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จาก สองนคราประชาธิปไตย สู่ บูรพาภิวัตน์

ปาฐกของปาฐกถา 14 ตุลา ปีนี้ คือ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นับเป็น 
“คนเดือนตุลา” ที่ยืนหยัดในอุดมการณ์ ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่า 
จะยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดไป

ดร.เอนก นับเป็นนักวิชาการคุณภาพที่มีผลงานคุณภาพสูงออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพื้นฐานจบมาจากสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วเบนเข็มมาทาง
สงัคมศาสตร์ โดยศกึษาจนได้มหาบณัฑติทางรฐัศาสตร์จากมหาวิทยาลยัจอร์เจีย 
สหรัฐอเมริกา และดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นน�า คือ 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ของสหรัฐอเมริกา

ผลงานวชิาการทีเ่ป็นรปูเล่มหนงัสอืเล่มแรก คอื “สองนคราประชาธิปไตย” 
แม้จะเป็นหนงัสือเล่มเลก็ๆ แต่สามารถวเิคราะห์สภาพประชาธปิไตยในสงัคมไทย 
ได้อย่างเฉยีบคมจนเป็นค�าอธิบายทีเ่ป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางทัง้ในวงวชิาการ 
และวงการเมืองของประเทศไทยและสากล หลังจากน้ัน ดร.เอนก ก็มีผลงาน
วิชาการออกมาอย่างต่อเนื่อง แม้บางช่วงที่ชีวิตจะออกไปมีบทบาทเต็มตัว 
ในวงการเมือง

นอกจากความเป็นนกัวิชาการแล้ว ความซ่ือสตัย์และจรงิจงักบัอุดมการณ์ 
ท�าให้ ดร.เอนก มสีถานภาพเป็นปัญญาชนท่ีแขง็ขนัคนหนึง่ของสังคมไทย กล่าว
คือ นอกจากผลิตผลงานทางปัญญาในฐานะนักวิชาการแล้ว ดร.เอนก ยังทุ่มเท
พลังชีวิตเพื่อต่อสู้และผลักดันสังคมเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ที่ตนเองเช่ือมั่นด้วย  
หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 6 ตุลา 2519 ดร.เอนก จึงไม่อยู่ในสภาพสยบยอม  
แต่เลือกออกจาริกในป่าเขาเพื่อต่อสู้อย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

โชคดขีองสงัคมไทย ทีปั่ญญาชนอย่าง ดร.เอนก สามารถรกัษาชีวติในสมรภูม ิ
สู้รบไว้ได้ ไม่ “เสียสละ” ไปเฉกเช่นปัญญาชนอย่างจติร ภมูศัิกดิ ์ท�าให้ ดร.เอนก 
สามารถกลับสู่นาคร เข้ามาโลดแล่นต่อสู้ต่อไป



แม้จะรู้ดีว่า สนามการเมืองของประเทศไทย ถูกจ�ากัดวงอย่างมาก  
โดยยงัอยูใ่น “วงจรอุบาทว์” สลบักันระหว่างประชาธปิไตยสามานย์ กบัเผด็จการ
ทหาร แต่ ดร.เอนกกต็ดัสนิใจเข้าไปคลกุอยูใ่นวงการเมอืงอย่างกล้าหาญ ไม่กลวั
การแปดเปื้อน จนได้ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้า
พรรคมหาชนในช่วงเวลาสั้นๆ และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชี 
รายชื่ออยู่ช่วงหนึ่ง

ในวงวิชาการของสากล ดร.เอนก ได้รับเกียรติเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
แห่งมหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮอปกนิส์ สหรัฐอเมรกิา รวมท้ังเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกาด้วย

โดยรวมแล้ว ดร.เอนก จึงเป็นนักวิชาการที่เปี่ยมคุณภาพ เป็นปัญญาชน
ที่แข็งขัน และมีประสบการณ์สูงในวงการเมืองของไทย ข้อส�าคัญ ดร.เอนก 
ตดิตามเหตกุารณ์ทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างต่อเน่ือง บทวิเคราะห์สงัคม
ไทยของ ดร.เอนก จึงเต็มเปี่ยมทั้งหลักวิชาการ และข้อมูลเชิงประจักษ์

ปาฐกถาเรื่อง “ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์”  ของ ดร.เอนก ปีนี้ จึงเป็น 
มุมมองของคนเดือนตุลาที่ยืนหยัดในอุดมการณ์ ที่เข้าไปสัมผัส คลุกคลี ต่อสู้ 
และมีโอกาสพินิจพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเวลายาวนานกว่าสี่ทศวรรษ 
ก่อนจะน�าเสนอในรูปปาฐกถาก็ได้น�าเสนอในรูปของบทความท่ีตีพิมพ์โดย 
ส�านักพิมพ์ชั้นน�าของโลก คือ ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ส�านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ และส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัคอร์เนล แล้ว การน�าเสนอ
ในรูปปาฐกถา ก็สามารถน�าเสนอได้อย่างกระชับ ชัดเจน และทรงพลัง

เป็นปาฐกถาที่ให้ทั้งปัญญา สติ และก�าลังใจ แก่สังคมไทยอย่างดียิ่ง

ด้วยจิตคาราวะ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
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ปาฐกถา

ไทยในยุคบูรพาภิวตัน์
โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516  

ถึง 14 ตุลาคม 2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน*์

14 ตุลา 2516 ในบริบทการเมืองโลก

ผมขอร่วมร�าลกึ 42 ปี ของเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ในวนันี ้ด้วยการ
พูดถึงเรื่อง “ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์: โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 
ถึง 14 ตุลาคม 2558”

โลกในตอน 14 ตุลา 16 เป็นอย่างไร? คงจ�ากันได้ว่าตอนนั้น อเมริกา
มาถึงจุดพลิกผันทางยุทธศาสตร์ในสงครามเย็น โลกของ 14 ตุลา 16 เป็นโลก
ของสงครามเยน็ พลกิผนัอย่างไร? สหรฐัหนัไปผกูมติรกบัจนี นกิสนักับคสิซงิเจอร์ 
ไปจีนปี 1972 หรือ พ.ศ. 2515 ก่อน 14 ตุลา 2516 เพียงปีเดียว สหรัฐสามารถ
ดึงจีน “ข้ามค่าย” มาร่วมกันต้านโซเวียต และจีนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ เข้าเป็น
มิตรกับสหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่ไม่นานก่อนหน้านั้น จีนเคยรบกับสหรัฐอเมริกา
อย่างหนักหน่วงในสงครามเกาหลี ทหารจีนราวหนึ่งล้านคนเข้าไปรบกับทหาร
อเมริกันในสงครามนั้น และจีนยังส่งความช่วยเหลือทุกอย่างให้แก่เวียดนาม 
ตั้งแต่ปี 1945 ต่อมาจนสหรัฐหันมาดึงจีนมาเป็นพวก ส่วนสหรัฐอเมริกา 

* ถอดความและตรวจสอบเรียบเรียงโดยผู้แสดงปาฐกถาเอง ปาฐกถานี้แสดง 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516
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ก็ท�าสิ่งที่น้อยคนจะคาดคิดถึง นั่นคือ ทิ้งไต้หวัน ซึ่งเป็นมิตรเก่าของตนตั้งแต ่
ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และกองก�าลังของเจียงไคเช็ค 
หนมีาตัง้มัน่ทีไ่ต้หวนั ไต้หวนัจงึเป็นพนัธมติรส�าคัญทีส่หรฐัเคยปกป้องตลอดมา 

สหรัฐอเมริกาในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 นั้น ในทางยุทธศาสตร์ก�าลัง
เตรียมผละออกจากสงครามเวียดนาม นิกสันประกาศหลักนิยมกวม (Guam 
Doctrine) ในปี ค.ศ. 1969 หรอืปี พ.ศ. 2512 สามปีก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 
2516 ซึง่สาระส�าคัญของหลกันยิมนีคื้อ สงครามของชาตทิีเ่ป็นพนัธมิตรกบัสหรฐั
นั้น สหรัฐจะเพียงช่วย แต่จะไม่เข้าไปท�าสงครามเสียเอง ด้วยเหตุน้ี สหรัฐ 
จะท�าให้สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามของคนเวียดนามด้วยกันเอง  
(Vietnamization of the Vietnam War)

สงครามเวียดนาม สงครามในลาว สงครามในเขมร “สภาวะสงคราม” 
เหล่านี้เป็นบรรยากาศซึ่งคนหนุ่มสาวยุค 14 ตุลา 2516 รับรู้ และซึมซับไม่ว่า
จะผ่านการฟังข่าว หรอืโดยการเดนิทางมาเยอืนของฝ่ายต่างๆ เมือ่ใกล้จะถงึจดุ
ที่ฝ่ายปฏิวัติจะเป็นฝ่ายรุกในอินโดจีน หลังจากที่สงครามยันกันอยู่หลายปี คือ
สงครามเริ่มจะเปลี่ยนจากการที่ฝ่ายปฏิวัติเป็นฝ่ายตั้งรับ แล้วก็ยันได้ มาถึงจุด
ทีฝ่่ายปฏวิตัจิะเป็นฝ่ายรกุ ขณะนัน้ฝ่ายน�าของไทยกย็งัละล้าละลงั และ SEATO 
หรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีสหรัฐ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศฝรั่งทั้งหลาย ให้ค�ามั่นสัญญาที่จะ
ปกป้องฟิลปิปินส์ ไทย ลาว เวียดนาม (ใต้) จากคอมมวินสิต์ ดจูะเป็นเสอืกระดาษ
มากขึ้นทุกที จนประเทศในแถบนี้ที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ มีไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 5 ชาติได้หันไปจัดตั้งอาเซียนขึ้นมากันเอง  
เมื่อปี 1967 เพียงหกปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคมเท่านั้นเอง 

อย่างไรกต็ามแม้ว่าสหรฐั – จีนจะปรบัความสมัพนัธ์กนัแล้ว ชนช้ันน�าไทย
ก็ยงัละล้าละลงัที่จะด�าเนินความสัมพนัธ์ปกติกับจีน เพราะที่ผ่านมาเกลียดกลวั
จีนกันอย่างหนัก ต่อต้านคอมมิวนิสต์ตามอเมริกามาตั้งแต่สงครามเกาหลี  



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์  11

ส่งทหารไปเวียดนาม ส่งกองก�าลังไม่เปิดเผยเข้าไปในไปลาวและเขมรด้วย  
ที่ส�าคัญไทยเป็นฐานทัพของสหรัฐ ภาคเหนือ ภาคอีสานเป็นฐานทัพของสหรัฐ
ที่ส่งเคร่ืองบินไปทิ้งระเบิดในเวียดนาม และบางครั้งก็ในลาวและเขมรด้วย  
ดังนั้นประเทศเราในสายตาของชาวโลก โดยเฉพาะชาวอินโดจีนจึงเป็น  
“เรือบรรทุกเครื่องบิน (aircraft carrier) ที่ไม่มีวันจม” ของสหรัฐอเมริกา  
ไม่จมเพราะมนัเป็นแผ่นดนิ แผ่นดนิทีส่่งเคร่ืองบนิไปโจมตีพวกเขาไม่หยดุหย่อน

สงครามในเวียดนามและในอินโดจีนถูกต่อต้านจากแทบทั่วโลก คนไทย
เองก็เริ่มมีกระแสต่อต้านสงครามเวียดนาม แต่กระแสต้านสงครามเวียดนาม 
ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่เราเคลื่อนไหว 14 ตุลานั้นมาจากภายในอเมริกาเอง ใน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นั้น สหรัฐไม่กล้าที่จะยืนอยู่กับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็น
รัฐบาลทหาร ในเวลานั้นน�าโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ขณะเดียวกันก็ไม่กล้า
อยู่ข้างฝ่ายนักศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ขบวนนักศึกษาและประชาชนเริ่ม 
ต่อต้านสหรฐั เริม่วิพากษ์สหรฐั เริม่เผยแพร่ภาพ “อกีด้านหนึง่” ของปฏบิตักิาร
จติวทิยาทีส่หรฐักระท�ามาตลอด ด้วยการจัด “นทิรรศการจนีแดง” ทีธ่รรมศาสตร์ 
สหรัฐอเมริกาน้ันวาดภาพจีนเป็น “จีนแดง” เป็น “อนารยชน” เป็นยักษ์ 
เป็นมาร แต่ว่านิทรรศการจีนแดงที่ธรรมศาสตร์น้ัน ให้ภาพของจีนท่ีเป็น
สังคมนิยม จีนที่เป็น “โลกที่สาม” ที่ประสบความส�าเร็จในระบบสังคมนิยม  
ฉายภาพของจีนที่เป็น “ทางเลือก” ของการพัฒนาอีกทางหนึ่ง ในช่วงหลัง 
14ตุลาคม 2516 ไม่นาน เราได้เห็นการต่อต้านฐานทัพ เราได้เห็นฐานทัพสหรัฐ
ปิดตัวลง เราได้เห็นการประท้วงสหรัฐในกรณีเรือมายาเกซ เราได้เห็นนายก
รัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เดินทางไปเปิดสัมพันธ์กับจีนในปี 2518

