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คุณสงวน1ที่รัก
คุณเขียนมาใครใหผมไดแสดงความเห็นเรื่อง “ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน” (ถอยคํา
ทุกคําเปนของคุณ) โดยใหวิเคราะหวา ไทยควรจะทําอยางไรเมื่อศึกในอินโดจีนสงบลง ผมจะพยายาม
สนองความตองการของคุณเทาที่จะสามารถกระทําได
กอนอืน่ เมือ่ มีปญ
 หาทีจ่ ะวิเคราะห เราจําเปนตองไดศกึ ษาขอมูลและขอเท็จจริงแวดลอมปญหานัน้
อยูก อ นแลว โดยเนืองนิตยประการหนึง่ กับอีกประการหนึง่ จําเปนตองไดขอ เท็จจริงทีท่ นั สมัยและสมบูรณ
เพียงพอ จึงจะสามารถวิเคราะหปญหานั้นไดดี ถาขาดการศึกษามากอนอยางเนืองนิตย หรือมีขอเท็จจริง
ลาสมัย หรือมีขอ เท็จจริงไมสมบูรณ อยางใดอยางหนึง่ ก็บกพรองไดโดยงายเพราะจะตองเดาบาง เปนการ
เสี่ยงโชคมิใชนอย และชะตาของชาติไทยประชาชนไทยนั้น มิใชเรื่องที่จะนํามาเสี่ยงโชคกันเลนๆ
ปญหาที่เราจะพิจารณาตามหัวขอนี้ ยอมพาดพิงถึงเวียดนามเหนือและจีนแผนดินใหญ ซึ่งใน
สงครามอินโดจีนเปนฝายตรงกันขามกับไทย ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งภายในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย
ฉะนั้น ประเด็นแรกที่จะตองคํานึง ก็คือ เรารูเรื่องเวียดนามเหนือและจีนมากเพียงใด รูจริงแคไหน
หรือฟงและอานแตเรื่องโฆษณาชวนเชื่อ เราไดศึกษาเปนทุนเดิมมาเพียงใด และมีขอเท็จจริงทันสมัยและ
บริบูรณเพียงใด คําตอบประเด็นเหลานี้ตามความจริงใจแลวคงไมทําใหมั่นใจได จะขอยกตัวอยางให
พิจารณา ๒ ขอ
ในประเทศไทย มีอาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางคนทีเ่ อาใจใสศกึ ษาเรือ่ งเมืองจีนแผนดิน
ใหญอยูบ า ง แตกระทําไดภายในขอบเขตจํากัดนัก เพราะเจาหนาทีผ่ ใู หญและผูน อ ยทางราชการเราเขาใจผิด
และไมพยายามสงเสริมใหศึกษากันอยางจริงจังและลึกซึ้งกวางขวาง ถาใครเอาใจใสเรื่องจีนแดง (หรือ
รัสเซียหรือคิวบา) ก็อาจจะถูกสอดสองใสรายวาเปนผูฝกใฝในลัทธิคอมมิวนิสต จะคิด จะพูด จะเขียน ให
ชัดแจงก็ทําไดดวยความยากลําบาก จะทําอะไรโดยเปดเผยก็ไมปลอดภัย แมจะบอกรับหนังสือวารสาร
เกีย่ วกับประเทศคอมมิวนิสต ไมตอ งบอกรับโดยตรงจากเมืองจีน แตบอกรับจากแหงมหาวิทยาลัยอเมริกนั
หรือยุโรปตะวันตก ก็ลอ แหลมตออันตรายจากตํารวจเมือ่ ไมกเ่ี ดือนทีแ่ ลวมา อาจารยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูหนึ่ง (ไมจําเปนตองเอยชื่อเพราะจะชื่ออะไรก็ไมสําคัญสําหรับประเด็นที่กลาวถึง) ซึ่งมีคนเคารพนับถือวา
เปนเอตทัคคะเรื่องเมืองจีน และใคร ๆ ก็รูแนวาไมใชเปนผูนิยมคติฝายซาย ไดรับเชิญไปพูดเรื่องเมืองจีน
ในสมาคมนักฝกพูด แตยังไมทันจะแสดงปาฐกถาตํารวจก็หามเสีย และสมาคมที่เชิญนั้นก็ถูกระงับใบ
อนุญาตทั้ง ๆ ที่อธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นเปนผูอุปถัมภสนับสนุนสมาคมนั้นมาตั้งแตแรกตั้ง
ตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน พาคณะนักกีฬาปงปองไทยไปแขงขันที่
