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-๑ผมมีความยินดีทท่ี ราบวา เพือ่ นทางญีป่ นุ จะจัดพิมพเอกสารเรือ่ งเมืองไทยขึน้ เผยแพรในหมูช าวญีป่ นุ สมัยนี้
ความจริงเปนของหายาก เฉพาะอยางยิง่ เกีย่ วกับเรือ่ งตาง ๆ ของเมืองไทยทีม่ าจากเมืองไทย เพราะรัฐบาล
ปจจุบนั นอกจากจะทําลายเสรีภาพและสิทธิของประชาชนไทย โดยแถลงเปนนโยบายวาจะขังคนไทยทัง้ เมือง
มิใหใชเสรีภาพ ๑๒ ปแลว ยังสกัดกั้นมิใหความจริงออกมาจากเมืองไทย ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การปด
หนังสือพิมพ การบิดเบือนขาวสารทางวิทยุและโทรทัศน การขับไลผูสื่อขาวตางประเทศที่เขียนขาวจริงจาก
เมืองไทย เปนตน
ฉะนัน้ หากมีเอกสารทีอ่ อกมาโดยผูเ ขียนมีอสิ ระทีจ่ ะเขียน โดยไมตอ งพะวงวาโทษทีอ่ าจจะไดรบั ใน
เอื้อมของรัฐบาลไทย โลกก็ยอมเจริญขึ้น เพราะมีชองทางที่จะเปรียบเทียบขอเท็จจริงและขอจริงได แมวา
ผูท ม่ี เี สรีภาพในการเขียนนัน้ จะใชเสรีภาพบิดเบือนความจริงไป ผูอ า นซึง่ มีวจิ ารณญาณยอมสามารถจับผิด
ไดโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอืน่ ในประเทศไทย แลวใชเสรีภาพพินจิ พิจารณาดวยตนเอง วาฝายใดสมจริง
ฝายใดไมนาจะเปนไปได
-๒เหตุการณในเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ที่ทําใหประเทศไทยพนจากระบบเผด็จการที่เริ่มมาแต ๒๔๙๑
เปนอยางไรนั้น ในหนังสือนี้คงจะปรากฏอยางชัดเจนแจงแลว ความรุงเรืองทางการเมือง เศรษฐศาสตร
สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ นาจะเกิดตามเสรีภาพในสังคมไทย ยอมตองใชเวลานานพอสมควร แตเนือ่ งดวย
ระยะเวลาทีเ่ รามีเสรีภาพจริง ๆ นัน้ ตองหยุดชะงักลงในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ความรุง เรืองทีก่ าํ ลังจะปรากฏ
ออกมา จึงตองดับไปโดยฉับพลัน
กอนป ๒๕๑๖ ถอยหลังกลับไป ๒๕ ป ประเทศไทยมีการปกครองดวยลัทธิเผด็จการตลอดเวลา
ใครจะเปนนายกรัฐมนตรีมกั จะตองมียศเปนจอมพล รัฐบาลไทยหลอกลวงประชาชนเสมอวา เราอยูใ นระบบ
เสรีประชาธิปไตย แตยงั ไมพรอมจริง ๆ จึงตองรางรัฐธรรมนูญกันใหมหลายวาระหลายป เมือ่ มีการเลือกตัง้
ก็ใชเลหเ หลีย่ มทําใหการเลือกตัง้ สกปรกดวยวิธตี า ง ๆ อยางดีทส่ี ดุ ก็ใชเงินโปรยซือ้ เสียงการเลือกตัง้ ทําได
อยางโจงแจง เมือ่ การเลือกตัง้ เปนไปโดยผูม อี าํ นาจและผูม เี งินใชอาํ นาจและเงินทําลายการเลือกตัง้ เสียแลว
ก็พาลโทษราษฎรวาไมมกี ารศึกษา ไมมคี วามรูเ รือ่ งการเมือง ฉะนัน้ ประเทศไทยไมพรอมทีจ่ ะเปนประชาธิปไตย
บางทีเมื่อมีการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรขึ้นมาแลว โดยรัฐบาลทหารมีเสียงขางมาก แตเสียงขางมากนั้น