14 ตุลาคม 2516 เปรียบเสมือน “บิ๊กแบง” หรือการระเบิดครั้งใหญ่
ของโลกทัศน์ของคนไทย การมองโลกของเราหลุดออกจากโลกทัศน์ท่ีเห็นแต่
สหรัฐส�าคัญ เห็นแต่ค่ายทุนนิยม-ประชาธิปไตยส�าคัญ เห็นแต่บทบาทของไทย
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ที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิด หรือเป็นลูกน้อง หรือเป็นผู้ที่รับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา

ขอสรุปสั้นๆ ในตอนแรกนี้ว่า ในยุค 14 ตุลาคม 2516 ก่อนหน้า 
นั้นนิดหน่อยและหลังจากนั้นนิดหน่อย เราอยู่ในจุดเปลี่ยนของสงครามเย็น  
โลกมสีองค่ายคอื ค่ายสหรฐักบัค่ายโซเวียต แต่ทัง้สองค่ายกเ็ป็นฝรัง่ แน่นอนว่า
ในค่ายสหรฐัมญีีปุ่น่อยูด้่วย ญีปุ่น่ไม่ใช่ฝรัง่ ในค่ายโซเวยีตนัน้มจีนีอยูด้่วยในตอน
แรก จนีไม่ใช่ฝรัง่ แต่กล่าวโดยรวมแล้วค่ายของสหรฐักค็อืค่ายของฝรัง่ ค่ายของ
โซเวยีตกค็อืค่ายของฝรัง่ ฝรัง่นัน้เราเรยีกว่าตะวันตก ตะวนัตกนัน้หมายถงึยโุรป 
และดินแดนที่ชาวยุโรปไปอยู่ ไปแทนที่ ไปขับไล่ชนพื้นเมืองออกแล้วกลายเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ถือว่าเป็นตะวันตก
ด้วย ส่วนตะวันออกนั้นหมายถึงเอเชีย ซึ่งมาทีหลังก็รวมถึงแอฟริกาและลาติน 
อเมริกาด้วย

ที่เรียกว่าตะวันตกก็เพราะฝรั่งเรียกตัวเองว่าตะวันตกและเรียกพวกเรา
ว่าตะวนัออก ตะวนัตกนัน้นอกจากหมายถงึฝร่ัง หมายถึงยโุรปและลูกหลานของ
ยโุรปแล้ว ยงัหมายถงึจกัรวรรด ิยงัหมายถงึเมอืงแม่ ยงัหมายถงึลทัธอิาณานคิม
ด้วย เพราะตะวนัตกได้ยดึครองดนิแดนของตะวนัออกลงเป็นเมืองขึน้ มข้ีอยกเว้น
ไม่กีป่ระเทศ เช่น สยาม ทีไ่ม่เป็นเมอืงขึน้ แม้แต่รสัเซยีกเ็ข้ายดึครองดินแดนของ
ตะวันออกที่อยู่ติดกัน เช่น ไซบีเรีย เอเชียกลาง อะลาสกา ส่วนอังกฤษ ฝรั่งเศส 
ฮอลแลนด์ สเปน โปรตุเกส นั้นไม่ต้องพูดถึง ข้ามน�้าข้ามทะเลไปยึดครองดิน
แดนตะวันออกเกือบทั้งหมดลงเป็นเมืองขึ้น

หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เกดิขบวนการชาตนิิยม ขบวนการกอบกู้เอกราช  
เกดิสงคราม เกดิการต่อสูใ้หญ่ทีป่ระเทศตะวนัออกพากนัลกุขึน้ขบัไล่ผูป้กครอง
ทีเ่ป็นฝรัง่ออกไป ประสบความส�าเรจ็ในหลายทีแ่ละประสบความส�าเรจ็มากขึน้
เป็นล�าดับ ไล่เรียงตวัอย่างเช่น เริม่จากหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองสิน้สดุ ปี 1945 
เวยีดนามประกาศเอกราช ฝรัง่เศสไม่ยอม รบกนันานถงึ 9 ปี จนเวยีดนามได้รบั
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ชัยชนะเด็ดขาดที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูในปี 1954 เวียดนาม (ตอนเหนือ)  
เป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ อินเดียเป็นเอกราชปี 1947 พม่าเป็นเอกราชปี 1948 
เช่นเดยีวกบัศรลีงักา กบัซาราวกัและบอร์เนยีวเหนอื กมัพชูาและลาวเป็นเอกราช
ปี 1953 มาเลเซียเป็นเอกราชในปี 1957 ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าโลกเข้าสู ่
ยุคสงครามเย็นแล้ว แต่ในช่วงแรกสงครามเย็นยังไม่ขยายตัวชัดเจนไปทั่วโลก 
แต่เจือปนไปกับการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศตะวันออกท่ีสลัดตัวออกจาก
เมืองแม่ที่เป็นตะวันตก

พอถึงปี 1961 โลกเข้าสู่ยุคพัฒนา เพราะสหรัฐตั้งหน่วยงาน USAID  
ขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือพัฒนาประเทศโลกที่สาม ประเทศตะวันออกท่ีได้
รับเอกราชในช่วงปี 1945 – 1960 ใช้ค�าว่า “ประเทศเอกราชใหม่” หลังจาก 
ปี 1961 เม่ือโลกเข้าสู่ยุคพัฒนา (ของสหรัฐ) ประเทศตะวันออกเหล่าน้ีก็ถูก 
จัดหมวดหมู่และเรียกใหม่ว่าเป็น “ประเทศด้อยพัฒนา” หรือ “ก�าลังพัฒนา” 
ส่วนประเทศตะวันตกที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคมก็เปลี่ยนค�าเรียกตัวเองใหม่เป็น 
“ประเทศพัฒนาแล้ว” ความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองแม่กบัอาณานคิม กก็ลายเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อย/ก�าลังพัฒนา

คนในยุค 14 ตุลา 16 เกิด โต ขึ้นมาในโลกแบบนี้ โลกที่ฝรั่งเป็นใหญ่  
โลกที่ฝรั่งแบ่งเป็นสองค่าย คือค่ายสหรัฐและค่ายโซเวียต โลกที่ประเทศ 
ตะวันออกเพิ่งจะได้เอกราชมาใหม่ๆ คนในยุค14 ตุลา 2516 และคนไทยโดย
ทั่วไปจึงแทบจะนึกไม่ออกว่า โลกจะเปลี่ยนขั้วอ�านาจได้ โลกจะเปลี่ยนไปในแง่
ทีต่ะวันออกจะเจรญิ จะไล่ทนั และก้าวหน้ากว่าตะวนัตกได้ สิง่เหล่านีเ้ราไม่เคย
คิด เราเอาตะวันตกเป็นครู เป็นปรมาจารย์เสียสิ้น ไม่ว่าจะซ้ายก็คือตะวันตก  
ไม่ว่าจะขวาก็คือตะวันตก ไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าทุนนิยม – ประชาธิปไตย หรือ 
สังคมนิยม – คอมมิวนิสต์ ก็เป็นความคิดตะวันตกทั้งสิ้น มาร์กซ์ ปรมาจารย์ 
ทีย่ิง่ใหญ่ของฝ่ายซ้ายก็เป็นชาวตะวนัตก เวเบอร์ ปรมาจารย์ทีย่ิง่ใหญ่ของเสรนียิม
ก็เป็นชาวตะวันตก วิทยาการใหม่ๆ สิ่งที่เราเรียน สิ่งท่ีเราสอน สิ่งที่เราวิจัย  
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ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย แทบทั้งสิ้นเป็นของตะวันตก เพียงแต่แปลเป็น 
ภาษาไทย แต่ในตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกในสิ่งนี้มากนัก เพราะเราถูกครอบง�าด้วย
ความคิดเรื่อง “การพัฒนา” และคิดถึง “การพัฒนา” แบบตะวันตกอย่างเดียว
เท่านั้น

จากยคุ 14 ตลุา 16 สหรฐัก็เปลีย่นประธานาธบิดไีปหลายคน จากนกิสนั 
เป็นฟอร์ด คาร์เตอร์ เรแกน และบุชผู้พ่อ สงครามเย็นก็เปลี่ยนไปมากมาย  
จากที่สหรัฐไปดึงเอาจีนมาร่วมกันต้านโซเวียต โซเวียตก็เดินมาถึงขีดสุดของ 
การพัฒนา แล้วก็เริ่มเสื่อม ปี 1989 ก�าแพงเบอร์ลินล่ม ปี 1991 โซเวียตล่ม  
น่ีเป็นส่ิงที่คนยุค 14 ตุลา 16 คิดไม่ถึง โลกเปลี่ยนไปอย่างน่าพิศวง อย่างที ่
ยากจะคาดการณ์ได้ ฝรั่งที่เคยแบ่งเป็นสองค่าย ก็กลายเป็นฝ่ายเดียวกัน โลก
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในความหมายที่ว่าโลกท้ังใบท่ีเคยแบ่งเป็นสอง
ฝ่าย กลายมาอยูใ่นอ�านาจของค่ายเดยีวคอืสหรัฐ ในตอนนัน้ (พ.ศ. 2532 – 2535) 
เราพูดถึงแต่ความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของสหรัฐอเมริกา มีการ
พดูกนัว่าโลกมาถงึจดุจบของประวตัศิาสตร์แล้ว ในความหมายทีว่่า ประวตัศิาสตร์
คือการต่อสู้กันของความคิดและอุดมการณ์ ซึ่งประวัติศาสตร์จะสิ้นสุดลงก็เมื่อ
อุดมการณ์หนึ่งชนะอุดมการณ์อื่นๆ เสียหมด จากน้ันก็จะมีแต่เหตุการณ์ซ�้าๆ 
แต่จะไม่มอีะไรเปลีย่นผ่าน ต่อสูก้นั หรือพฒันาต่อไปอกีแล้ว หรอืไม่มีประวตัศิาสตร์ 
อีกแล้ว หลายคนตีความว่าเหตุการณ์ที่โซเวียตล้มและโลกทั้งใบกลายเป็น
ประชาธิปไตย – เสรีนิยม – ทุนนิยม คือจุดจบของประวัติศาสตร์

