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นักศึกษา นิสติ นักเรียน ประชาชน และตํารวจ ไดเสียชีวติ เปนจํานวนมาก และไดรบั ความบาดเจ็บ
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจเมือ่ ๑๔–๑๕ ตุลาคมหลายพันคน ผมขออุทศิ สวนดี (ถามี) ของขอความทีจ่ ะเขียน
นี้ใหแกผูบาดเจ็บลมตายทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษา นิสิต นักเรียน และประชาชนผูที่มิไดมีอาวุธ
ตอสูกับผูสั่งใชอาวุธโดยไมชอบธรรม
อนึ่ง ขอถือโอกาสนี้สดุดีนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่มีน้ําใจกลาหาญเด็ดเดี่ยว รวมกันทํางาน
ใหญไดโดยมีสมรรถภาพสูง และไดรกั ษาระเบียบวินยั อยูต ลอดเวลา ใชสนั ติวธิ ี ยึดมัน่ ในอหิงสา จนกระทัง่
ถึงจุดที่ตองปองกันตัว ตอสูกับอาวุธ และปฏิบัติงานไดดีกวารุนผูใหญศีรษะหงอกอยางรุนผม พอแม
ครูบาอาจารยควรจะมีความภาคภูมใิ จในพวกคุณ และผมขอออกตัวเสียแตในชัน้ นีว้ า ทีผ่ มสดุดนี ้ี มิใชเพราะ
พวกคุณทํางานสําเร็จไดผล แมผลจะออกมาตรงกันขามก็จะขอสดุดี เพราะพวกคุณไดใชสนั ติวธิ ดี ว ยน้าํ ใจ
กลาหาญ จึงควรสดุดี
ขอที่ควรจะคิดในวาระนี้ก็คือ เมื่อไดเสียเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อหยาดน้ําตาไปถึงเพียงนี้แลว เมื่อ
ไดรับความบาดเจ็บทั้งทางจิตใจและรางกายตลอดจนชีวิตแลว จะทําอยางไรใหผลงานที่เพิ่งไดนั้นเปน
ประโยชนแกชาติไทยประชาชนไทยอยางกวางขวางและยั่งยืน ถาความชอบธรรมในชีวิตและสวัสดิสุขตกแก
คนไทยเราทัว่ ถึงและถาวรจริง ๆ ผลทีไ่ ดนน้ั ยอมเปนอนุสาวรียอ นั แทจริงแหงวีรกรรมของพวกคุณ ชาติไทย
ทั้งชาติจะสนองคุณพวกรุนหนุมสาวและเด็กเหลานี้ได ก็โดยพยายามสรางชาติใหเปนชาติที่มีศีลธรรม
คุณธรรม ใหบา นเมืองของเรามีขอ่ื มีแป ใหคนทุกคนในประเทศไทยมีสวัสดิภาพและศักดิศ์ รีตามสิทธิเบือ้ งตน
แหงมนุษยชน ใหเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นบนฐานแหงความชอบธรรม ยุติธรรม และเมตตากรุณา
ตลอดไป มิฉะนั้นคนที่ตายไปแลวก็จะตายเปลา คนที่บาดเจ็บก็จะไดรับความทุกขทรมานโดยไรประโยชน
คนที่ตองโศกเศราโทมนัสดวยคนรักสูญเสียไปก็จะระทมใจไปโดยเปลาเปลือง เมื่อวีรกรรมเกิดขึ้นและ
วีรยุวชนตองสละชีวิตและเลือดเนื้อแลว อยาใหเขาตองเสียชีพแลวเสียสิ้นทุกอยางเลย
ในบทความนี้ ผมจะขอเสนอความเห็นบางประการ ซึง่ ผมเห็นวาชาติไทยควรจะกระทํา เพือ่ ปองกัน
มิใหเสียชีพแลวเสียสิ้น

ควรสอบสวนในลักษณะอันชอบธรรม
เหตุทเ่ี กิดขึน้ ในกลางเดือนตุลาคมนีเ้ ปนเหตุรา ยแรง และเปนเรือ่ งใหญหลวง รัฐบาลควรจะตัง้ คณะ
กรรมการพิเศษขึ้นสอบสวนขอเท็จจริง จุดประสงคของการสอบสวนไมควรจะเปนการอาฆาตพยาบาทจอง