เมืองจีน คุณประสิทธิไ์ ดเขาพบนายกรัฐมนตรีโจวเอนไล และสนทนากันเปนเวลานานพิเศษ นายกรัฐมนตรี
โจวเอนไลไดแถลงใหทราบวารัฐบาลจีนมีนโยบายยึดมั่นในหลักปญจศีลา กลาวยอ ๆ คือ ไมแทรกแซงใน
การเมืองภายในของประเทศอื่น และพยายามผูกมิตรกับเพื่อนบานฐานเสมอภาคกัน แตในขณะเดียวกัน
โจวเอนไลบอกวา รัฐบาลจีนมีนโยบายชวยเหลือสนับสนุนบุคคลและกลุมบุคคลที่ดิ้นรนตอสูเพื่ออิสรภาพ
และเสรีภาพ นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีจีนไดแสดงอัธยาศัยไมตรี สงสาสนไมตรีฝากมาทูลในหลวงของ
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เรา ทูลเสด็จในกรมนราธิป และมาถึงจอมพลถนอม กิตติขจร กับพลเอกประภาส จารุเสถียร ขอเท็จจริง
เหลานี้เราไดทราบทุกขอจากคําแถลงของคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน
แตมีขอกํากวมทําใหกังวลใจอยู ๒ ขอ คือ หลักการที่เรียกวาปญจศีลากับการที่จีนจะสนับสนุน
ผูที่ตอสูเพื่อเสรีภาพนั้นตีความเขารอบกันไดอยางไร เหมือนผมบอกคุณวาผมเปนเพื่อนกับคุณ ไมแทรก
แซงกาวกายเรื่องในบานของคุณ แตถาคนในบานของคุณคนไหนถูกขมเหงรังแกและกําลังดิ้นรนตอสูเพื่อ
อิสรภาพของเขาละก็ ผมจะตองขอสนับสนุนเขานะ เชนนี้หมายความวากระไร คุณประสิทธิ์ไมไดบอกเรา
แตถาใครอยูในเมืองไทย ไดมีโอกาสอานและฟงขาวจากแหลงตาง ๆ หลาย ๆ แหง และเอาใจใสกับขาว
เหลานัน้ ก็คงจะสามารถตีความไดชดั เจนยิง่ ขึน้ เพราะทางจีนเขาพูดและทําใหเห็นชัดเจนกวาทีค่ ณ
ุ ประสิทธิ์
บอกพวกเรา ขอกังวลอีกขอหนึ่งคือ อดสงสัยไมไดวา รายพระนามและรายชื่อคนไทยที่นายกรัฐมนตรี
โจวเอนไลสงสาสนไมตรีฝากคุณประสิทธิม์ านัน้ คุณประสิทธิไ์ ดระบุครบถวนแลวหรือ ขอนีส้ าํ คัญมากเพือ่
จะไดหยั่งใหแนถึงสวนลึกแหงนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีตอคนไทย ถาเผอิญมีมากกวานั้น แลวไมปรากฏ
ในคําแถลงของคุณประสิทธิ์ดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็เทากับชวนใหพวกเราเขวไป
เมื่อมีขาววาไทยกับจีนแดงไดมีการติดตอกันขั้นปงปอง และขั้นเจรจาการคากัน ก็อดนึกไมไดวา
ไทยกับเวียดนามเหนือไดตดิ ตอกันบางหรือเปลา เพียงใด ในขัน้ ใด ทํากันอยางไร มีผลอยางใด เพราะตาม
แผนที่ระหวางไทยกับจีนนั้นมีเวียดนาม (ลาว และเขมร) คั่นอยู ในสงครามอินโดจีนเลาเวียดนามก็เปน
ผูแ สดงออกเวที จีนเปนเพียงผูส นับสนุนอยูช าติหนึง่ ในจํานวนหลายชาติ ทหารไทยเราก็ไปปะทะกับทหาร
และกองโจรเวียดนาม ไมไดปะทะกับทหารจีน ฉะนัน้ ไทยเราไมคดิ จะตีปง ปอง เตะตะกรอ หรือเลนบาสเกตบอล
กับญวนบางหรือ หรือวาเทาที่ตีกระบี่กระบองกันนั้นพอแลว? ขอนี้ คอยฟงดูวาจะมีขาวอะไรออกทาง
เมืองไทยบาง ก็เงียบหายไปเลยไมทราบวาเขาไดติดตอกัน แตไมไดบอกเรา เพราะพวกเราเด็กทั้งหลายไม
เกี่ยว หรือวาไมไดติดตอกันเลย ซึ่งก็นับวามีอะไรขาด ๆ อยูบาง ที่สําคัญตราบใดที่มีขอสงสัยอยางนี้ ก็
วิเคราะหปญหาไดยาก ตองนั่งทางในบาง
ที่ผมกลาวมาขางตน เปนการยกตัวอยางใหเห็นวา การวิเคราะหปญหาสําหรับไทยหลังสงคราม