ในขณะที่โลกคุยกันถึงจุดจบของประวัติศาสตร์น้ัน จีนก็เติบโตอย่าง
เงยีบๆ โตวนัโตคนื โตอย่างไม่น่าเชือ่ อย่างมหาศาล ในเวลาตดิต่อกนัยาวนา
นอย่างไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ถึงกว่าสามทศวรรษ จีนเริ่มเปิดประเทศและ
ปฏิรูปประเทศมาตั้งแต่ปี 1978 ภายใต้การน�าของเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งประกาศว่า 
แมวสีอะไรถ้าจบัหนไูด้กน็บัว่าเป็นแมวดทีัง้สิน้ ความคดิอะไรถ้าไม่สอดคล้องกบั
การปฏบิตัคิวามคดินัน้กไ็ม่มีประโยชน์ เติง้เสีย่วผิงเป็นนกัปฏบิตันิยิมจงึคดิเช่นนัน้ 
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เราได้เห็นจีนตั้งแต่จีนเป็นยักษ์เป็นมาร เราได้เห็นจีนอยู่ข้างเวียดนาม 
ในการสู้กับสหรัฐอเมริกา และต่อมาเราได้เห็นจีนท�าสิ่งที่เรายากท่ีจะคาดได ้ 
นัน่คอืท�าสงครามทีจ่นีเรยีกว่า “สงครามสัง่สอนเวยีดนาม” และเข้ามาสนับสนุน
เขมรแดงให้ต้านเวียดนาม สนับสนุนไทยให้ต้านเวียดนามอยู่ที่ชายแดนไทย – 
กมัพชูา เราได้เหน็จนีเข้ามาสนทิสนมกับเราอย่างไม่น่าเช่ือ ได้เห็นจีนเข้ามาสนิท
สนมกับอาเซียนแทบทุกประเทศอย่างไม่น่าเชื่อ พอถึงปี 1989 เกิดเหตุการณ์
เทียนอันเหมิน ซึ่งเราก็คิดกันว่าจีนคงจะถูกปิดล้อม คงจะถูกคว�่าบาตรจาก
เหตุการณ์นั้น แล้วจีนจะไปไม่รอด แต่แล้วในความเป็นจริง จีนก็อยู่รอดได้ และ
อยู่อย่างที่เศรษฐกิจโตได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีติดต่อกันอีกสองทศวรรษ 

น่ีคือความพิศวงของโลกในเวลา 42 ปีที่ผ่านมา บัดน้ี จีนเป็นชาติ
มหาอ�านาจทีเ่ป็นหนึง่ในสองของโลก จากประเทศยากจนรายได้ต่อหวัเท่าๆ กบั
แอฟริกาเมื่อตอนที่เต้ิงเส่ียวผิงเปิดประเทศ จีนกลายเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน ขนาดของ
เศรษฐกิจจีนในรอบสิบปีมานี้โตขึ้นมาอย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้ เริ่มจากขนาด
เศรษฐกิจใหญ่กว่าอังกฤษ ต่อมาก็ใหญ่กว่าฝรั่งเศส ต่อมาก็ใหญ่กว่าเยอรมัน 
แล้วต่อมากใ็หญ่กว่าญีปุ่น่ เวลานีข้นาดเศรษฐกจิจนีถ้านับเป็นก�าลงัซือ้ท่ีเป็นจรงิ
ถอืว่าเท่าๆ หรือใหญ่กว่าสหรฐัแล้ว แต่ถ้านบัเป็นเงนิดอลลาร์กย็งัเป็นเศรษฐกิจ
ใหญ่อันดับสอง

การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันช้าลงบ้างแล้ว โต 7% ต่อปี แต่ว่า
นั่นก็เป็นไปตามที่ทางการจีนวางแผนเอาไว้ด้วย คือจะท�าให้เศรษฐกิจจีนเข้าสู่
ภาวะที่เรียกว่า “ระดับปกติใหม่ (New Normal)” จะโตต�่ากว่า 7% ได้ สูงกว่า 
7% ได้ แต่จะไม่มากนัก โดยเฉลี่ยจะโต 7% และจะท�าให้โต 7% ให้ได้ ไปจนถึง
ปี 2021 คืออีก 6 ปีข้างหน้า และในอีก 6 ปี จีนก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นประเทศ
ร�่ารวยปานกลาง จากที่เป็นประเทศยากจนในตอนที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศ  
แล้วในปี 2049 จะให้เป็นประเทศที่ “พัฒนาแล้ว” ท�าไมต้อง 2021 ก็เพราะ 
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2021 คือปีครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ส่วนปี 
2049 ก็คือเวลาครบ 100 ปี ที่พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นปกครองประเทศจีน เชื่อว่า
จีนจะเข้าใกล้เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้ ทั้งหมดนี้คือการกล่าวในทางเศรษฐกิจ

กล่าวในทางการทหารบ้าง จีนเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมมาก กองทัพจีนใน
ปัจจบุนัเป็นกองทพัสมยัใหม่ ขอยกตวัอย่างเช่น จนีมเีครือ่งบนิ stealth jet คอื
เครื่องบินล่องหนเหมือนที่สหรัฐมี จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ล�าและขณะน้ี 
ก็ก�าลังต่อเพิ่มอีก 2 ล�า น่าจะเสร็จภายในสองปีนี้ จีนมีความสามารถในการรบ
แบบ cyber warfare จีนมีความสามารถในทางการทหารยังไม่เท่ากับอเมริกา 
แต่ความสามารถทีส่�าคญัทีส่ดุประการหนึง่ทีเ่ป็นหวัใจ จนีมไีม่แพ้อเมรกิา อเมรกิา
เองเช่ือว่าจีนอาจจะเหนือกว่าตัวเองด้วยซ�้า คือการท�าสงครามด้วยการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อจะเข้าไปก่อกวนท�าลายระบบสั่งการของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งมี
อาวุธยุทโธปกรณ์ที่แม้จะทันสมัยกว่า ก็สั่งการเอามารบไม่ได้

ในทางการทูต จีนสถาปนาตนเองขึ้นเป็นมหาอ�านาจทางการทูตอย่าง
สร้างสรรค์ จนีท�าพนัธมติรกบัรสัเซยี อนิเดยี บราซลิ แอฟรกิาใต้ ทีเ่รียกรวมกนั
ว่า BRICS จีนท�าความร่วมมือ SCO หรือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์คล้ายๆ อาเซียน แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียและ
ประเทศเอเชียกลาง จีนท�าพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐที่เรียกว่ากลุ่ม G2 
และจีนสนิทสนมกับอาเซียนมาก

กล่าวในทางวัฒนธรรม จีนเร่ิมทีจ่ะส่งออกวัฒนธรรม จนีตัง้สถาบันขงจ่ือ
ทั่วโลก ในประเทศไทยก็มี จีนส่งออกนักท่องเท่ียวไปท่ัวโลก เวลาน้ีจีนเป็น
ประเทศทีส่่งออกนกัท่องเท่ียวมากทีสุ่ดในโลก ประเทศไทยกอ็าศยันกัท่องเทีย่ว
จีนเป็นหลัก นักท่องเที่ยวที่ไปไหนก็เป็นตัวเชื่อมทางวัฒนธรรมด้วย

ในทางการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจนีกเ็จรญิก้าวหน้า 
จีนท�าจรวดได้ จีนส่งดาวเทียมด้วยจรวดได้ จรวดจีนโคจรรอบโลก โคจรรอบ 
ดวงจันทร์ จีนตั้งเป้าท่ีจะไปลงที่ดวงจันทร์ในเวลาใกล้ๆ น้ี จีนท�าระบบรถไฟ
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ความเร็วสูงที่มีคุณภาพ กว่า 60 % ของระบบรางรถไฟความเร็วสูงในโลกนั้น 
ท�าโดยรัฐบาลและบริษัทของจีน นอกจากนั้น จีนยังท�าเรือบรรทุกเครื่องบิน  
จนีท�าเครือ่งบนิไอพ่นโดยสารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เวลาน้ีท�าเครือ่งบินโดยสาร
มากเป็นอันดับสี่ของโลก 

42 ปีมานี้ จากปี 2516 ถึงปี 2558 โลกที่เราอยู่กลายเป็นโลกใบใหม่  
เป็นโลกที่น่าทึ่งที่สุด ที่น่าตื่นเต้นที่สุด เหมือนที่ 14 ตุลา 16 น่าทึ่ง น่าตื่นเต้น 
ภายในเวลา 60 – 70 ปีหลังสงครามโลก ที่ประเทศต่างๆ ในโลกตะวันออกเริ่ม
เป็นเอกราช ไม่ใช่มีเพยีงจีนทีก้่าวขึน้มาจนกลายเป็นอนัดบัสองของโลก (จนีเป็น
ประเทศกึ่งเมืองขึ้นในอดีต) อินเดีย ซึ่งเป็นเมืองขึ้นเต็มรูปแบบก็ผงาดขึ้นมา 
เป็นดาวเด่น ดาวรุ่งในทางเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้ แม้ว่าจะไม่โดดเด่นเท่ากับจีน 
แต่ก็จะเติบโตไปได้อีกนาน และอาเซียน ยกเว้นไทย ล้วนแต่เคยเป็นเมืองข้ึน 
ทั้งสิ้น แต่ทั้งหมดก็ก�าลังเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศอย่างบรูไนเพิ่งจะ
เป็นเอกราชเมื่อปี 1984 นี้เท่านั้น หนึ่งในประเทศอาเซียนที่ส�าคัญคือสิงคโปร์ 
รายได้ต่อหวัของคนสงิคโปร์ทกุวันนีไ้ม่ต่างจากรายได้ต่อหวัของคนยโุรป อเมรกินั
แล้ว ส่วนรายได้ต่อหวัของมาเลเซียแม้จะต�า่กว่าสงิคโปร์ แต่มาเลเซยีกต็ัง้เป้าไว้
ตั้งแต่สมัยมหาเดร์ ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2020 ซ่ึงก็มีความเป็น 
ไปได้ เกาหล ีสงิคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั ท่ีกล่าวมานีท้ั้งหมดเป็นอดตีเมืองขึน้ทัง้นัน้  
แต่วันนี้รายได้ต่อหัวของประเทศเหล่านี้ใกล้เคียงกับรายได้ต่อหัวของประเทศ
ตะวันตก และพูดได้เลยว่า เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ณ บัดนี้

ตุรกี ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตา เพราะอยู่ทั้งในเอเชียและยุโรป 
หากจัดให้ตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของยุโรป ตุรกีจะเป็นประเทศยุโรปท่ีเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกจิมากทีส่ดุ จากเดมิทีต่รุกคืีอคนป่วยของยโุรป ในศตวรรษที ่19 – 20 
เวลานัน้กล่าวกนัว่าตรุก ีมแีต่จะเสือ่ม มแีต่จะถอย แต่เวลาน้ีเศรษฐกจิตรุกกีลาย
เป็นดาวรุ่งที่สุดของยุโรป ส่วนเศรษฐกิจของประเทศยุโรปอื่นๆ ดูไม่สดใส
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ประเทศบราซิล คนสองร้อยกว่าล้าน อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ก็ก�าลังเจริญ
เติบโต อาร์เจนตินาก็เช่นกัน แม้แต่แอฟริกาซึ่งในความคิดของเรา รวมทั้งชาว 
14 ตุลา คิดกันว่าเป็นกาฬทวีป เป็นที่ที่ยากจนข้นแค้น ตอนนี้แอฟริกาก็เจริญ
เตบิโตขึน้มาในหลายๆ จุด ในบรรดา 25 ประเทศแรกของโลกทีอ่ตัราการเตบิโต
เศรษฐกิจสูงสุด ซึ่งมีจีน อินเดีย อยู่ในนั้นด้วย หลายคนอาจไม่ทราบว่าใน 25 
ประเทศนั้น มีประเทศแอฟริกาอยู่ถึง 9 ประเทศ ฉะนั้นการมองแอฟริกาแต่ใน
ด้านเดียวว่า เป็นทวีปที่ล�าบากยากจน ไม่มีทางไป ก็เป็นการมองที่ไม่ถูกแล้ว

ความเจรญิทีก่ล่าวมาทัง้หมดในโลกตะวนัออกนีม้จีนีเป็นศนูย์กลาง เป็น
ตัวกระตุ้นที่ส�าคัญมาก ในลาตินอเมริกา ในแอฟริกา ในมองโกเลีย ที่เศรษฐกิจ
เฟื่องฟูขึ้นมาก็เพราะจีน จีนไปซื้อหาพลังงาน แร่ธาตุ ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่านี้พลอยเติบโตขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตา แม้แต่ออสเตรเลีย แคนาดา 
นิวซีแลนด์ กไ็ด้ผลประโยชน์จากการทีจ่นีไปซือ้พลงังาน แร่ธาต ุเหลก็ ยเูรเนยีม 
ของตน