เวร แตควรจะตัง้ เปาหมายทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดเหตุรา ยเยีย่ งนีข้ น้ึ อีกในอนาคต ประเด็นของเหตุรา ยมีอยูว า
ทําไมเมือ่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนจํานวนมากไมมอี าวุธ เดินขบวนทักทวงรัฐบาลโดยใชสนั ติวธิ ี
ตํารวจและทหารจึงใชอาวุธอยางรายแรงประหัตประหารเขา ทําไมจึงมีผูขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอรกราด
ปนกลลงมาสังหารผูที่ไมมีทางตอสู ใครเปนผูออกคําสั่ง สั่งอยางไร ผูที่ออกคําสั่งซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
ตํารวจทหารนั้นมีสภาพจิตเปนอยางไร ถามีสภาพจิตไมปกติ ทําอยางไรจึงจะปองกันมิใหผูมีสภาพจิตวิกล
เชนนั้นสามารถบังคับบัญชาหนวยงานของชาติที่ถืออาวุธเชนนี้ ทําไมทหารตํารวจที่ยิงนักเรียน ประชาชน
มือเปลานั้น จึงใจทรหดยิงเขาได เพราะหลงเชื่อคําเท็จในแถลงการณรัฐบาลหรือ ถาเปนเชนนั้นจะหาทาง
ปองกันอยางไรมิใหรฐั บาลแถลงการณเท็จทํานองนีไ้ ด อยางนีเ้ ปนตน และคงจะมีประเด็นอีกหลายประเด็น
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ที่ผมไมไดกลาวถึง ซึ่งควรหยิบยกมาพิจารณาเพื่ออนาคต
ผมไดยนิ และไดอา นผูอ อกความเห็นวา รัฐบาลควรจะจัดการลงโทษผูก ระทําผิดอยางเฉียบขาด และ
บางคนถึงกับเสนอใหใชมาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครองฯ แกผทู ก่ี ระทําทัง้ ทีล่ ภ้ี ยั ไปแลวและทีย่ งั อยู
ในประเทศ ผมเห็นดวยวาเมือ่ ไดสอบสวนโดยชอบธรรมแลว ปรากฏวามีใครกระทําผิด ก็ตอ งมีการลงโทษ
ใหสมกับความผิด แตไมเห็นดวยกับขอเสนอใหใชมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญฯ นัน้ เปนสิง่ ทีพ่ วกเราตอตาน
คัดคานกันอยู เพราะเปนบทกฎหมายที่ไมชอบดวยกระบวนการยุติธรรมอันดี เพราะคนคนเดียวหรือกลุม
เดียว เปนทั้งตํารวจ อัยการพยาน ผูพิพากษา และผูจัดการลงโทษเสร็จเด็ดขาดไป เมื่อเราจะเริ่มศักราช
การปกครองประเทศกันใหม ไฉนเลาจะนําเอาวิธีการอันเลวของการปกครองแบบเกามาใช ถาปรากฏให
ชวนเชื่อไดวาผูหนึ่งผูใดกระทําความผิด ควรที่ฝายปกครองจะนําคดีขึ้นสูโรงศาลยุติธรรม โดยผูตองหา
สามารถตัง้ ทนายและเบิกพยานได ฝายอัยการจะตองพิสจู นวา เขามีความผิดจริง และศาลเชือ่ การพิสจู นนน้ั
จึงจะถือวาไดกระทําความผิดจริง และมีการลงโทษตามกฎหมาย
ขณะนี้น้ําลด ตอกําลังผุด ผูที่เคยมีอํานาจแลวเสื่อมอํานาจไป ยอมถูกกลาวหาเรื่องความทุจริต
การกอบโกย การนําทรัพยสินออกไปจากชาติ ฯลฯ และมีผูเสนอใหใชมาตรา ๑๗ ยึดทรัพยสินของผูเสื่อม
อํานาจเหลานั้น ผมก็ไมเห็นดวยกับขอเสนอนี้ ดวยเหตุดังไดกลาวมาขางตน แตก็อดคิดไมไดวานาจะมี
วิธีแยบคายที่จะนําเอาทรัพยสินซึ่งมีผูกอบโกยไปโดยไมชอบธรรมนั้นกลับคืนมาเปนสาธารณประโยชน
เพราะดูตามสภาวการณแลว ไมนาจะมีขาราชการผูหนึ่งผูใด ยศพันเอกหรือพลเอก หรือพลอากาศเอก