อินโดจีนนัน้ มีอปุ สรรคฉกรรจอยู และอุปสรรคนัน้ มิใชวา เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ แตเกิดขึน้ เพราะการกระทํา
ของมนุษยพวกเรากันเอง ที่คุณอุตสาหเขียนมา อยากใหผม (และคนอื่น ๆ) ชวยกันวิเคราะหปญหาเสีย
ตั้งแตตนมือนี้ ก็คงจะเปนเพราะเห็นวา เมื่อเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญสําหรับคนไทยและบานเมืองไทย ก็ตอง
รวมกันหลาย ๆ หัวคิด ชวยกันคิด ชวยกันเขียน ชวยกันอภิปรายโตตอบกันหลาย ๆ หัว คงดีกวาหัวเดียว
เปนความคิดที่ชอบ เพราะจะไดใชสมองอันประเสริฐของมวลชาวไทยรวมกัน แตคุณเอยจะทําอยางนั้นได
มนุษยไทยเราตองมีเสรีภาพพอควรในการวิจัยการคิดการพูด และรวมกันอภิปรายถกเถียง ตราบใดที่
ระบบการปกครองประเทศเรายังจํากัดเสรีภาพ ใครจะพูดจะทําอะไรไมถูกใจผูมีอํานาจก็เกิดการขูเข็ญ
ปราบปรามโดยอําเภอใจแลว ตราบนั้นสติปญญาของพวกเราก็สูญเปลา ผมไดฟงและอานคําขวัญของ
“คณะปฏิวตั ”ิ บอย ๆ ทีว่ า “ประเทศไทยมิใชเปนของคนไทยคนใดคนหนึง่ แตเปนของชาวไทยทุกคน เมือ่
มีภยั คุกคามเกิดขึน้ ในประเทศไทย ชาวไทยทุกคนมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ เสียสละดวยเลือดและชีวติ เพือ่ จุดหมาย
รวมกัน คือ ความรมเย็นเปนสุขของชาวไทยทั้งชาติ” อานแลวจับใจ แตจังใจเพียงซีกเดียว เพราะคําขวัญ
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นี้มันเอียง ใครชักชวนใหชาวไทยมี หนาที่ เสียสละดวยเลือดและชีวิต ก็ตองชักชวนใหชาวไทยมี สิทธิ
และ เสรีภาพ เปนเจาของประเทศไทยจริง ๆ ดวย จึงจะยุติธรรม
แตนน่ั แหละ ถึงจะมีความไมสะดวกในการวิเคราะห แตเมือ่ เปนปญหาของไทยซึง่ สําคัญแลว เราก็
ตองพยายามวิเคราะหปญหาใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
ผมติดใจ คําวา “ทางออก” ในกระทูท ค่ี ณ
ุ กําหนดมา ซึง่ แสดงวาขณะนีเ้ ราอยูใ นสถานะหรือสถานการณ
ที่ไมควรจะอยู อยากจะหาทางออกไปเสีย บทเรียนขอแรกสําหรับพวกเราในอนาคตก็คือ ตองพยายาม
ปองกันเสียแตแรก อยาใหมาอยูลอแหลมกับตาจนตามภาษาหมากรุก ทีหลังอยาทํา ทีหลังอยาทํา
จุดมุง หมายของเรา คือสวัสดิภาพของคนไทยและชาติไทย ซึง่ หมายถึงเอกราช อธิปไตย และอิสรภาพ
ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการครองชีพรวมกันเปนสังคม อันตรายที่เราหวั่นวาจะเกิดแก
สวัสดิภาพนั้น อาจจะเปนภัยจากนอกประเทศและภัยภายในประเทศไทย
ภัยจากนอกประเทศนั้นก็คงจะมี แตควรจะสังเกตดูทาทีของชาติที่อาจจะคุกคามรานรุกเราใหดี
ผมเขาใจวาชาติทอ่ี าจเปนภัยกับเรานัน้ ขณะนีก้ อ็ อ นเพลียจากการศึกหลายตอหลายป คงจะตองบูรณะพัฒนา
ประเทศ และแกปญหาภายในประเทศของเขาเปนเวลานาน ถาคิดเลยไปอีกชาติหนึ่ง กําลังมีนโยบายปลูก
มหานิยมแกชาติตาง ๆ ทั่วโลก ที่จะยกทัพมารุกรานไทยโดยเปดเผยนั้นคงจะเปนไปไดยาก ขออยางเดียว
พวกเราอยาไปทําอะไรพลาดพลั้ง ยั่วโทสะใครหรือชักศึกเขาบาน คงจะพอเอาตัวรอดไปหลายป