จนีแผ่ขยายออกทัว่โลก ไม่เฉพาะในด้านตะวนัออกเท่านัน้ ทกุวนันีจ้นีไป
ลงทนุต่างประเทศมากกว่ารบัการลงทนุ ล่าสดุจีนยงัเสนอ One Belt One Road 
คอื หน่ึงเส้นทางสายไหมทางบก และหนึง่เส้นทางสายไหมทางทะเล ซ่ึงน่าสนใจ 
เพราะจีนมีอะไรที่เสนอให้แก่ประเทศที่อยู่ไปทางตะวันตกของตนทางบก และ
ประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ที่โยงกับมหาสมุทรแปซิฟิกได้ ไทยอยู่ในเส้น
ทางสายไหมทางทะเลของจีน จึงจะได้รับผลกระทบและผลประโยชน์ แต่อยู่ 
ที่ว่าเราจะรู้จักใช้โอกาสนี้แค่ไหน

ล่าสุดจีนก็ยงัท�าธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชยี (Asian 
Infrastructure Investment Bank: AIIB) ซึ่งจะมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า 
ADB (Asian Development Bank ที่น�าโดยญี่ปุ่น) และก่อนหน้านี้จีนก็ยังท�า 
NDB (New Development Bank) ซึง่เป็นความร่วมมอืกบับราซิล รสัเซยี อินเดยี 
และแอฟริกาใต้ (กลุ่ม BRICS) ประเทศตะวันออกไม่จ�าเป็นต้องพึ่งแต่ประเทศ
ตะวันตกในเรื่องทุนอีกแล้ว
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โลกในวันนี้หรือ 14 ตุลาคม 2558 ที่เรามาคุยกันนี้ จึงเป็นโลกในยุค
ทีเ่รยีกว่า “บรูพา ภวิตัน์” คือโลกไม่ได้มตีะวันตกเป็นใหญ่ เป็นนายและร�า่รวย 
หรอืเข้มแขง็แต่ฝ่ายเดยีว เราอยูใ่นยคุทีต่ะวนัออกกเ็ข้มแขง็ขึน้ รุง่เรอืงขึน้ เปล่ียน
ภาพพจน์ตัวเองและเปลี่ยนส�านึกของตัวเองไปมากเช่นกัน 

จนีกบัสหรฐัคอืคูข่บัเคีย่วแห่งศตวรรษแน่ๆ และนีก่เ็ป็นอะไรทีจ่ะมาก
ระทบถึงเรา

แต่เราก็อย่าไปกลัว ต้องคิดที่จะได้ประโยชน์จากการขับเคี่ยวของจีนกับ
สหรัฐ สหรัฐยังแข็งแกร่งกว่า เพราะมียุโรป มีญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรด้วย และยังมี
พันธมิตรเก่าแก่อีกเยอะ เช่น ในอาเซียน ก็มีไทยและฟิลิปปินส์ เป็นต้น แต่จีน
กส็ร้างพันธมติรใหม่ได้อย่างรวดเรว็ เช่น แอฟรกิา การประชมุ African Summit 
ทุกปี ผู้น�าแอฟริกา 40 – 50 ประเทศ จะมาประชุมกับประธานาธิบดีจีน คุยกัน
เร่ืองการพัฒนา เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการใช้เงินที่กู้ยืมจากจีนไปพัฒนา
ประเทศของเขา

นอกจากนี้จีนยังท�าพันธมิตรกับ ลาตินอเมริกา ซึ่ง อย่าลืมว่าลาติน 
อเมริกาเป็น “หลังบ้าน” ของสหรัฐ แต่จีนก็เข้าไปแล้ว ในอาเซียนจีนก็เข้ามา
เต็มไปหมดอย่างที่เราเห็นกัน

ที่พูดมาหลายส่วน ก็เพื่อจะย�้าให้เห็นความส�าคัญของจีน โดยฉพาะ 
อย่างย่ิงในทางเศรษฐกจิ ปัจจุบนันีจี้นเป็นคู่ค้าอันดบัหนึง่ของ 120 กว่าประเทศ 
ขณะที่สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของ 60 กว่าประเทศ หมายความว่าประเทศ 
ที่มีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนั้น มีมากกว่าประเทศที่มีสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง 
ถึงประมาณเท่าตัว 

บราซิล เวลานีก้ม็จีนีเป็นคูค้่าอนัดบัหนึง่ ไม่ใช่สหรฐัแล้ว แม้ว่าจะอยูใ่กล้
กับสหรัฐอเมริกามากกว่าจีน แคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกา
เลย ในอดีตทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้มีจีนเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญเลย ปัจจุบันจีนเป็น 
คู่ค้าอันดับสองของทั้งแคนาดาและเม็กซิโก รองจากสหรัฐ และไล่เข้าใกล้สหรัฐ
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ขึน้ทกุท ีในเวลาไม่นานนกั จีนอาจจะกลายเป็นคูค้่าอนัดบัหนึง่ของแคนาดาและ
เม็กซิโกด้วยก็ได้

ส่วนญี่ปุ่น ซึ่งเดิมเราเห็นแต่เขาสัมพันธ์แนบชิดกับสหรัฐมาก แต่ญี่ปุ่น
เวลานีก้ม็จีนีเป็นคูค้่าหมายเลขหนึง่ไม่ใช่สหรฐัอกีต่อไป เกาหลใีต้เองก็มจีนีเป็น
คู่ค้าหมายเลขหนึ่ง ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างที่เคยเป็น อาเซียนก็มีจีนเป็นคู่ค้าหมายเลข
หนึ่ง ไทยเราก็มีจีนเป็นคู่ค้าหมายเลขหนึ่ง

ไทยควรจะท�อะไรในยุคบูรพาภิวัตน์ 

ประการแรกคือ ต้องปรับระยะใกล้ไกล สหรัฐอเมริกานั้นอยู่ไกลเรามาก 
ไม่มีประเทศไหนอยู่ไกลเรามากเท่ากับสหรัฐ ไกลกัน 12 ชั่วโมง แต่เรากลับ 
ชิดใกล้กับอเมริกาจนเกินไป เราต้องปรับระยะห่าง ระยะใกล้ไกลกับอเมริกาให้
ดีขึ้น ใช้ระยะทางภูมิศาสตร์มาก�าหนดความสัมพันธ์ด้วย อย่าใช้แต่อุดมการณ์
ทางการเมืองก�าหนด ที่ส�าคัญคือ ไม่พยายามตามสหรัฐอเมริกาอย่างไม่รู้จักคิด 
ไม่ตามสหรฐัอเมริกาเพยีงเพราะคิดว่าสหรฐัอเมรกิาเป็นสากล เพยีงเพราะคดิว่า
สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศศิวิไลซ์ ทีก่ล่าวว่าต้องระมัดระวงักเ็พราะสหรฐัอเมรกิา
มกัจะขยบันโยบายการต่างประเทศผดิพลาดอยูเ่ป็นประจ�า การทีส่หรฐัอเมรกิา
อ่อนก�าลังลงในสิบปีหลังนี้ ก็เป็นเพราะความผิดพลาดในนโยบายต่างประเทศ
มากอยู่ เช่น สงครามอัฟกานิสถาน สงครามอิรัก และสงครามซีเรีย ดังนั้น 
หากสหรัฐอเมริกาจะขยับนโยบายต่างประเทศไปทางไหนแล้วชวนเราไปด้วย 
ต้องคิดให้มาก ให้รอบคอบ

ในทางตรงข้าม การใดที่สหรัฐอเมริกาขยับแล้ว ความสัมพันธ์จะเป็นไป
ในทางบวก เราน่าจะต้องรีบท�าก่อนสหรัฐอีก เช่น เวลาน้ีสหรัฐอเมริกาก�าลัง 
จะคืนความสัมพันธ์ปกติกับอิหร่าน ซึ่งเราก็ตามสหรัฐไปคว�่าบาตรอิหร่าน อยู่
ร่วมสองสามทศวรรษ โดยไม่มีเหตุอันควร เรามีประโยชน์ที่จะพึงได้จากอิหร่าน
อีกมาก จึงน่าจะรีบชิงไปสัมพันธ์ชิดใกล้กับอิหร่านโดยเร็ว ในขณะนี้ท่ีสหรัฐ
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แสดงออกแล้วว่าก�าลังจะปรับทิศทางต่ออิหร่าน แต่ฝ่ายเราก็ยังไม่เห็นมีอะไร
เปล่ียนแปลง เครื่องบินที่บินจากไทยไปอิหร่าน บินไปสองชั่วโมงก็ต้องจอดที่
กลักตัตาเพือ่เตมิน�า้มนั แทนทีจ่ะเตมิน�า้มนัให้เตม็ทีก่รงุเทพแล้วค่อยบนิไปอหิร่าน 
แต่เตมิไม่ได้เพราะว่าไทยคว�า่บาตรอิหร่าน ไม่เติมน�า้มันให้เครือ่งบนิของประเทศ
อิหร่าน ทั้งที่อิหร่านก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับไทย

ในส่วนของจีน จีนนั้นอยู่ใกล้ เราก็ใกล้จีนมากขึ้นแล้ว ดีแล้ว ในด้าน 
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในทางความร่วมมือ ยังต้องพยายามเอาประโยชน์
จากจนีให้ได้มากกว่านีแ้ละยัง่ยนืกว่านี ้แต่กไ็ม่ใช่กระโดดเข้าไปหาเขาแบบไม่รู้
จักคิด เราอยู่ใกล้เขา เราควรจะใกล้กับเขาในทางการทูตมากขึ้น แต่ใกล้อย่าง
รู้จักคิด

สิ่งที่เป็นหัวใจส�าหรับไทยในยุคบูรพาภิวัตน์คือ ความสัมพันธ์กับ
อาเซียน เราเป็นหนึ่งในผู้ก่อต้ังอาเซียนเมื่อปี 1967 เราเล็กไปหน่อยที่จะเดิน
นโยบายการทูตอย่างโดดเดี่ยว จะต้องเอาอาเซียนเป็นส่วนขยาย เป็นพันธมิตร
ที่ใกล้ชิด กล่าวเช่นนี้ก็หมายความว่า เราไม่อาจขัดแย้งกับลาว กัมพูชา พม่า  
ได้อีกแล้ว เราเป็นประเทศใหญ่ของอาเซียน คนอื่นมองเรา เป็น role model 
เป็นแบบอย่าง มากกว่าทีต่วัเราเองคดิ 14 ตลุาคม 2516 ส่งผลกระทบถงึมาเลเซยี 
ส่งผลกระทบถึงอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบถึงฟิลิปปินส์ด้วย พวกเรากลายเป็น
แบบอย่างของพวกเขา ประเทศแถบเพ่ือนบ้านน้ีรูจั้กข่าว รูจั้กสาระของข่าว รูจั้ก
คนในข่าวของไทยดีมาก ลาวเข้าใจภาษาไทยเกือบทั้งประเทศ กัมพูชานั้นมีคน
ประเมนิให้ผมฟังว่ามรีูภ้าษาไทยราวครึง่ประเทศ คนพม่าตามชายแดนกพ็ดูภาษา
ไทยได้ทั้งนั้น แต่เรามักจะคิดถึงประเทศไทยที่เป็นรูปขวานเท่านั้น เราไม่คิดถึง
ประเทศไทยทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของอาเซยีน ดนตรไีทย หนงัไทย มวยไทย สนิค้าไทย
ล้วนแต่มีอิทธิพล มีน�้าหนักอยู่ในอาเซียนทั้งสิ้น ดังนั้นเราจะต้องเชื่อมโยงกับ 
ทุกประเทศในอาเซียนให้มากขึ้นอีก รวมทั้งต้องสร้างหรือปรับปรุงสนามบินใน
ภาคเหนือและภาคอีสานเพิ่มขึ้น เพื่อเชื่อมกับอาเซียนตอนบน และสร้างสนาม
บินในภาคใต้เพิ่มขึ้น เพื่อเชื่อมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
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ในยคุบรูพาภวิตัน์ เราต้องไม่ใช้กรงุเทพเพยีงอย่างเดยีวในการพฒันา 
ความเจริญที่มาจากกรุงเทพนั้น จะค่อยๆ ลดน�้าหนักลงเรื่อยๆ แต่ความเจริญ
ที่มาจากภูมิภาค และที่มาจาก “ชายแดน” นั้นจะเพิ่มน�้าหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะ 
“ลมบูรพาภิวัตน์” นั้นพัดมาจากชายแดนมากโข มาจากส่วนไกลจากกรุงเทพ
ก่อน แล้วจึงค่อยเข้าไปถึงกรุงเทพ แต่ในยุคที่ตะวันตกเป็นใหญ่นั้น ความเจริญ
จะถาโถมมาที่กรุงเทพก่อน เพราะตอนนั้นกรุงเทพคือจุดเชื่อมประเทศไทย 
เข้ากับโลกตะวันตกและญี่ปุ่น ไม่ว่าจะทางอากาศ ไม่ว่าจะทางทะเล แต่ในยุค 
บูรพาภิวัตน์ การเชื่อมโยงทางบกจะส�าคัญมากขึ้น การเชื่อมโยงกับชายแดนจะ
ส�าคัญมากขึ้น เพราะว่ามหาอ�านาจโลกที่ส�าคัญมิได้อยู่แดนไกลอีกต่อไป แต่ได้
เปล่ียนมาอยู่ใกล้เรานี่เอง (คือจีน) และที่ต้องตระหนักคือ เพื่อนบ้านของเรา 
ทุกประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าเราหมด พม่าเติบโต 13.5 % 
ต่อปี ติดต่อกันสิบปี ลาวโต 7% ติดต่อกันสิบปี เขมรโต 8.5% ติดต่อกันสิบปี 
มาเลเซียก็โตติดต่อกันปีละ 5 - 6% ติดต่อกันมาเป็นสิบปี ฉะนั้นเราจะต้องเอา
ชายแดน เอาภูมิภาค ภาคต่างๆ เข้ามารับ “ลมใหม่” ลมแห่งบูรพาภิวัตน์