หรือพลเรือเอก หรือจอมพลที่มีทรัพยสินอยางมหาศาลดังที่ปรากฏตําตาอยู ทั้งยังมีอิทธิพลในบริษัท
อุตสาหกรรม การคา การธนาคารตาง ๆ เปนอันมาก นาจะสันนิษฐานไดวา คงไดมาโดยไมชอบธรรม ถึง
กระนั้นก็ดีกอนที่รัฐบาลจะกระทําการใด ๆ ไป ควรพิจารณาใหรอบคอบเสียกอนวา จะมีวิธีการอยางไรที่
ถูกตองเพือ่ ปฏิบตั กิ บั เรือ่ งชนิดนี้ ถามีหลักฐานพยานเพียงพอ ก็ควรดําเนินการไปตามกระบวนการยุตธิ รรม
แตถา หาหลักฐานพยานยาก หากมีเหตุแวดลอมนาเชือ่ ก็อาจจะกระทําไดอกี วิธหี นึง่ คือทําเปนรางกฎหมาย
เสนอตอสภานิติบัญญัติ เพื่อดําเนินการริบทรัพย แตสภานิติบัญญัติดังกลาวควรจะเปนสภาที่มีผูแทน
ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา จึงจะนับไดวาไดใชอํานาจสูงสุดมาจากประชาชนโดยชอบธรรม
มีผูเสนอความเห็นวา คณะกรรมการสอบสวนพิเศษซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณในกลางเดือนตุลาคมนี้ ควรจะมีผูแทนของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน รวมอยูดวย ผูที่เสนอ
ความเห็นเชนนีค้ งจะเปนหวงวาการสอบสวนนัน้ จะไมทาํ กันจริง และถาเผอิญมีกรรมการทีอ่ าจจะมีคติลาํ เอียง
ดานตํารวจหรือทหารเขา จะไมไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง ความกังวลเปนเชนวานี้พอจะเขาใจได แตผมก็ไมสู
จะเห็นดวย เพราะการสอบสวนดังกลาวนี้ ควรจะเปนการสอบสวนชนิดเปนกลาง ผลการสอบสวนตอง
เชือ่ ถือไดจริง ๆ จึงจะเปนประโยชน หากตัง้ ผูแ ทนนักเรียนเขามา อาจจะมีผคู รหาไดวา นักเรียนก็เปนคูก รณี
ในเหตุการณที่ตองการสอบสวน อาจจะไมเปนที่นาเชื่อถือได ความจริงในประเทศไทยก็มีบุคคลที่เปนที่
เคารพนักถือวาทรงไวซง่ึ ความเทีย่ งตรงมิใชนอ ย ควรจะหามาไดเพียงพอเพือ่ เชิญใหเปนกรรมการสอบสวน
พิเศษนี้ได
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ควรจะกวาดลางผลของมาตรา ๑๗ ในอดีต
เมื่อเหตุการณในกรุงเทพฯ สงบลงนับตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม เปนตนมา ไดมีภาพถายในหนา
หนังสือพิมพแสดงวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา พากันกวาดลางถนนและวงเวียนที่สกปรก มีขยะมูลฝอย
เรีย่ ราดเต็มไปหมด นาชืน่ ชมนัก ความสกปรกทีไ่ ดเกิดขึน้ จากการใชมาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครองฯ
ก็เปนสิ่งที่นาจะกวาดลางใหสะอาดขึ้นเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีของอดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ๓ คน ซึง่ ไดตอ งลงโทษโดยไมเปนธรรมจากการใชมาตรา ๑๗ นาจะใหพจิ ารณาหาทางปลดปลอย
เสียโดยเร็วอยางถูกตองตามกฎหมายและโดยลางมลทินใหโดยสิ้นเชิง
อนึ่ง ไดทราบวามีนักโทษตามมาตรา ๑๗ อยูอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งตองโทษประหารชีวิตแตทาง