การเอาตัวรอดของไทยเรานี้ เราไดใชความสามารถปฏิบัติตลอดมาในประวัติศาสตร โดยไมตอง
สูญเสียศักดิ์ศรีหรือปลิ้นปลอนใคร ไมวาเราจะถูกคุกคามโดยอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือญี่ปุน หรือชาติอื่นใด
ในอดีต บทเรียนจากประวัติศาสตรที่ควรนํามาใชก็คือ ตลอดเวลาเราไดใชวิธีนโยบายการตางประเทศ
(การทูต) เอกราช นโยบายการทหารเปนรอง และทัง้ ๒ นโยบายจะตองประสานกันอยางสนิท ไมใชตา งฝาย
ตางทําไป ไมเหลียวแลซึง่ กันและกัน สังเกตจากการปฏิบตั ใิ น ๒–๓ ปทแ่ี ลวมา ผมเกรงวาเรากําลังใชนโยบาย
ทัง้ สองนีส้ บั สนกัน พระมหากษัตริยใ นอดีต และผูน าํ ไทยอืน่ ในอดีต ทานไดใชนโยบายไดผลมาตลอดเวลา
เพราะสภาพของประเทศเราทางภูมศิ าสตรกด็ ี ทางการเมืองระหวางประเทศก็ดี ยุทธศาสตรกด็ ี ของเราเปน
เชนนี้ เหมาะกับการใชนโยบายการตางประเทศมากกวาการทหาร
นโยบายการตางประเทศทีว่ า นี้ คือ การผูกมิตรกับทุกฝายและไมเปนศัตรูกบั ใคร สมัยนีม้ กั จะเรียก
ปนกันไปวา “นโยบายความเปนกลาง” แทจริงนโยบายผูกมิตรกับทุกฝายฯ เปนนโยบายทางบวกมากกวา
นโยบายความเปนกลาง ในอดีตเมือ่ ฝรัง่ เศสหรืออังกฤษแรงมา เราก็รจู กั หลบหลีก ถาจําเปนจะเสียอะไรบาง
ก็เสียนอยดีกวาเสียมาก รักษาหลักใหญและสิ่งสําคัญของชาติไวใหดี คือ เอกราช อธิปไตย และความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของแผนดินและสังคมไทย เราไดเคยเสียเอกราชทางการศาลมาชั่วคราว แลวเราก็
พยายามดิ้นรนเรียกรองใหมติมหาชนของโลก ชวยใหเราเอากลับคืนมา เราเคยถูกเจากรุงจีนตูวาไทยเปน
เมืองขึน้ เราก็งดการติดตอเสียจนกระทัง่ ราชบัลลังกจนี มีภยั จากการกบฏภายในเมืองจีน เราเคยถูกเจากรุง
จีนตูว า ไทยเปนเมืองขึน้ ถึงเจากรุงจีนสงทูตมา จะพยายามติดตอกับเรา เราก็หลีกเลีย่ ง แตกระทําโดยสุภาพ
และไมไดปฏิบัติเปนศัตรู เมื่อญี่ปุนรุกรานแผนดินไทยในสงครามโลก ชั้นแรก เราก็ตอสู เมื่อเหลือกําลัง
ตอสูเราก็วางอาวุธ และเจรจากับเขาฐานเปนเอกราชดวยกัน ปฏิบัติถูกตองชอบธรรมมาจนถึงตอนนั้น ที่
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ลวงไปปฏิบัติเปนภัยแกสวัสดิภาพของไทยในตอนตอไป ก็คือ ทําสัญญารวมรบกับญี่ปุน และประกาศ
สงครามตอประเทศศัตรูของญีป่ นุ ในการปฏิบตั เิ พือ่ อยูร อดของไทย เมือ่ หลังสงครามนัน้ ขบวนการเสรีไทย
ก็ใชวิธีการทูตเจรจาใหสหรัฐอเมริกาชวยเหลือใหพนจากการเรียกรองของพันธมิตรบางประเทศของสหรัฐ
เอง นี่เปนตัวอยางในประวัติศาสตรของประโยชนแหงนโยบายทูตของไทย
ที่กลาวมานี้ ผมมิไดลืมประวัติศาสตรบางตอนที่ไทยเราจําเปนตองใชการทหารปองกันตัว เพื่อกู
บานเมืองและเพื่อปราบปรามผูรุกราน แตกรณีเหลานั้นเปนกรณีพิเศษผิดกับสภาวะของไทยในปจจุบัน
กลาวคือ เปนกรณีกูชาติอยางสมัยสมเด็จพระนเรศวร หรือสมัยพระเจาตากสินกับพระพุทธยอดฟาฯ การ
ปราบปรามเพื่อนบานอยางพระยาละแวก หรือศึกเวียงจันทนก็เปนเรื่องเล็ก
ไมวา จะเปนการศึกษาแบบโบราณหรือแบบปจจุบนั ขอทีค่ วรคํานึงถึงใหถอ งแท ก็คอื ผูท เ่ี สียหาย
