเนศบอกว่าไม่มีประเด็นแล้ ว แต่ก็ได้ ทิ ้งประเด็นให้ เราไปคิดมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นจิตวิญญาณขบถ หรื อเอกลักษณ์บางอย่างของ ๑๔ ตุลา ความเป็ นเจ้ าของประเภทกอดแล้ ว
ไม่ปล่อยไม่ใคร่ ยอมให้ คนอื่นมีพื ้นที่ไม่ยอมตีความด้ านอื่น หรื อไม่ก็การมองมุมใหม่ของ ๑๔ ตุลา หรื อชุด
ความคิดใหม่ตอ่ การเปิ ดพื ้นที่ให้ คนรุ่นใหม่เยาวชนคนหนุม่ สาวได้ ถอดบทเรี ยนเพื่อเกิดกระบวนการใหม่ๆที่
ไม่สิ น้ หวังกับ ๑๔ ตุลา มันเป็ นสิ่งที่สําคัญ ๑๔ ตุลาจะไม่ตายถ้ าเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นกระแสความรู้สกึ ของ
ประชาธิปไตยที่จบั ต้ องได้ ในปั จจุบนั ไม่ใช่เป็ นแค่เรื่ องตํานาน ซากเดนความคิดเก่ายังอยู่ ในสังคมไทยอย่าง
๒๐

เต็มพื ้นที่หรื อไม่ เป็ นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบตรงนี ้นะครับ ทุ กคนลองไปทบทวนดูแม้ แต่ตวั เราเองกับ
พื ้นที่คนรอบข้ างว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง ผมขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี ้ เนื่องจากมีกิจกรรมรออยู่
ข้ างล่างอีกสองกิจกรรมครับ ของเสียงปรบมือให้ กบั วิทยากรทังสามท่
้
านด้ วยครับ (เสียงปรบมือ)
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