ราชการยับยัง้ ไวในเทศกาลเขาพรรษา รอใหออกพรรษาจึงจะดําเนินการประหารชีวติ นักโทษเหลานี้ ก็ยงั ไม
สายเกินไปที่รัฐบาลใหมจะดําเนินการเสียใหมใหถูกตองตามกระบวนการยุติธรรม คือนําขึ้นพิจารณาใน
ศาลปกติ ถาปรากฏวาศาลเห็นวาทําความผิดจริง จึงลงโทษดวยอาศัยคําพิพากษาของศาล แทนการลงโทษ
โดยใชอํานาจตามมาตรา ๑๗

การรางรัฐธรรมนูญถาวร
รัฐบาลปจจุบันไดใหคํามั่นวาจะรางรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน ๓ เดือน ผมก็เชื่อวารัฐบาลจะกระทํา
ไดตามคํามั่นภายในกําหนดเวลา เพราะเมื่อถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญจริง ๆ แลว ก็นาจะกระทําไดอยาง
ตั้งอกตั้งใจกันจริง ๆ ไมถวงเวลา และไมตองรีบจนเกินเหตุ
ขาราชการ อาจารย และนิสิตนักศึกษา พอจะมีความเขาใจในสาระสําคัญของกติกาประจําชาติวา
ควรจะมีอะไรบาง และประชาชนโดยทั่วไปก็มีความคิดเห็นกันอยูแลว นาจะฟงเสียงประชาชนและเชิญให
ประชาชนออกความเห็นแลวนํามาประมวลพิจารณาบัญญัติขึ้น

ขอที่ผมเห็นเปนสําคัญยิ่ง มีดังนี้
ก. บทบัญญัติวาดวยสิทธิมนุษยชนเบื้องตน อันไดแกเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน เสรีภาพ
ในการคิด พูด เขียน สมาคม เสรีภาพของหนังสือพิมพและสือ่ สารมวลชนทัว่ ไป ตลอดจนการคุม กันมิใหใคร
จํากัดหรือทําลายเสรีภาพตางๆ นีอ้ ยางงายดาย ซึง่ หมายความวา การประกาศใชกฎอัยการศึกจะตองมีการ
จํากัดอยางรัดกุม จะกระทําพร่าํ เพรือ่ มิได และเมือ่ มีการประกาศใชกฎอัยการศึกแลว จะตองมีกาํ หนดเวลา
จํากัด ไมอยูในดุลยพินิจของฝายบริหารแตฝายเดียว
ข. ควรจะมีวิธีการปองกันมิใหมีการใชกําลังเพื่อเปลี่ยนรัฐบาล การลมรัฐบาลและการตั้งรัฐบาลจะ
ตองกระทําโดยสันติวิธี โดยความเห็นชอบของประชาชนซึ่งใชอํานาจทางสถาบันนิติบัญญัติ
ค. เพือ่ ปองกันมิใหฝา ยการเมืองกับฝายราชการประจํากาวกายกัน ควรจะมีบทบัญญัตวิ า ขาราชการ
ประจําผูใดเมื่อไดตําแหนงการเมืองแลว จะตองพนจากราชการประจําโดยเด็ดขาด เชน ผูที่เปนขาราชการ
พลเรือนจะเปนผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือปลัดกระทรวงก็ดี ถาไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี จะตอง
พนจากตําแหนงนั้น ๆ ไป หรือผูที่เปนแมทัพ นายกอง ผูบัญชาการทหาร เสนาธิการ เมื่อเปนรัฐมนตรีจะ
คงดํารงตําแหนงทางทหารตอไปมิได อธิบดีกรมตํารวจก็จะเปนรัฐมนตรีพรอม ๆ กันไมได เปนตน
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บทบัญญัตอิ น่ื ในรัฐธรรมนูญทีจ่ ะรางขึน้ มานัน้ ก็ยอ มมีความสําคัญตางๆ กันไป และคงจะมีประเด็น
อื่นอีกที่ผมไมไดกลาวถึง ซึ่งสําคัญมากสําหรับหลักการ ประชาธรรม ผมขอนํามากลาวขางตนนี้เพียงบาง