เราจะต้องเอาอาเซียนต่อเข้ากับจีนด้วย ล�าพังอาเซียนเองก�าลัง 
ไม่เท่าไหร่ เศรษฐกิจของอาเซียนก็คล้ายกันเกินไป เราพูดถึง AEC ได้ แต่ในเชิง
ยุทธศาสตร์เราต้องเอา AEC ไปต่อเชื่อมกับจีน จีนมีก�าลัง จีนยังจะไปอีกไกล 
เช่น เวลาเรามีปัญหาการท่องเที่ยว เคยคิดจะเอานักท่องเท่ียวอาเซียนเข้ามา
ช่วย แต่แทบจะไม่มปีระโยชน์อะไร ครัน้เราเอานกัท่องเทีย่วจนีเข้ามา มนัคนละ
เรื่องเลย อินเดียด้วย อินเดียก็ส�าคัญ ก็ไม่ไกลจากไทย จากอินเดีย เส้นทางบก
จะผ่านพม่าเข้ามาท่ีแม่สอด หรือที่กาญจนบุรี เข้ามาท่ีกรุงเทพไม่ยาก เพราะ
ฉะนั้นก็จะต้องให้ความส�าคัญกับการเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับอินเดียด้วย

ส่วนยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์นั้นถือว่า “งั้นๆ แหละ” ไม่ส�าคัญ 
มากนัก แต่เราก็ยังต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหล่านี้ไว้ แต่ไม่ให ้
ความส�าคัญมากนัก ในการท�ายุทธศาสตร์นั้น เราไม่สามารถให้ความส�าคัญ
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กับทุกที่ ทุกประเทศ เท่ากัน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่ายุทธศาสตร์ เขาเรียกว่า
หารเฉลี่ย ดังน้ันก็จ�าเป็นต้องพูดว่ายุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์น้ัน ไม่ค่อย
ส�าคัญกับเราเท่าไร

ส่วนตะวันออกกลาง อิหร่าน ตุรกีนั้นต้องเพิ่มความส�าคัญให้มากข้ึน  
พวกนี้เป็นประเทศที่ส�าคัญ เราอย่ามองประเทศพวกนี้แต่ว่าเป็นที่มาของความ
ปั่นป่วนวุ่นวาย ของผู้ก่อการร้าย จ�าต้องย�้าว่าโลกมุสลิมในยุคบูรพาภิวัตน์นั้นก็
เปลีย่นไปเยอะ ประเทศทีข่ายน�า้มนัก็เจรญิรุง่เรอืงขึน้มาก มกีองทนุความมัน่คัง่
ของรัฐเหล่านั้นที่ไปลงทุนรอบมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งอาจจะมาลงทุนที ่
สามจังหวัดภาคใต้ด้วย เขาไปลงทุนในมาเลเซีย ในอินโดนีเซียแล้ว ท�าอย่างไร 
ที่เราจะใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับอิหร่าน กับตุรกี กับตะวันออกกลางให้เป็นไป 
ในเชิงเศรษฐกิจให้มากขึ้น เวลานี้ทุนใหญ่จากคูเวต กาตาร์ก็พยายามจะเข้ามา
เปิดโรงพยาบาลใหญ่ อยากทีจ่ะมาร่วมทนุท�ามหาวทิยาลยั เพราะว่าปัญหาของ
ตะวันออกกลางอย่างหนึ่งในเวลานี้คือ ไปอเมริกายาก อเมริการะแวงสงสัย 
อเมริกายังมีคดีกับพวกเขาอยู่ตั้งแต่ 9/11 เป็นต้นมา ดังนั้นเขาจึงอยากจะมา
ประเทศที่มาง่าย เป็นมิตร และมีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้อเมริกามากนัก  
เช่น จีน ไทย เขามองประเทศเราเองดีกว่าที่เรามองตัวเองเยอะ

ต้องกล่าวด้วยว่า ไม่ว่าจะชอบหรอืไม่ชอบ จีนมาแน่ และเรากต้็องการ
จีน มากกว่าที่เราคิด ปากเราอาจจะบอกว่านักท่องเที่ยวจีนมากันเยอะไป  
เสียงดัง จัดการยาก อะไรก็ตามเหล่านี้ แต่เร่ืองแบบหลังนี้เป็นเรื่องเล็ก  
เราต้องการเขามากกว่าทีเ่ขาต้องการเรา เราต้องการนกัท่องเทีย่ว เราต้องการ
ทีท่ีจ่ะส่งออก เราต้องการทุนจากเขาด้วย ต้องการโครงสร้างพืน้ฐานทีม่เีขาช่วย 
ฉะน้ันชอบหรือไม่ชอบเราก็ต้องสัมพันธ์กับจีน และจีนมาแน่ ดังนั้นแทนที่จะ
สัมพันธ์แบบแกนๆ หรือมีไมตรีจิตแกนๆ สู้สัมพันธ์แบบชาญฉลาดกับเขาจะ 
ไม่ดีกว่าหรือ
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เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน ในยุคบูรพาภิวัตน์นี้ เราต้องการแรงงาน
จากเพือ่นบ้านแน่ๆ ชอบหรอืไม่ชอบ พดูยงัไงกต็าม เรากต้็องการแรงงานจาก
เพื่อนบ้าน

ส่วนอเมริกาและยุโรป ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องสนใจสอง
มหาอ�านาจตะวันตกนีแ้ล้ว ยงัต้องสนใจเขา แม้ว่ายโุรปจะไม่ส�าคัญเท่าอเมรกิา 
แต่รวมๆ กันแล้ว เรายังต้องการเทคโนโลยี ต้องการความรู้ ต้องการวิทยาการ
หลายๆ ด้านจากสองประเทศ สองบริเวณของโลกนี้อยู่

ถามว่าสหรัฐกับจีน ใครจะชนะใครจะแพ้ในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีคน
วิเคราะห์ไปมากมายหลายทาง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่กงการของเรา 
ไม่ควรจะต้องไปสนใจเรือ่งนีใ้ห้มากนกั ทีส่�าคญัเขาคงไม่สูห้รอืไม่ขัดแย้งกันอย่าง
เดียว เขาต้องค้าขาย เขาลงทุน เขาสัมพันธ์กันลึกซึ้งจนถึงขนาดที่ว่า ถ้าจีนล้ม 
อเมรกิาล้มด้วย ถ้าอเมรกิาล้ม จนีล้มด้วย ถ้าจีนล้ม อเมรกิา ญีปุ่น่ ล้มด้วย เพราะ
ฉะน้ัน ความขดัแย้งมนัมอียูจ่รงิ แต่ว่าความร่วมมอืกส็�าคัญ และผมยงัภาวนาให้
ความร่วมมือส�าคัญมากขึ้นด้วย

และเรา ถ้าสามารถช่วยให้ตะวนัตกกบัจนี หรอืจนีกบัสหรฐัร่วมมือกนั
ได้ก็น่าท�า

โลกน่าสนใจขึน้มาก ในความเหน็ผม เศรษฐกจิโลกปัจจบุนันีไ้ม่ใช่ของ
คนผิวขาวเท่านั้น มันมีคนผิวเหลืองด้วย มันมีคนผิวด�าด้วย มีคนผิวสีเทา  
สีน�้าตาลด้วย อย่างที่ได้กล่าวถึงความเจริญในอิหร่าน ตุรกี ลาตินอเมริกา  
เมื่อตอน 14 ตุลา 16 นั้นเศรษฐกิจโลกเป็นของคนผิวขาวครอบง�าแทบทั้งสิ้น 
แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแต่ของคนผิวขาวเท่านั้น แน่นอนคนผิวเหลือง ผิวเทา 
ผวิด�า ผวิน�า้ตาล แม้ว่าอาจจะยงัไม่เท่ากบัผวิขาว แต่ก�าลงัเขยบิใกล้เข้าไปเรือ่ยๆ 
มีบทบาทมีพลังทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ 

การทหารของโลกก็น่าสนใจ จะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเหนือกว่าคนอื่น 
ส้ินเชิงอีกแล้ว มีจีนเกิดขึ้นเป็นคู่ปรับที่สหรัฐอเมริกาไม่อาจจะประมาทได้  
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แล้วก็ยังมีรัสเซีย ซึ่งไม่มีใครประมาทได้ และถึงแม้ว่าสหรัฐไม่สู้กับรัสเซีย ไม่สู้
กับจีน สหรัฐก็ต้องท�าให้โลกส่วนอ่ืนๆ สงบมากขึ้น ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่า 
แม้แต่อัฟกานิสถาน แม้แต่อิรัก แม้แต่ซีเรีย สหรัฐก็ยังเอาไม่ลง เห็นไหมว่าบิน
ลาเดนตาย แล้วก็เกิด IS ขึ้นมาแทน ซึ่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าบินลาเดนเสียอีก

ที่ส�าคัญ เราไม่ควรยั่วยุให้สหรัฐกับจีนขัดแย้งกัน เราไม่ควรยั่วยุให้ 
ตะวนัตกกบัตะวนัออกขดัแย้งกัน เราต้องการให้ตะวนัตก – ตะวนัออกปรบัตวั
เข้าหากนั และจะต้องพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมตะวนัออก วฒันธรรมไทยของ
เราด้วย ที่ต้องพูดเพราะว่า เราคุ้นชินกับการ “รับ” อิทธิพลตะวันตก 
อารยธรรมตะวนัตก โดยทีไ่ม่สนใจทีจ่ะเผยแพร่อารยธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
ตะวันออก รวมทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียนด้วย เราต้องหยุดคิด  
“ตัง้รบั” อย่างเดยีว ต้องคดิ “รกุ” ด้วย แล้วกอ็ย่าไปพรรณนาแต่ว่าวัฒนธรรม
ไทยก�าลังถูกท�าลาย ก�าลังถูกท�าลาย ตะวันตกก�าลังเปลี่ยนเรา ต้องเปลี่ยนบ้าง
ว่าเราต้องรกุพวกเขาด้วย นีเ่ราก็ได้รกุแบบไม่รูตั้วไป เช่น รกุด้วยต้มย�ากุ้ง มสัมัน่
ไก่ มวยไทย นวดไทย แฟชัน่ไทย แต่เราต้องพยายามรกุมากกว่านี ้แล้วกท็�าแบบ
ตั้งใจรุกด้วย และผมเชื่อมั่นว่าสามารถรุกได้ด้วย

เรือ่งนกัท่องเทีย่ว กอ็ย่าไปคิดแต่ว่า นักท่องเทีย่วต่างชาตจิะมาเปลีย่น
วัฒนธรรมไทยเท่านั้น ต้องคิดเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว ให้มาคิด
แบบไทย ช่ืนชมแบบไทยด้วย ซึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัว ที่ผ่านมาเราก็ได้ท�าไปพอ
สมควร ท�าให้ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ชอบคนไทย เมื่อเขาได้เห็นสิ่งที่เป็นธาตุแท้ของเรา