จริง ๆ ไดแกประชาราษฎรทุกหยอมหญา ยิง่ ยุทธการแผนปจจุบนั อยางเวียดนาม อาวุธสมัยใหม วิทยาศาสตร
ใหม ๆ ทําความพินาศหายนะแกชวี ติ ทรัพยสนิ สวนบุคคล ทรัพยสนิ ของชาติ ไรนา ปาเขา ลําน้าํ โค กระบือ
อยางลึกซึง้ และรายแรง จนกระทัง่ บางกรณีบรู ณะกลับคืนดีมาไมได และบางกรณีกวาจะสมบูรณไดกต็ อ งใช
เวลาหลายชัว่ คน ฉะนัน้ นโยบายการทหาร จึงเปนวิธกี ารทีค่ วรหลีกเลีย่ งใหจงหนัก ไมจาํ เปนจริง ๆ แลว
ไมควรใช
การใชนโยบายการตางประเทศเปนทางออกนัน้ หมายความวา ไทยจะพึงผูกมิตรกับทุกฝาย การเปน
มิตรกับสหรัฐอเมริกา มิไดหมายความวา เราจะตองเกรงใจถึงขนาดหามมิใหมิตรมาซองสุมทหารหรือฐาน
ทัพในดินแดนไทยไมได และเมือ่ ไดมาตัง้ ฐานทัพอยูแ ลว ก็ควรจะสามารถบอกใหถอนกําลังทหารไปเสียโดย
เร็วที่สุด ไมจําตองรอใหสิ้นสงครามอินโดจีน อยางนี้จึงจะเปนมิตรที่รักกันจริง เราอยากจะผูกมิตรกับ
นาย ก ซึง่ เปนเพือ่ นบานติดกัน แตนาย ข เพือ่ นรักเกามายืมโรงรถหรือครัวเพือ่ ใชดกั ทํารายนาย ก เรากับ
นาย ข ก็ควรจะรักกันมากพอที่จะหามปรามกันได และเผอิญลูกหลานเราไปรวมสนุกกับนาย ข คอยตีหัว
นาย ก ก็ตองหามเสีย งดเสีย
อันตรายภายในประเทศไทยที่เราเปนกังวลอยูคือ สิ่งที่เจาหนาที่ราชการเรียกวา “การกอการราย
คอมมิวนิสต” ซึง่ แผอาณาเขตและทวีความรุนแรงมากขึน้ ทุกวัน จนคาดไมไดวา จะสิน้ สุดลงเมือ่ ใด ใครเปน
ผูก อ การรายคอมมิวนิสต ผกค.? ขอนีต้ อ งนิยามจํากัดความใหแนชดั และถูกตอง จึงจะทําใหวธิ แี กปญ
 หา
ไมสบั สนและไมเขว พวกเรารูก นั อยูท ว่ั ไปแลววา ผกค. สวนมากไมใชคอมมิวนิสต หรืออยางนอยเมือ่ แรก
เริ่มก็ไมไดเปนคอมมิวนิสต มี ผกค. จํานวนหนึ่งเทานั้นที่เชื่อมั่นในลัทธิการเมืองแบบคอมมิวนิสต บาง
กรณีเจาพนักงานของเราจับพวกปลนพวกโจรผูรายธรรมดาไมได จะหาขอแกตัวใหเจานายเห็นใจก็อางวา
โจรผูรายเหลานั้นเปน ผกค. บางกรณีมีราษฎรกลุมใดกลุมหนึ่งขัดใจเจาหนาที่ หรือทะเลาะวิวาทกับเจา
หนาที่ และเจาหนาทีเ่ กิดความไมพอใจถึงขนาด เขาก็รายงานใหเจานายหลงไปวา ราษฎรผูก ระดางกระเดือ่ ง
เหลานั้นเปนผกค. ทั้งโคตร ทั้งหมูบานก็มี ชาวบานบางเหลามีเรื่องขัดแยงกับเจาหนาที่ฝายปกครอง เกิด
แข็งขอขึ้น กลายเปน ผกค. ไปในที่สุด ชาวไทยมุสลิมปกษใตบางจังหวัดมีขอของใจในทางการปกครอง
การศาสนา การศึกษา ก็กลายเปน ผกค. ไป ปญหาทัง้ มวลนีม้ มี ลู มาจากสาเหตุตา ง ๆ กัน ถาเราพยายาม
แกอยางที่กระทํากันอยู คือเอาปญหาเหลานี้ผสมกันหมด แลวรวมเรียกวา ผกค. ใชวิธีแกวิธีเดียวกันหมด
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คือ ปราบปรามดวยอาวุธ ผลทีไ่ ดยอ มเปนอยูอ ยางทุกวันนี้ เสมือนหนึง่ หมอลามก ไมวา คนไขแตละคนจะ
ปวยดวยโรคอะไร ฉีดยาแกโรคซิฟลิสใหทุกคนหมด
การแกไขเยียวยาตองใชวธิ ใี หถกู กับโรค ใครเปนโรคอะไรตองตรวจอาการดูใหชดั ดูสมุฏฐานใหแน
แลวจึงวางยาใหตรงกับโรค ถาเปนผูรายธรรมดาก็ตองปองกันแกไขปราบปรามดวยวิธีการปกครองและ