ประเด็น เพือ่ จะเนนใหเห็นความสําคัญแหงเสรีภาพของประชาชน ความจําเปนทีจ่ ะตองแยกหนาทีข่ า ราชการ
ประจําออกจากขาราชการการเมือง และสงเสริมใหมีการเปลี่ยนรัฐบาลไดโดยสันติวิธี

การพิทักษหลักประชาธรรมบางประการ
ไมวาเราจะสามารถเขียนรัฐธรรมนูญไวดีเลิศประการใด เราทานทั้งหลายคงจะตระหนักใจแลววา
รัฐธรรมนูญก็เปนเพียงตัวอักษร ซึง่ อาจจะถูกทําลายหรือนําไปใชในทางทีผ่ ดิ ไดโดยงาย ถาหากไมมผี รู ว ม
ใจกันพิทักษรักษาดวยวิธีการตาง ๆ ผมจะขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิทักษเทิดทูนหลักประชาธิปไตย
ซึ่งผมเรียกวา ประชาธรรม แตเฉพาะบางประการเทาที่นึกไดในขณะนี้
ความสําเร็จของนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในเหตุการณเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่แลว
ขึ้นอยูกับความพรอมเพรียงของคนจํานวนมากซึ่งสามารถเอาชนะศาสตราวุธได เมื่อเกิดประชาธิปไตยขึ้น
แลว ก็ชอบทีจ่ ะใชความพรอมเพรียงเด็ดเดีย่ วนัน้ รักษาประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญสืบไปอยางถาวร ถาพวก
เราประชาชน นักเรียน นักศึกษา นิสิต อาจารย ขาราชการตาง ๆ รวมใจกันกอตั้งสมาคมพิทักษเสรีภาพ
และประชาธิปไตยอยางเขมแข็งตอไป โดยถือคติวา ผูท ส่ี ญ
ู เสียชีพไปครัง้ นีจ้ ะตองไมตายเปลา ก็คงจะพอเปน
ทางปองกันผูที่ปองรายจะทําลายประชาธิปไตยไดบางในอนาคต เชน เมื่อเกิดมีผูคิดจะทํารัฐประหาร หรือ
ไดเริม่ ทํารัฐประหารแลว สมาชิกสมาคมพิทกั ษเสรีภาพซึง่ มีจาํ นวนนับแสนนับลาน ประกอบดวยขาราชการ
พอคา นักศึกษา อาจารย ชาวนา กรรมกร ฯลฯ พากันประทวงโดยสันติวธิ ี และไมรว มมือกับผูท าํ รัฐประหาร
ผูคิดทํารัฐประหารจะปกครองพวกเราไปไดโดยสะดวกอยางไรได แตแนละ ผูที่ใชอาวุธบังคับผูอื่นเขานั้น
ยอมไดชัยชนะบางบางเวลา แตอาวุธจะชนะใจของคนหมูมากไดอยางไร บรรดานิสิต นักศึกษา นักเรียน
ไดแสดงใหเราเห็นประจักษมาแลว และถาความพรอมเพรียงนีช้ ว ยใหบา นเมืองมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
นานพอแลว หลักเสรีภาพซึ่งเราเพิ่งไดมาดวยเหงื่อ น้ําตา และเลือดเนื้อ ก็จะมีเวลาปกแนนแฟนถาวรได
ทํานองเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งใชเปนจารีตประเพณีไดผลดี อยางประเทศในยุโรปตะวันตกและสแกน
ดิเนเวีย เปนตน
สมาคมพิทกั ษเสรีภาพประชาชนนี้ หากไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกลาใหอยูใ นพระบรมราชูปถัมภดวย ก็จะยิ่งเปนที่นิยมและทําประโยชนไดมากขึ้น
ศัตรูของประชาธิปไตยอยางหนึ่งซึ่งเราไดประสบมา และซึ่งผมเองไดประสบมาในระยะ ๒ ปที่แลว
คือวิธีปฏิบัติราชการของตํารวจสันติบาลและตํารวจกองปราบ ผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ ๑๓ คนในเดือน