เรื่องประชาธิปไตยก็เช่นกัน พูดถึง 14 ตุลา แล้วไม่พูดถึงประชาธิปไตย
ก็กระไรอยู่ ประชาธิปไตยนั้นเราต้อง “ร่วมสร้าง” ด้วย มันเป็นแนวคิดของ
ตะวนัตก มันมาจากตะวนัตก มนัถกูตะวนัตกจ้องมองอยูเ่วลานี ้เ ราต้องไม่หลกี
หนีประชาธิปไตย ไม่หลีกเลี่ยงประชาธิปไตย แต่เราต้องร่วมคิด – ร่วมสร้าง
ประชาธิปไตยนี้ด้วย ไม่ใช่คัดลอกเอาแต่ของฝรั่งมา ไม่ใช่คิดแต่เพียงว่าถ้าเป็น
ของฝรั่งแล้วเป็นของดีที่สุด “เป็นประชาธิปไตยท่ีสุด” ถ้าเป็นของไทย 
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ประชาธิปไตยที่คิดแบบไทยแล้ว มีปมด้อย ไม่น่าสนใจ วันเวลาจะมาถึงที่เรา
จะต้องเริ่มผลิต “ประชาธิปไตย” แบบตะวันออก แบบไทย มากขึ้น ที่พูดนี้
ไม่ได้หมายถึงเป็นเพียงค�าสุภาพของการท่ีจะมาแทนค�าว่า “เผด็จการ”  
จุดนี้ต้องย�้า

โลกน่าสนใจ เราได้เห็นตะวันออกปกครองตนเอง ที่เรียกว่าเป็นเอกราช 
และปกครองตนเองได้ดีกว่าท่ีฝรั่งเคยปกครอง เมื่อตอนผมเด็กๆ ผมไม่เคยคิด
ว่าเมืองอาณานิคมจะมีวันที่เป็นบูรพาภิวัตน์อย่างทุกวันน้ีได้ แต่ก่อนเราคิดว่า
อินเดียดีเหลือเกินที่มีอังกฤษปกครอง แต่เอาเข้าจริง อินเดียที่อังกฤษปกครอง
มนัไม่พฒันาเตบิโตเท่ากบัอนิเดยีทีค่นอนิเดยีปกครองตวัเอง จากเมืองอาณานคิม 
เวลานี้อินเดียกลายเป็นเศรษฐกิจหนึ่งในสิบของโลก จีนท่ีฝรั่งรวมท้ังญี่ปุ่นเคย
ร่วมกันปกครองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกแบบก่ึงเมืองขึ้นในนามของ “เมือง
เช่า” เราก็บอกว่าดี มันก็ดูเจริญ ฝรั่งท�าให้เซี่ยงไฮ้ใหญ่มาก แต่ในที่สุด มันไม่ดี
เท่ากับจีนที่ปกครองตนเอง มาเลเซียที่อังกฤษเคยปกครอง อินโดนีเซียที่
เนเธอร์แลนด์เคยปกครอง มนักด็ ีแต่มนัไม่ดเีท่ากบัทีค่นพืน้เมอืงปกครองตนเอง
หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องมาจนถงึเวลานี ้ตวัอย่างเหล่านีท้�าให้ผมเชือ่ว่ามนษุย์
เราเท่ากันหมด ไม่ว่าจะผิวสีอะไร นับถืออะไร พูดภาษาอะไร ขอให้มีโอกาส 
มันพัฒนาได้หมด และมันเป็นเรื่องที่ขัดที่สุด ที่จะเอาคนผิวหนึ่ง ภาษาหนึ่ง 
ไปปกครองคนอื่น มันไม่ได้แปลว่ามันจะดีกว่า

โลกนี้จะยิ่งน่าสนใจอีก เพราะว่า “อารยธรรม” ต่อไปนี้จะไม่หมายถึง
ตะวันตกเท่าน้ัน “ความเจริญ” จะไม่ได้หมายถึงตะวันตกเท่านั้น ความเจริญ 
ไม่ได้หมายถึงการไปลอกเลียนแบบตะวันตกเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการบูชา 
ตะวนัตกเท่านัน้ เหล่านีค้อืภารกจิของพวกเรา ซึง่จะช่วยให้มนักลายเป็นความจรงิ

ชาว 14 ตุลาคม 16 ในวันนี้เป็นคนในวัยใกล้เกษียณหรือเพิ่งเกษียณ  
จาก 14 ตุลาคม 2516 ที่พวกเราอยู่ในวัยที่หนุ่มมาก อายุประมาณ 19 – 22 ปี 
เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเตือนความจ�า เราเห็นสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่นิกสันเป็น
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ประธานาธบิด ีแต่เดีย๋วนีโ้อบามาเป็นประธานาธบิด ีตอน 14 ตลุาคม 16 โอบามา 
อยู่ที่ไหน โอบามายังเป็นนักเรียนอยู่เลยในตอนนั้น เรียนหนังสืออยู่ชั้นเกรด 6 
ทีฮ่าวาย (เท่ากบั ป.6) เราได้เหน็นายกรฐัมนตร ีจอมพลถนอม กติตขิจร ท่ีอาวโุส
กว่าพวกเรามาก วันนี้นายกรัฐมนตรีคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอก
ประยุทธ์อยู่ที่ไหนตอน 14 ตุลาคม 16 ยังอยู่โรงเรียนนายร้อย จปร. อยู่เลย  
เราเห็นจีนตั้งแต่เหมาเจ๋อตงเป็นหมายเลขหนึ่ง ปัจจุบันนี้สีจิ้นผิงเป็นหมายเลข
หนึ่ง สีจิ้นผิงอายุเท่าไร อายุเท่าๆ กับพวกเรา คือแก่กว่าผมปีเดียว

คนในรุ่นต่างๆ นั้น โดยทั่วไปจะมาเป็นก�าลังหลักของบ้านเมือง ก็ในวัย 
ที่ใกล้เคียงกับพวกเราในเวลานี้ คือประมาณใกล้ๆ หรือเลยหกสิบปีนิดหน่อย  
แต่พวกเราเป็น generation ที่แปลกประหลาด คือ ท�าเร่ืองใหญ่ตั้งแต่เด็กๆ  
ท�าอะไรให้บ้านเมือง อยากจะท�าอะไรให้บ้านเมือง ให้โลก ตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ท�า
มาแล้วด้วยตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาว ปัจจุบันนี้ก็ยังจะต้องท�าอะไรต่อไปนะครับ  
แต่เราต่างกับคนพวกอื่นๆ ก็คือว่า เราท�าการใหญ่แต่เล็ก แล้วพอเราโตขึ้นเรา 
ก็ท�างานเล็กลงเป็นล�าดับ

เราควรจะต�าหนิตัวเองให้น้อยลง ต�าหนิประเทศไทยให้น้อยลง วิพากษ์
ตัวเองให้น้อยลง วิพากษ์ประเทศให้น้อยลง ยังต้องท�าอยู่ นั่นเป็นเรื่องแน่นอน 
แต่ว่าเราต้องสร้างสรรค์ให้มากขึ้นด้วย ให้สมกับที่เราผ่านโลกมาอีก 42 ปี ต้อง
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น และต้องท�าให้ได้ให้มากขึ้น อยากจะบอกว่าโลกนี้เต็มไป
ด้วยความพิศวง แต่ชาว 14 ตุลาคม 16 นั้นมักเป็นคนที่เห็นโลกอย่างมั่นใจ 
อย่าง“แน่วแน่” ที่สุด รู้ล่วงหน้าหมดว่าโลกจะไปทางไหน ประเทศจะไป 
ทางไหน อะไรคือก้าวหน้า อะไรคือล้าหลัง ชาว 14 ตุลาม่ันใจไปหมดแทบ 
ทุกเรื่อง แต่เอาเข้าจริงแล้ว โลกไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด โลกนั้นเต็มไปด้วย
ความน่าพิศวง มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิด  
ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจจะให้เป็น
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14 ตุลาคม 16 คือการระเบิดตูมใหญ่ เป็น “บิ๊กแบง” ของการมองโลก 
ส่วน 14 ตุลาคม 2558 คือปีนี้ เราจะให้มันเป็นบิ๊กแบงอีกครั้งหรือเปล่า  
ให้เป็นการเคลื่อนไหวตูมใหญ่อีกตูมหนึ่งหรือเปล่า ผมคิดว่า 14 ตุลาคม 2558 
น่าจะเป็น จุดเริ่มต้น ที่จะใช้ความคิด ใช้ปัญญาที่สุกงอม น�าเอาประเทศไทยที่ 
14 ตุลาคม 16 ปลดปล่อยออกมาจากคอกความคิดเดิม ให้ประเทศเดินไปข้าง
หน้าอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีโอกาส และอย่างมีทางเลือกใหม่ๆ ประเทศไทย
ต้องหยดุการเป็นประเทศลูกไล่ เป็นประเทศลกูน้อง เป็นประเทศพนัธมติรของ
มหาอ�านาจอย่างเดียว เราต้องสลัดโลกทัศน์แบบนี้ทิ้ง แล้วต้องมีโลกทัศน์ใหม่ 
เช่น ประเทศไทยต้องท�าตนเองให้เป็นชาติอ�านาจระดับกลาง (middle  
power) ไม่ใช่คิดแต่จะเป็นพันธมิตรของมหาอ�านาจเท่านั้น คิดแต่ว่าความ
ส�าเร็จของเราอยู่ท่ีการเลือกนายที่ถูก ท่ีผมพูดถึงจีนในทางบวกมามากมาย  
กไ็ม่ใช่จะบอกว่าให้เราเลือกจนีเป็น “นาย” แทนอเมรกิา ผมคดิว่าประเทศไทย
ต้องพร้อมทีจ่ะเป็น middle power แล้ว เหมอืนทีอ่นิโดนีเซยี “คดิ” แล้ว “ท�า” 
แล้ว เหมือนที่ตุรกี “คิด” แล้ว “ท�า” แล้ว เหมือนที่บราซิล “คิด” แล้ว “ท�า” 
แล้ว และจะต้องท�าให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีคนรัก มีคนนับถือ  
พูดง่ายๆ คือ ผมไม่อยากให้ 14 ตุลา 2558 นี้ เป็นแค่ big bang แต่อยากให้มัน
เป็น smart bang หรอื wise bang คือเป็นระเบิดตมูใหญ่ทีฉ่ลาด ทีมี่ภมิูปัญญา 
ที่ใช้ภูมิปัญญาของเราเองให้มากที่สุด

42 ปีมานี้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมหาศาล ตอนเกิด 14 ตุลาคม 16 
ขึ้นนั้น เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทย เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับประเทศเพื่อนบ้าน  
แต่ส�าหรับประเทศอื่นๆ ในโลกนั้น ไทยแลนด์ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ฝรั่งมักจะถาม
เสมอว่า ไต้หวนัเหรอ แต่ปัจจุบันนีไ้ทยเป็นประเทศทีค่นมาหา มาเยีย่ม มาเรียน 
มารักษาตัว ค�าว่า “ไทยแลนด์” หอมหวนอยู่ไม่น้อย ซึ่งคนไทยเรายังไม่ค่อย
ยอมรับตรงนี้กัน โดยเฉพาะชาว 14 ตุลาคม 2516 ผมคิดว่าคงไม่ค่อยยอมรับ 
แต่ประเทศเราขณะนี้ ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 32 ของโลก พูดไปท่าน
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ทัง้หลายอาจบอกว่า มองโลกแง่ดเีกนิไปหรอืเปล่า ถ้านบัเป็นก�าลงัซือ้ทีเ่ป็นจริง 
ไทยเป็นอันดับ 22 ของโลก ไม่เบานะครับประเทศนี้ ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอาเซยีนนี ้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซียเท่าน้ัน เศรษฐกจิ
ของไทยใหญ่กว่าสิงคโปร์นะครับ แต่ว่ารายได้ต่อหัวของคนไทย เป็นอันดับ 3 
ของอาเซียน แพ้สิงคโปร์ แพ้มาเลเซีย แต่ก็ไม่ได้มากมายนัก โดยเฉพาะ 
เทียบกับมาเลเซีย