วิธตี าํ รวจ ไมใชวธิ ที หาร ชาวเขาทีก่ ระดางกระเดือ่ งนัน้ เราควรจะสืบสวนดูวา ความไมพอใจของเขาเกิดจาก
เหตุใด นารับฟงไดหรือไม นาจะผอนปรนประนีประนอมกันไดไหม พอจะเกลีย้ กลอมใหหนั มาสูค วามออมชอม
กันไดเพียงใด เอาใจเขามาใสใจเรา เพราะอยางไร ๆ ก็เปนมนุษยสัญชาติเดียวกัน อยูในแผนดินไทยผืน
เดียวกัน ชาวอิสลามภาคใตก็เชนเดียวกัน ปญหาชนกลุมนอยทั่วโลกไมวาจะเปนอาฟริกา อเมริกา ยุโรป
ไอรแลนด มีบทเรียนสําคัญอยูข อ หนึง่ ซึง่ ควรจะคํานึงถึงใหจงหนัก คือ แกไมไดดว ยอาวุธ ถาฝายปกครอง
ใชอาวุธ อีกฝายหนึ่งตองหาอาวุธมาสูรบตอบแทนดวยจนได ไมมีที่สิ้นสุด เพราะผูที่เปนชนในกลุมนอยก็
ยอมตองทะนงและหวงแหนศักดิ์ศรีของเขาแนนอน เกรงวาจะถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมฝายขางมาก
สวน ผกค. อีกจํานวนหนึ่งซึ่งกลายเปน “ผกค.” ไป เพราะทนการกดขี่ขมเหงไมเปนธรรมจากเจาหนาที่
ไมไดนั้น จุดแกไขอยูที่เจาหนาที่ของเราเอง วิธีแกที่เลวที่สุดคือ ปรักปรําวาเปนคอมมิวนิสต เมื่อเขาไมมี
ทางออกทางอืน่ ก็ตอ งไปรวมกําลังกับคอมมิวนิสตเพือ่ ความอยูร อด และยิง่ คอมมิวนิสตกาํ ลังหาวิธรี วบรวม
สมัครพรรคพวกและแจกจายอาวุธให ผลสุดทายก็ตองกลายเปน ผกค. ไปจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมเดียงสาตอ
ลัทธิการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น
การประณามคอมมิวนิสตนั้น เปรียบไดกับการกลัวผี ผีจะมีหรือไมมีจริงไมสําคัญ ถากลัวผีถึง
ขนาดที่เจตสิกจะยุใหหวาดระแวงไปตางๆ นานา ผลสุดทายเจตสิกนั้นเองจะหลอนใหเรื่องผีกลายเปนเรื่อง
จริงขึ้นจงได ที่กลาวมาขางตนนี้ ไมไดหมายความจะสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต แตคนเราเมื่อกลัวผีแลว
สติสมั ปชัญญะปลาสนาหายไปสิน้ ไมสามารถใชวจิ ารณญาณดวยเหตุผล คนทีก่ ลัวผีและยุใหพวกเราประชาชน
กลัวผีตามไปดวยจึงเปนตนเหตุแหงอันตรายแกบานเมืองเราไมนอยกวาตัวผีเอง
วิธีการของผูที่ตองตอสูกับเจาพนักงานดวยอาวุธนั้น ไมวาจะเปน ผกค. หรือ ผก. ไมใช ค. ตอง
ใชวธิ แี บบกองโจร คือดักตีแลวหลบ หลบหายไปในปาเขาหรือในหมูบ า น แลวหาทางออกมาดักตีอกี เพราะ
ฉะนั้นเขาตองอาศัยชาวบานในทองถิ่นมากมายทั้งเปนที่หลบภัย เปนแหลงอาหาร เปนแหลงอาวุธ เปนหู
เปนตาใหในการโจมตีและหลบหลีก ชาวบานทีจ่ ะชวยเขานัน้ อาจจะชวยเพราะเกรงกลัวเขา หรือเพราะเปนใจ
กับเขา หรือเพราะเปนญาติพน่ี อ งกัน หรือเพราะเกลียดกลัวเจาพนักงานมากกวากลัวผูก อ การราย ขอสุดทาย
นี้สําคัญยิ่ง จะทําอยางไรใหชาวบานรักใครนับถือเจาพนักงานดวยใจจริง รัฐบาลไทยไดพยายามกระทํามา
แลวรวม ๑๐ ป แตไมใครไดผล เพราะการเอายา เงิน เสื้อผาไปแจก เอาหนังไปฉายใหดู แหกันไปแบบ
ราชการ หลายหนวยซ้ํากันบาง เกี่ยงกันบาง ไปแลวก็หายไปพักหนึ่งไมมีการประสานงานอยางดี และไมได
กระทําตอเนื่องกันไป เปนการกระทําแบบฉาบฉวย ไมไดชวยใหราษฎรอยูดีกินดีขึ้น หรือรักรัฐบาล เจา
พนักงานมากขึน้ บางแหงชาวบานรูท า ทีวา เจาหนาทีร่ าชการเอาของมาแจกนัน้ เปนเพราะมี ผกค. และ ผกค.