ตุลาคมนี้ ไดรับการปรักปรํากลาวโทษจากสันติบาลวาเปนกบฏ เพราะมีเอกสารคอมมิวนิสตอยูในความ
ครอบครอง พวกเราทัง้ หลาย ประชาชน และนักเรียน หาไดเชือ่ ตํารวจไม เพราะเราเคยชินตอการกลาวหา
เท็จของตํารวจมามาก วิธกี ารขมขูข องตํารวจ ทําใหหนังสือพิมพตอ งงดเวนไมลงขาวบางอยาง ทําใหหนังสือ
วารสารบางฉบับตองปด และเฉพาะในกรณีของผม หลังจากที่ไดเขียน จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง แลว
ทําความลําบากใหแกเพื่อนฝูงญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจนศิษยานุศิษยเปนอยางยิ่ง เหลานี้เปน
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ตัวอยางการกระทําของตํารวจสันติบาล ที่แลว ๆ มา นาจะใหรัฐบาลหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแกไขปรับปรุง
เสียโดยดวน โดยถือหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเปนใหญ เมื่อมีสภาผูแทนราษฎรแลวก็หวังวาผูแทน
ราษฎรทัง้ หลายจะชวยปองกันแกไขกํากับงานตํารวจได และอีกชัน้ หนึง่ ของการปองกันแกไข ไดแกงานของ
สมาคมพิทักษเสรีภาพประชาชน (ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งผมเสนอไวขางตน
นาสังเกตจากเหตุการณตุลาคมที่แลวมาวา การแถลงขาวของกรมประชาสัมพันธมีสวนเกี่ยวของ
ยุใหเกิด “จลาจล” อยางสําคัญ เพราะแถลงวาราษฎรและนักเรียนธรรมดาเปนคอมมิวนิสต เมื่อนักเรียน
หลบภัยจากตํารวจเขาไปในพระราชฐาน และทหารรักษาวังกรุณาเปดประตูใหนักเรียนเขาไปพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร รัฐบาลกลับแถลงวามีผกู อ การรายบุกรุกเขาพระราชฐาน ชวนใหหลงเชือ่ วาจะเกิดภยันตรายแก
ในหลวง เปนตน เดี่ยวนี้ใคร ๆ ก็ทราบดีวา กรมประชาสัมพันธทําหนาที่เปนปากเสียงใหฝายบริหารอยาง
เดียว ไมสามารถแถลงขาวอยางอืน่ นอกจากทีร่ ฐั บาลสัง่ ใหแถลง เพือ่ สนับสนุนระบบประชาธิปไตยใหดาํ เนิน
ไปไดโดยดี ผมใครจะเสนอใหแยกเรื่องการแถลงขาวออกเสีย โดยระบุวาขาวใดบางมาจากรัฐบาล ขาวใด
บางมาจากแหลงอืน่ และเสนอขาวทัง้ ทีเ่ ปนของรัฐบาลและขาวแหลงอืน่ ถาจะแยกงานแถลงขาวของรัฐบาล
ออกเสียเปนหนวยงานหนึง่ และงานสือ่ สารมวลชนเปนอีกหนวยงานหนึง่ มีอสิ รภาพจากรัฐบาลทํานองเดียว
กับบีบีซีของอังกฤษ อาจจะเปนประโยชนแกประชาชนและประชาธิปไตยอยางยิ่ง
ผมสังเกตอีกขอหนึง่ คือ ทุกวันนี้ กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตอิ อกมามักจะไมแนเสมอไปวา เปนกฎหมายที่
ตัง้ รากฐานอยูบ นหลักแหงความชอบธรรม กฎหมายทีร่ ฐั บาลบัญญัตโิ ดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตซิ ง่ึ รัฐบาลเปนผูต ง้ั
สมาชิกก็ดี หรือกฎหมายที่รัฐบาลปฏิวัติบัญญัติออกมาในรูปประกาศคณะปฏิวัติก็ดี มักจะเปนกฎหมายที่