ผมได้แต่ตั้งความหวังเอาไว้ว่าชาว 14 ตุลาคม 16 ทั้งมวลจะได้ช่วยกัน
คิด ช่วยคนอื่นคิด ร่วมกับคนอื่นคิด ร่วมกับคนอื่นท�า ท�าให้ประเทศไทยในโลก
ที่เปล่ียนไปมากมายนี้ เดินไปบนหนทางสว่างไสว เดินไปสู่ความสุกงอม เดิน 
ไปสู่วุฒิภาวะ ซ่ึงภูมิปัญญาที่สว่างควรเกิดจากภายในของเราเองให้มากที่สุด  
การเลยีนแบบตะวันตก เลียนแบบปรมาจารย์ทัง้หลาย เลยีนแบบนักคดิท้ังหลาย
ของตะวันตก ไม่พอเป็นอย่างยิ่ง แต่ในวงวิชาการของเรา ยังนับถือแต่คนแบบ
นั้น คนไหนที่พูดออกมาว่า ฝรังคนนั้นพูดอย่างนี้ ฝรั่งคนน้ีพูดอย่างน้ัน ได้รับ 
การนับถือมาก ผมคิดว่านับถืออย่างนั้นก็ไม่ผิด เพียงแต่ว่าไม่พอ จะต้องคิด
ว่าท�าอย่างไรจงึจะเอาความคดิทัง้หลายเหล่านัน้มาสร้างสรรค์ และหนัมาคิดจาก
กรอบเดิมของเราเองด้วย ท�าอย่างไรที่จะขยับประเทศไปข้างหน้าอย่างสมดุลย์

ผมยังคิดด้วยว่าเราต้องตั้งใจเรียนรู้จากอารยธรรมตะวันออกให้มากข้ึน 
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของตะวันออกให้มากขึน้ สนใจการเมอืงของตะวนัออก
ให้มากขึ้น ในเม่ือโลกไม่ได้แบ่งค่ายเป็นสงครามเย็นอีกแล้ว การคิดถึงเรื่อง
ประชาธิปไตยก็ไม่ควรคิดแบบสงครามเย็นอีกแล้ว มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้  
แต่มันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้น มันอาจจะเป็นไปตามแบบของมันเอง
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• ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ (ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า 
พิมพ์โดยส�านักพิมพ์มติชน) ได้รับรางวัล TTF AWARD ได้เกียรติยศ  
ประจ�าปี 2553

• วเิคราะห์จดุคานงดัของประเทศไทยเพือ่ฝ่าวิกฤตการณ์สงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมอืงทีซั่บซ้อน (ทนุวจิยัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ) 

• แปรถิ่นเปลี่ยนฐาน (ทุนวิจัยมูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย) 2550

• บรูพาภวิตัน์ (ได้วจัิยส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ) 2554
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มีผลงานที่เป็นหนังสือหรือบทความที่ตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ มีชื่อของโลกอาทิ :

- ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด(Oxford University Press)

-  ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University Press)

- ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University Press)

- ส�านักพิมพ์ลองแมน (Longman Press)

- ส�านักพิมพ์เวสต์วิว (Westview Press)
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อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

ในความรบัรูข้องคนร่วมสมยั เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ๑๖ นบัเป็นบรรยากาศ
ที่ยิ่งใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงพลังอ�านาจของประชาชน และมีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสังคมไทย ดังน้ัน หลังเหตุการณ์สิ้น
สดุลงไม่นาน จงึได้เกิดข้อเสนอว่าควรจะมกีารสร้างอนสุาวรย์ีวรีชนเพือ่ร�าลกึถงึ
ทั้งตัวเหตุการณ์และผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้น แกนส�าคัญในความพยายามผลักดัน
ครั้งนี้คือขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลานั้น

รัฐบาลในยุคหลัง ๑๔ ตุลา ก็ขานรับกระแสเรียกร้องเป็นอย่างดี โดยใน
เบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้มีมติเห็นชอบในเดือน
ธันวาคม ๒๕๑๗ ให้มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน ๑๔ ตุลาได้ และมอบให้ทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการน้ัน รัฐบาลก็เห็นพ้องกับ
ศนูย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศูนย์นสิติฯ หรอื ศนท.) ว่า เหตกุารณ์
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็น 
“เจ้าของ” ดังนั้น การสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ จึงควรเป็นเรื่องของรัฐ
ร่วมกับประชาชน และสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่ในบริเวณถนน
ราชด�าเนินอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

ปี ๒๕๑๘: ศิลาฤกษ์แห่งอนุสาวรีย์วีรชน

ในปี ๒๕๑๘ อันเป็นช่วงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เริ่มม ี
การผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์อย่างจริงจังขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม ได้มี
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, ปลัดทบวงฯ,  
ผู้แทนส�านักงบประมาณ และผู้แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ใช้
สถานที่บริเวณส่ีแยกคอกวัว อันเป็นบริเวณอาคารคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กตป.) เก่า1 เป็นสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดย
ศนูย์นิสิตฯ มแีนวคดิเพ่ิมเตมิว่า สิง่ก่อสร้างนีไ้ม่ควรมีหน้าท่ีแค่ใช้ร�าลกึเหตกุารณ์
ในอดีตเท่านั้น แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีประโยชน์ใช้สอยด้วย

ในเดือนถัดมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
การสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และได้เริ่มมีการประกวดแบบกัน โดยแบบที่ได้
รบัเลอืกเป็นของนายเทอดเกยีรต ิศกัดิค์�าดวง (ซึง่กค็อืแบบของอนสุรณ์สถานที่
สร้างในปัจจบัุน) ต่อมา ความหวังการสร้างอนุสาวรย์ีเริม่มเีค้าความเป็นจรงิมาก
ขึ้น เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘ ณ บริเวณที่ดินที่เคยเป็น
อาคารคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็น 
องค์ประธานในพิธี

ในปี ๒๕๑๙ แม้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง “ซ้าย” กับ “ขวา” 
จะรุนแรงขึ้น แต่การผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยในเดือน
เมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  
ได้เหน็ชอบทีจ่ะให้กรมธนารกัษ์ขอซือ้ทีด่นิบรเิวณสีแ่ยกคอกววั (ทีว่างศลิาฤกษ์
ไปแล้วในปี ๒๕๑๘) จากส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ แต่ในส่วนของ
การก่อสร้างอนุสาวรย์ี เหน็ว่าควรให้ประชาชนเป็นผูร่้วมบรจิาคค่าก่อสร้างด้วย 
โดยรฐับาลจะรบัภาระหากเงนิทีบ่รจิาคยงัไม่เพยีงพอ แต่ก่อนหน้าท่ีจะได้จัดการ
เรือ่งราวให้เรยีบร้อย ก็มอีนัต้องเปลีย่นรฐับาลเป็นชดุของ ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช 

1 ในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ทีด่นิบรเิวณอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา ๑๖ ในปัจจบุนั คืออาคารคณะ
กรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ หรอืทีเ่รยีกกนัในสมยันัน้ว่า ตกึ กตป. โดยม ีพนัเอก 
ณรงค์ กติตขิจร บตุรชายของจอมพลถนอม กิตตขิจร และเป็นบตุรเขยของจอมพลประภาส จารุเสถียร 
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีการเล่าลือในสมัยนั้นว่า พันเอก ณรงค์ ใช้องค์กรนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
กับปฏิปักษ์ของตน อาคารนี้ได้ถูกเผาท�าลายในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
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หลัง ๖ ตุลา: อนุสาวรีย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สร้าง

เมือ่ถงึเดอืนมถินุายน ๒๕๑๙ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัของรฐับาล 
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ประสงค์จะเร่งรัดโครงการ โดยเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องรอให้
ประชาชนบริจาคค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหนังสือขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัว
จากส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ แต่ยงัมทินัได้รบัค�าตอบใดๆ กเ็กดิ
เหตกุารณ์ ๖ ตลุา2 ขึน้เสยีก่อน รฐับาลธานนิทร์ กรยัวเิชยีร จงึได้มมีตใิห้ยกเลกิ
โครงการก่อสร้าง และในปีถัดมา ก็ได้มีมติให้ยึดเงินท่ีประชาชนบริจาคเพื่อ 
การก่อสร้างอนุสรณ์สถานเข้าคลัง

แม้ว่าการรัฐประหารในปี ๒๕๒๐ โดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ จะท�าให้
สภาพการเมืองเปิดกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร  
แต่โครงการสร้างอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ กย็งัคงไม่ได้รบัความสนใจแต่อย่างใด 
ต่อมา ในปี ๒๕๒๕ นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาล พล.อ. 
เปรม ติณสูลานนท์ อีกครั้ง แต่ก็ยังคงไม่มีค�าตอบที่แน่ชัด

เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๓๐ อันเป็นช่วง
รฐับาลของ พล.อ. ชาตชิาย ชุณหะวณั เนือ่งเพราะในเดอืนมถินุายน ได้มข่ีาวว่า
รฐับาลจะคนืทรัพย์สินของจอมพลถนอม กติติขจรให้แก่เจ้าตวั เป็นเหตใุห้สหพนัธ์
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ออกมาคัดค้านถึงขั้นอดข้าวประท้วง 
จนรฐับาลต้องล้มเลกิแนวคดิ เหตกุารณ์นีท้�าให้กรณ ี“๑๔ ตลุา” ถกูกล่าวถงึอกี
ครั้ง ประเด็นเรื่องการสร้างอนุสรณ์สถานจึงยิ่งเข้มข้นขึ้น ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
ปีเดียวกัน ได้มีการรวมตัวของนักศึกษา นักวิชาการ และตัวแทนองค์กรเอกชน 

2 เหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ คือ เหตุการณ์ที่ต�ารวจตระเวนชายแดน และกลุ่มพลังอนุรักษนิยม
ทีถ่กูตัง้ขึน้เพือ่ท�าลายขบวนการนกัศึกษา เช่น กระทิงแดง นวพล ลกูเสือชาวบ้าน รวมตวักนัล้อมปราบ
นักศึกษาท่ีชุมนุมขับไล่สามเณรถนอม กิตติขจโร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างโหดเหี้ยม  
เพยีงเพราะความเชือ่ว่านกัศกึษาเหล่านีม้สีายสัมพนัธ์กับคอมมวินสิต์เวยีดนาม และจ้องล้มล้างสถาบนั
พระมหากษัตริย์
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ตั้งขึ้นเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้างอนุสรณ์สถานวีรชน ๑๔ ตุลา” ขึ้น 
โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธาน และส่งตัวแทนเข้าพบนายก
รัฐมนตรี หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้คืนเงินบริจาคของประชาชนแก่
ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างอนุสรณ์สถาน โดยปรึกษาประสาน
งานกับนิสิตนักศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ดี การสร้างอนุสรณ์สถานก็ยังมิได้รุดหน้าไปมากเท่าที่คาดหวัง
ไว้ เหตผุลส�าคญักเ็พราะไม่สามารถขอเช่าทีด่นิบรเิวณสีแ่ยกคอกววัจากส�านกังาน
ทรัพย์สนิฯ ได้ จงึพยายามแก้ไขด้วยการยกระดับของ “คณะกรรมการติดตามฯ” 
จากที่ตั้งกันเองให้เป็นการตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยในชั้นแรก ยังให้
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และต่อมาจึงให้รัฐมนตรีทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการแทน เพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น 

ก�เนิดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

จากความล่าช้าในระบบราชการ ที่แม้การยกระดับ “คณะกรรมการติด
ตามฯ” ขึ้นก็ยังมิอาจแก้ได้ ในปี ๒๕๓๓ จึงได้เริ่มมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย
การจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ขึ้น โดยให้มูลนิธิดังกล่าวมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานและรับโอนเงินบริจาคจากประชาชนในเหตุการณ์ ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๑๖ มาด�าเนนิการ โดยได้ยืน่เรือ่งขอจัดตัง้มลูนธิฯิ ในวันที ่๒๔ ตลุาคม 
๒๕๓๓ และได้รับอนุญาตในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ปีเดียวกัน