ไมใช ค. เขาไมเห็นวาเรารักใครหวังดีกับใครจริงใจ
วิธีปองกันแกไขอันตรายภายในประเทศที่กลาวถึง ไมมีอะไรดีไปกวาปรับปรุงแกไขระบบราชการ
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บริหาร อํานวยใหราษฎรสามารถอยูดีกินดีขึ้น ไมใชโดยเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจก แตตองใชวิธี
ชวยเหลือเขาใหสามารถชวยตัวเองได และวิธีปฏิบัติจะตองใชเจาหนาที่ที่ตั้งใจแผเมตตาตอราษฎรจริง ๆ
ใหราษฎรรูสึกวารัฐบาลใชคนดี ๆ ไปชวยเขา ไปชวยสงเสริมใหเขามีศักดิ์ศรีและเสรีภาพฐานคนไทย พอที่
จะยังอาจคิดวา เออ บานเมืองไทยนีเ่ ปนของเราจริง ๆ ไมใชเราอาศัยเขาอยู ไมใชเขาเปนผูป กครอง และเรา
เปนผูถูกปกครองตลอดชาติ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตที่มีใจศรัทธาอาสาสมัครมาทํางานแบบ
นีใ้ หแกบา นเมือง คงจะมีมใิ ชนอ ย ถาเราจัดการวางรูปการปฏิบตั ใิ ห และคงจะมีประโยชนมาก เพราะราษฎร
จะไมหวาดกลัวรังเกียจวาเปนผูปกครองเขา
การกดขี่ราษฎร การฉอราษฎรบังหลวง ไมวาจะเกิดในทองถิ่นหรือในกรุงเทพฯ ไมวาจะเกี่ยวกับ
เงินกอนใหญหรือกอนเล็ก ไมวา จะกระทําโดยผูใ หญหรือผูน อ ยยอมเปนภัยแกการอยูด กี นิ ดีของราษฎร อยา
ใหใครมาอางเลยวา ผูที่ปกครองประเทศอยูจําเปนจะตองมีเงินรายไดพิเศษมาดวยวิธีการตาง ๆ เพราะเงิน
นัน้ ตองใชเลีย้ งลูกนอง เพือ่ จะไดปกครองสะดวกขึน้ แมจะอมพระมาอางก็อยาเชือ่ เพราะทรัพยสนิ ทีเ่ กิดมี
อยูในประเทศในขณะใดขณะหนึ่งนั้น มีจํากัด ถาสวนหนึ่งตกเปนของใครจนมากแลว ที่เหลือก็เหลือนอย
สําหรับคนอืน่ ๆ คือชาวบานจํานวนมาก ๆ ชาวบานราษฎรก็ยอ มเบือ่ ระอา ไมสนใจวาใครจะเปนรัฐบาลหรือ
ใครจะกอการราย เพราะเห็นวาไมแตกตางกัน การเกาะกุมอํานาจใหอยูใ นกํามือของคนไมกค่ี น ไมวา อํานาจ
นั้นจะเปนอํานาจการปกครองหรืออํานาจการเงิน ยอมเปนการรอนสิทธิของชาวบานประชาชนฝายขางมาก
กีดกันไมใหเขามีสิทธิเสรีภาพอะไร จนถึงกับตองโฆษณาใหชวนเชื่อวา “ประเทศไทย มิใชเปนของคนไทย
คนใดคนหนึ่ง แตเปนของชาวไทยทุกคน…” สวนชาวบานนั้นไมเห็นวาประเทศไทยเปนของเขาไดอยางไร
เขารูสึกเสมือนวาเขาเปนผูอาศัยอยู
คุณทีร่ กั ขางตนนี้ ผมไดแยกวิเคราะหประเด็น ๒ ประเด็น คือ อันตรายจากภายนอกประเทศ และ
อันตรายจากภายในประเทศ แตคุณคงเขาใจดีวาประเด็นทั้งสองนี้พิจารณาโดด ๆ ไมได เปนประเด็นที่
คาบเกีย่ วกัน “ผูก อ การราย” ภายในประเทศไดอาวุธมาจากไหน? บางสวนก็คงมาจากภายในประเทศ แต
สวนที่สําคัญนั้นไดมาจากตางประเทศ และการฝกอาวุธ ฝกการรบแบบกองโจร ฝกการสอดแนมสงขาว