จํากัดเสรีภาพประชาชน ซึ่งขัดกับหลับความชอบธรรม เมื่อออกกฎหมายเชนนี้ จะหวังใหประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางไรได บานเมืองจึงกลายเปนไมมีขื่อมีแป ขอนี้อาจจะแกไขไดบาง โดยการมีสภาผูแทน
ราษฎรชนิดที่ราษฎรเลือกตั้งสมาชิก แตก็นาจะวิงวอนใหนักกฎหมายทั้งหลายของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมาคมของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายไดสําเหนียกถึงอันตรายจากการชวยรัฐบาลรางกฎหมายที่หางไกล
เปนปฏิปกษตอสิทธิมนุษยชนและความชอบธรรมใหจงหนัก

สมัยแหงความประนีประนอมในชาติ
อันตรายภายในชาติไทยเราในขณะนี้ ไดแกเรื่องที่รัฐบาลเผด็จการที่แลวๆ มาเรียกวา “การกอ
การรายคอมมิวนิสต” เราพอจะเคยชินตอมุสาวาทในแถลงการณของรัฐบาลเผด็จการแลววา ผูที่รัฐบาล
เรียกวาคอมมิวนิสตนน้ั หาใชคอมมิวนิสตทกุ คนไม ทีเ่ ปนราษฎรถูกเจาหนาทีข่ ม เหงแลวตอสูเ จาหนาที่ ถูก
ประณามวาคอมมิวนิสตก็มี ที่เปนโจรผูรายธรรมดาก็มี ที่เปนชนกลุมนอยตองการสิทธิเสรีภาพตามขนบ
ธรรมเนียมของเขาก็มี และทีเ่ ปนชาวเขาตองการอิสรภาพอีกแบบหนึง่ ก็มี แนละทีเ่ ปนคอมมิวนิสตแท ๆ ก็มี
รัฐบาลเผด็จการพยายามเรียกรวมกันไปหมดวาเปนผูกอการราย เพื่อใหราษฎรเกลียดชังและเกลียดกลัว
และรัฐบาลไดใชวธิ ปี ราบปรามอยางรุนแรงทางทหาร ใชอาวุธทีน่ า สยดสยองและทารุณ แตกไ็ มไดผล เพราะ
วิธรี นุ แรงก็ตอ งปะทะกับวิธรี นุ แรงโตตอบ ผลสุดทายจนตราบทุกวันนี้ รัฐบาลเผด็จการหาไดมคี วามสามารถ
แกไขปญหาใหญของชาติเรื่องนี้ไดไม ความสงบเรียบรอยของประชาชนลดนอยลงทุกที และอันตรายของ
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ชาติอันเกี่ยวโยงกับอันตรายของประชาธิปไตยในชาติทวีมากขึ้นทุกที
เปนโอกาสแลวที่ประชาชนไทยเราเปลี่ยนศักราชใหม มีรัฐบาลใหม เรื่องสําคัญเชนนี้ รัฐบาลใหม
ควรถือโอกาสแกไขดวยนโยบายใหม วิธีการใหม ผมมีความเห็นวานโยบายใหมนาจะเปนนโยบายประนี
ประนอมในชาติไทย โดยคํานึงวาผูที่เราเรียกผูกอการรายกันจนชินนั้นก็เปนคนไทยดวยกัน จะมีชาติอื่นก็
เพียงสวนนอย การใชอาวุธประหัตประหารกันยอมไมนากระทํา และถึงกระทําแบบเดิมตอไปก็นาจะไมได
ผลนําความสงบกลับคืนมาได นโยบายประนีประนอมในชาติไทยนี้หมายความวา รัฐบาลควรจะหาทาง
เจรจากับหัวหนา “ผูก อ การราย” ในภาคตาง ๆ โดยใชหลักเมตตาเปนทีต่ ง้ั ผมไดรบั ทราบจากปลัดอําเภอ
นายอําเภอ ผูว า ราชการจังหวัดบางทานทีไ่ ดรบั ราชการในเขต “กอการราย” วาทานเหลานัน้ เคยใชวธิ ลี ะมอม
เจรจาไดผลดีมาแลวเปนบางแหง “ผูกอการราย” ที่ตองการเสรีภาพสําหรับชนกกลุมนอยนั้น นาจะเจรจา
ผันผอนหยอนตามกันไดไมยากนัก ผูที่เปนโจรผูรายธรรมดา ก็อาจจะหาวิธีเกลี้ยกลอมใหกลับมาประกอบ
สัมมาอาชีวะโดยปกติ แมผูที่เปนคอมมิวนิสตโดยความเชื่อถือ ก็คงจะไมเหลือกําลังที่จะเจรจากัน เพราะ