แม้มลูนิธิ ๑๔ ตลุา จะถอืก�าเนดิข้ึนเพือ่ผลกัดนัเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ แต่ปัญหา
หลกัคือเรือ่งของ “สถานที”่ กย็งัคงค้างคาอยู ่โดยความพยายามขอเช่าท่ีดนิจาก
ส�านักงานทรัพย์สินฯ ยังคงไม่ประสบผล เพราะส�านักงานทรัพย์สินฯ เสนอว่า 
ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเจรจากับผู้เช่าเดิมก่อน ถ้าตกลงกันได้แล้ว ส�าหนักงาน
ทรัพย์สินฯ ก็ยินดีในการให้เช่าที่ดินแต่เนื่องจากยังเจรจากับผู้เช่าเดิมไม่ได้  
ปัญหาจึงยังค้างคาอยู่ 
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๒๘ ปี แห่งการรอคอย

ในปี ๒๕๔๑ อันเป็นช่วงร�าลึกครบรอบ ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา โครงการสร้าง
อนสุรณ์สถานได้รุดหน้าขึน้ไปอีกขัน้ จากการที ่ธีรยทุธ บญุม ีประธานกรรมการ
จัดงาน ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา และกรรมการบางคน เช่น ประสาร มฤคพิทักษ์ และ 
ธีรพล นิยม ได้ติดต่อกับ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความ
อนเุคราะห์ในการตดิต่อขอเช่าทีดิ่นบรเิวณสีแ่ยกคอกววัจากส�านักงานทรพัย์สนิฯ 
ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ทว่า นอกจากเรือ่งของทีด่นิแล้ว อปุสรรคส�าคญัอกีประการหนึง่คอื การ
ย้ายผูค้้าสลากกินแบ่งรฐับาลออกจากบรเิวณทีจ่ะใช้ก่อสร้าง ซึง่กต้็องอาศยัความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ 
พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะประธานคณะท�างานย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งฯ ส�านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น คือ นายพิจิตต รัตตกุล และเลขานุการ 
ผู้ว่าฯ นายสมคาด สืบตระกูล ตลอดจนบุคคลอื่นอีกหลายคน ท�าให้การย้าย 
ผู้ค้าสลากกินแบ่งออกจากพื้นที่ประสบความส�าเร็จในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๒

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานได้เริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆ โดยบริษัท แปลน 
คอนซลัแทนท์ จ�ากดั ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูค้วบคุมการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ผลักดัน ก็มีเสียงคัดค้านดังขึ้นด้วยเหตุผล
ต่างๆ นานา เช่น

-  เห็นว่าไม่ควรรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน
-  ไม่ควรสร้างสิ่งที่จะท�าให้เกิดความบาดหมางกับทหาร
-  ผู้เสียชีวิตหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มิได้เรียกร้องประชาธิปไตย 

ท�าไมต้องยกย่องให้เป็นวีรชนด้วย
-  ผูค้้าสลากทีต้่องสญูเสยีพืน้ทีค้่าขายมองว่าเป็นกรณ ี“คนตายไล่คนเป็น”
ฯลฯ 
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ห้วงเวลานี้จึงเป็นช่วงแห่งการตอบค�าถามต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความ
เข้าใจว่า อนสุรณ์สถานเป็นสญัลกัษณ์ของเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ทีพ่งึรูส้�าหรบั
อนชุน มไิด้เน้นเรือ่งการฆ่าฟันกัน และไม่ได้มุง่สร้างความบาดหมาง แต่ต้องการ
ให้เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญในการก้าวสู่อนาคต
อย่างระมัดระวังต่อไป

ส�าหรับผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ว่าเขาจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้าน
ธรรมดาที่เพียงแค่จะเข้ามาดูเหตุการณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเสียชีวิตของ
พวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของความวิปโยคในเหตุการณ์ เรื่องราวของพวกเขาควร
ค่าแก่การระลึกถึง ไม่เพียงแต่จากญาติมิตรเท่านั้น แต่ส�าหรับบุคคลทั่วไปด้วย

ในที่สุด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ หรือ ๒๘ ปี หลังเหตุการณ์ สถูปวีรชน
ที่ชนะการประกวดแบบตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ก็ได้สร้างส�าเร็จและมีพิธีสมโภชขึ้น แม้
ในอดตีจะมกีารเรยีกสิง่ก่อสร้างนีว่้า อนสุาวรีย์บ้าง ประติมากรรมบ้าง แต่สดุท้าย
กเ็หน็พ้องต้องกนัว่าควรเรยีกว่าสถูปวรีชน เพราะมกีารน�าช่ือของวีรชน ๑๔ ตลุา 
ที่จารึกบนแผ่นอิฐดินเผาที่ปิดทอง มาประดับไว้บริเวณฐานสถูปน้ี พร้อมท้ังมี 
พิธีทางศาสนาเพื่อร�าลึกถึงผู้ล่วงลับ

อนสุรณ์สถานทีข่บวนการนกัศกึษาเคยผลกัดนัมาตัง้แต่ปี ๒๕๑๗ จึงกลาย
เป็นความจริงขึ้นมา 

หลักการและความหมายของอนุสรณ์สถาน

หากใครสักคนเดินเท้ามาจากสนามหลวง ผ่านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ 
อันเป็นจุดปะทะที่ส�าคัญจุดหนึ่งในช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ ค่อยๆ เดินผ่าน
หน้าส�านักงานของหนงัสอืพมิพ์สยามรฐั จนถงึสีแ่ยกคอกววั เมือ่ข้ามถนนตะนาวมา  
จะเห็นอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ตัวสถูปวีรชนยังคงตั้งอย่างสง่างาม
อยู่ในสายตา
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ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนี้ขึ้น ได้เริ่มมีการพูดถึงหลักการ
และหน้าที่ของอนุสรณ์สถาน โดยคณะกรรมการอ�านวยการสร้างอนุสรณ์สถาน 
๑๔ ตุลา ๑๖ ภายใต้สังกัดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทาง
กรุงเทพมหานคร ญาตวิรีชน และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงมศีาสตราจารย์นายแพทย์
เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ชนะการประกวดแบบในปี 
๒๕๑๗ เป็นผู้พัฒนาแบบเดิมให้เหมาะกับยุคสมัย ด้วยแนวคิด ๒ ประการ คือ
ต้องเคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้มีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวาง

จากแนวคดิดงักล่าว สถาปนกิได้น�าไปพฒันาแบบอนุสรณ์สถานฯ ให้เป็น
อนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง และเรียบง่าย เพื่อร�าลึกและคารวะ
ต่อวรีชน มปีระติมากรรมร�าลกึอยู่ใจกลาง (ภายหลังจงึเรยีกว่า สถูปวรีชน) อาคาร
ประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกิจกรรมส�าหรับการอภิปราย ฟังเพลง และการ
แสดงกลางแจ้ง นอกจากนีย้งัมส่ีวนทีเ่ป็นห้องประชมุไว้ท�ากจิกรรมทางความคิด 
และห้องอ่านหนังสือส�าหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ส�าหรับประติมากรรมร�าลึกหรือสถูปวีรชนน้ัน ประกอบด้วยฐานทรง
สี่เหลี่ยมสูง ๕ เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว ๗ เมตร และยอดแหลมทรง
สถูปสีทองสูง ๒ เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น ๑๔ เมตร ปลายแหลมของยอดสถูป
แสดงถึงจิตวิญญาณสูงส่งของมวลมนุษย์ ส่วนปลายยอดสถูปมีรอยหยักคล้าย
สร้างไม่เสร็จ เพื่อสื่อความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่ส้ิน
สุด ยอดปลายสถูปท�าด้วยวัสดุโปร่งแสงเพ่ือให้เห็นแสงไฟท่ีส่องออกมาจาก
ภายในตัวสถูป แฝงนัยถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะ ฐานสถูปทั้งสี่ด้านบุ
ด้วยกระเบื้องดินเผา สลักรายชื่อวีรชน ๑๔ ตุลา และรายล้อมด้วยแผ่นอิฐสลัก
บทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสียสละ เด็กและผู้หญิง กรรมกรและ
ชาวนา นอกจากน้ันยังจัดท�าแผ่นอิฐแกะลายจากแบบภาพถ่ายหรือภาพศิลปะ
จากการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพือ่ส่ือถงึการเตบิโตงอกงามของสทิธิเสรภีาพและ
ประชาธิปไตย
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ปัจจุบันอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับ
กลุ่มทางความคดิท่ีหลากหลาย โดยไม่จ�ากดัว่าเป็นอดุมการณ์ทางการเมอืงแบบ
ใด ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการล�าดับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖, 
นิทรรศการภาพถ่ายเหตกุารณ์ฯ , นทิรรศการศลิปะคทัเอ้าท์การเมอืงเดอืนตลุา
โดยเปิดให้เยี่ยมชมตลอดทั้งปี ในส่วนส�านักงานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ซึ่งตั้งอยู่ด้าน
หลังอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา นอกจากจะมีห้องประชุมซึ่งจัดฉายสารคดี
เกีย่วกบั ๑๔ ตลุา แก่หน่วยงานทีส่นใจแล้ว ยงัเป็นศนูย์ข้อมลูทีร่วบรวมเอกสาร 
, สิ่งพิมพ์ , งานศิลปะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เพือ่ให้ผูส้นใจทัง้นกัเรยีน นสิติ นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปเข้ามาศกึษาค้นคว้า
อีกด้วย

มูลนิธิ ๑๔ ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิ ๑๔ ตุลา มีพันธกิจในการสืบสานคุณค่าประชาธิปไตยและสืบ
เจตนารมณ์ ๑๔ ตุลา เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยการสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองภาค
ประชาชน ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม ประสานงานองค์กรประชาธิปไตย
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาให้เป็นศูนย์ข้อมูล
และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ก็ได้อิงกับ 
หลักการเหล่านี้ โดยผู ้สนใจสามารถติดตามเยี่ยมชมข้อมูลได้บนเว็บไซต์  
www.14tula.com หรือส่งข้อมูลยังอีเมล oct14_f@hotmail.com

ส�าหรับผู้ที่มีสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ ภาพถ่าย งานศิลปะ บทกวี 
หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลัง มูลนิธิฯ ยินดีรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมไว้ใน 
ศูนย์ข้อมูลของมูลนิธิฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์
ในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ต่อไป
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กิจกรรมร�ลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจ�ปี 2558

พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 (เช้า) ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) 
ถนนราชด�าเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-622-1014-5   

อีเมล oct14_f@hotmail.com เว็บไซต ์www.14tula.com 
(บ่าย) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
โทร 02-613-2011 อีเมล vanis_6@hotmail.com

ภาคเช้า ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 
07.30 น. ตกับาตรพระสงฆ์ 14 รปู ด้านหน้าอาคารอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา 16 
08.30-09.00 น. พิธีกรรม 3 ศาสนา
09.00-10.00 น. พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดี
 นายกรัฐมนตรี 
 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 อดีตผู้น�าฝ่ายค้าน 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ประธานสภาพัฒนาการเมือง
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 ผู้แทนญาติวีรชน 14 ตุลา 
 ผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยและแรงงาน 
 ผู้แทนชาวบ้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน 
 ผู้แทนเยาวชน/นิสิต-นักศึกษา
10.30-11.30 น. การแสดงปาฐกถา 14 ตุลา ประจ�าปี 2558 หัวข้อ 
 “ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์:โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 

2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558”
 โดย...ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
  อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ภาคบ่าย ณ ห้อง LT1 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์)  
13.00-13.30 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.30-16.00 น. เสวนาวิชาการหัวข้อ “ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ และอุดมคติ”
 วิทยากร 
  1.  ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 
   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2.  ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
   สถาบนัธรรมรฐัเพือ่การพฒันาสงัคม และสิง่แวดล้อม 
  3.  ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ  
   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  4.  คุณไพโรจน์  พลเพชร  
   อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)
 ด�าเนินรายการโดย...
  คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  
  บรรณาธิการข่าวการเมือง ThaiPBS
   
 