ฝกการซอนอาหาร และอาวุธไดกระทํากันที่ตางประเทศ ขอนี้สิที่จะทําใหทางออกของไทยมืดมนลงหลัง
สงครามอินโดจีน เพราะเมื่อสิ้นศึกอินโดจีนลง “ตางประเทศ” ที่กลาวถึงขางตน ถาเขาตองการจะชวย
“ผูกอการราย” ในฐานที่เปน “ผูที่ดิ้นรนตอสูเพื่ออิสรภาพเสรีภาพ” เขาจะกระทําไดสะดวกขึ้นเพราะ (ก)
เขาหมดกังวลสวนใหญแลวในเรือ่ งการศึกของเขาเอง และ (ข) อาวุธทีเ่ ขาเหลือใชนน้ั เอามาใชประโยชนทาง
อื่นไดโดยงาย ฉะนั้น แมวาเวียดนามและจีนจะปฏิวัติตามหลักการปญจะศีลา ในสวนที่เปนการรุกรานโดย
เปดเผยก็ตาม ถาการปกครองในประเทศไทยเราไมเปดโอกาสใหผูที่ไมเห็นดวยกับเจาหนาที่หรือรัฐบาล
สามารถแสดงออกหรือคัดคานโดยสันติวิธีแลว ก็ยอมตองมีผูที่ถูกผลักดันใหคัดคานโดยวิธีอื่น ซึ่งไมใช
วิธีสันติ จึงอยูในขายที่เรียกวาเปน “ผูดิ้นรนตอสูเพื่อเสรีภาพ” ฉะนั้น การแกปญหา “ผูกอการราย” ให
ถูกวิธี และการเปดโอกาสใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองโดยหลักประชาธรรมและสันติวธิ ี จึงเปนเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และทัง้ ๒ เรือ่ งเปนเรือ่ งดวนทีส่ ดุ ทัง้ คู สําหรับ “ทางออก” ของไทยไปสูค วามสงบเรียบรอย
สันติภาพอันแทจริง สวัสดิภาพและเอกภาพอธิปไตยสมบูรณ
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ขอคิดขางตน คุณทีร่ กั ผมขอเสนอในขณะนีด้ ว ยขอมูลทีเ่ ห็น ๆ กันในปจจุบนั และอาจจะเปนขอมูล
ที่ไมสมบูรณนัก เหตุการณขางหนา ไมกี่เดือนขางหนา อาจจะผันผวนไปโดยรวดเร็ว บางเรื่องที่เราคาด
คะเนไวอาจจะไมเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นคนละทํานองกับที่คาดคะเน ฉะนั้น เราจะตองพยายามคอย
สดับตรับฟงและวิเคราะหเหตุการณใหทนั ทวงทีอยูเ สมอ คําวา “เรา” ทีใ่ ชในประโยคทีแ่ ลวนัน้ ไมใชหมาย
เฉพาะเจาหนาที่ในราชการ ทหาร ตํารวจ หรือกรมประมวลขาวกลาง แตตองหมายถึงคุณ หมายถึงผม
หมายถึงอาจารยทง้ั หลายนมหาวิทยาลัย หมายถึงนักศึกษา นิสติ นักหนังสือพิมพ คหบดี กรรมกร ชาวนา
ชาวสวน ชาวบานทั้งหลาย เอกราช สันติภาพ สวัสดิภาพของไทยเปนเรื่องของชาวไทยทุกคน ปญหามี
อยูวา พวกเราจะมีเสรีภาพพอหรือไม เพื่อจะคิด วิจัย พูด เขียน โตตอบ อภิปราย เรื่องเอกราช สันติภาพ
และสวัสดิภาพของชาติไทย?
สวัสดีปใหม
และสวัสดี หลังสงครามอินโดจีน
ปวย อึ๊งภากรณ
เคมบริดจ
“วันรัฐธรรมนูญ” ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๕
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