เราเจรจาหรือเลนกีฬากับคอมมิวนิสตชาติอื่นก็ยังทําได จะเจรจากับคอมมิวนิสตชาติไทยดวยกันไมไดที
เดียวหรือ

พลังเยาวชนเพื่อสรางชาติ
ปญหายิง่ ใหญอกี ปญหาหนึง่ ของไทย คือปญหาเศรษฐกิจและปญหาทางเศรษฐกิจประเด็นทีส่ าํ คัญ
ที่สุด คือความยากจนของคนสวนใหญ และความเหลื่อมล้ําระหวางคนมีกับคนจน ความแตกตางระหวาง
ชาวเมืองกรุงเทพฯ กับชาวชนบท ความเหลื่อมล้ําและความแตกตางเชนวานี้ ยิ่งวันยิ่งกวางขวางขึ้นทุกที
วิธีแกไขที่จะแกตรงจุดคือ ความพยายามมุงพัฒนาชนบทใหไดผลจริง ๆ
การพัฒนาชนบทจะตองใชความพยายามผิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง เพราะตองอาศัยฉันทะ
ความเมตตา เขาถึงประชาชน มีความเห็นอกเห็นใจ เปนกันเอง กับตองใชคนที่ตั้งใจทํางานชนิดนี้เปน
จํานวนมาก ขาราชการของเรามักจะไมชอบไปทํางานในชนบท และถึงไปก็มีจํานวนนอย จะเขาถึงประชาชน
เปนกันเองนั้นยากนัก
เราไดเห็นประจักษแลววา คนรุน หนุม รุน สาวของเรานัน้ มีใจเด็ดเดีย่ วมากเพียงใด และพลังของนิสติ
นักศึกษานักเรียนมีมากเพียงใด ถาจะหันเหเบนไปทํางานทางดานสรางสรรคขน้ึ จะมีประโยชนแนนอน นิสติ
นักศึกษา ไดมหี นวยอาสาพัฒนาไปพัฒนาชนบทกันบอย ๆ ในระหวางหยุดเรียน มีจติ ใจดีอยูแ ลวนาสนับสนุน
และในโครงการบัณฑิตอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ไดมีการบําเพ็ญประโยชนในชนบทเห็น
ประจักษอยูแลว ยังขาดอยูแตการอํานวยงานและสนับสนุนใหเปนเรื่องแนนอนกวางขวางขึ้นเทานั้น และถา
ยิ่งไดผสมกับพลังของรัฐบาล และขาราชการดานตาง ๆ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมกับอาจารยไป
ใกลชิดกับชาวบาน เพื่อใหเขาชวยตัวเองได และรัฐบาลกับขาราชการสนับสนุนอยูเบื้องหลังรวมกัน ก็นาจะ
เปนผลดีแกเศรษฐกิจของชาวชนบท เปนผลดีแกนสิ ติ นักศึกษาและนักเรียนเอง กับเปนผลดียง่ิ สําหรับรัฐบาล
และชาติไทย
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เมื่อเราไดกระทําการตาง ๆ ตามที่เสนอมาขางตนนี้ คือ
- สอบสวนขอเท็จจริงในเหตุการณจลาจลเมือ่ กลางเดือนตุลาคมนี้ เพือ่ ปองกันมิใหเกิดการทําราย
ซึ่งกันและกันขึ้นไดอีก
- ลบลางการใชอํานาจอันไมเปนธรรมตามมาตรา ๑๗ แหงธรรมนูญการปกครอง
- มีรัฐธรรมนูญที่สงเสริมเสรีภาพ และทําใหการเปลี่ยนรัฐบาลเปนไปโดยสันติวิธีไดสะดวก
- มีการพิทักษปกปองรัฐธรรมนูญและเสรีภาพของประชาชนอยางระมัดระวัง
- มีการประนีประนอมในชาติไทย
- ใชพลังงานเยาวชนเพื่อสรางชาติไทย
เมื่อเราไดกระทําการตาง ๆ นี้แลว ผมเชื่อวานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ไดเสียชีพไปเมื่อ
วันมหาวิปโยคนั้น จะไมเสียสิ้นไปโดยไรประโยชน
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