สืบเนื่องมาจากการใชเงินซื้อ ในไมชาเมื่อเงินงวดลงเสียงขางมากก็งวดลง ฝายทหารก็ทําการปฏิวัติตนเอง
เสียที ทําดังนี้มาเปนเวลา ๒๕ ป ชั่วอายุคน (generation) ผลที่แทจริงก็คืออํานาจตกอยูในมือของคน
ไมกี่คน ซึ่งผลัดกันใชอํานาจเด็ดขาดตามลําดับอาวุโส “อํานาจนั้นทําใหเสื่อมดวยความทุจริต อํานาจ
เด็ดขาดก็ยิ่งทําใหเสื่อมอยางเด็ดขาด” (“Power corrupts: absolute power corrupts absolutely,”
Lord Acton) ฉะนั้น ความทุจริตจึงเกิดขึ้นอยางกลาดเกลื่อนในวงสังคมไทย จนเปนเหตุหนึ่งในหลาย
เหตุใหประชาชนเรือนแสนตองทําการประทวง ในทองถนนของกรุงเทพฯ จนถึงขั้นที่ตองเปลี่ยนระบบ
การปกครองมาเปนเสรีในเดือนตุลาคม ๒๕๑๖
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เปนรัฐธรรมนูญที่มีขอเสียหลายอยาง แตผูรางทั้งหลายพยายามที่จะใหเปน
ธรรมนูญทีเ่ สรี ยุตธิ รรมแกทกุ ฝาย แตลาํ พังรัฐธรรมนูญเปนตัวอักษร ฉีกทิง้ ไดทกุ เมือ่ ไมปฏิบตั ติ ามก็ได
ตามใจชอบ ไมเปนหลักประกันอะไรเลยทีจ่ ะปองกันผูท าํ ลายประชาธิปไตย ฝายทีต่ อ งการทําลายประชาธิปไตย
จึงสามารถวางแผนและดําเนินการตามแผนไดในไมชา เพราะวงการทหารก็ดี วงการปกครองดานมหาดไทย
ก็ดี วงการศึกษาก็ดี มิไดมกี ารเปลีย่ นแปลงแตประการใดจาก ๒๔๙๑–๒๕๑๖ ระบบประชาธิปไตยและระบบ
เสรีซึ่งออนอยูแลว ดวยความชอกซ้ําจากระบบเผด็จการ ๒๕ ปมา ก็ยังแสดงความออนแออยูตอไป ดวย
การมีพรรคการเมืองมากมายเกินความตองการ และรัฐบาลที่ไดมาจากการเลือกตั้ง ก็ตองเปนรัฐบาลผสม
ดวย พรรคการเมืองหลายพรรค ดําเนินการอะไรไมไดสะดวก จึงเปนชองทางใหพรรคการเมืองฝายทหาร
ทหารและตํารวจประจําการ สนับสนุนโดยเจาของทีด่ นิ และนายทุนบางพวกจัดการโคนหลักการประชาธิปไตย
โดยยึดอํานาจเผด็จการขึ้นในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ถึงกระนัน้ ก็ดี แนวโนมทางการเมืองใน ๓ ปตง้ั แตตลุ าคม ๒๕๑๖ ก็ไดเปนไปทางฟน ฟูประชาธิปไตย
มิใชนอย ในการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๑๙ มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรค
ใหญมากขึ้นและพรรคการเมืองในสภาก็มีนอยพรรคลง เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๑๘
ประชาชนทัง้ หลายมีความสํานึกทางการเมืองมากขึน้ การรวมตัวของกรรมกรและชาวนามีมากขึน้ คนหนุม ๆ
สาว ๆ ที่ใชสิทธิเสรีภาพก็สามารถใชสิทธิ์นั้น ๆ ในทํานองสรางสรรคมากขึ้น ความสํานึกวาเมืองไทยมิใช
กรุงเทพฯ แหงเดียว แตยังมีชนชาวไทยอยูในชนบทที่มิไดรับการดูแลจากรัฐบาลมากหลายเสียงเรียกรอง
ใหรัฐบาลเอาใจใสสอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎรในภาคตาง ๆ ก็มีมากขึ้น และสิทธิเสรีภาพที่ฝงอยูใน
จิตสํานึกของประชาชนนั้น ถาจะหมดสิ้นไปดวยการใชอํานาจรอนสิทธิ์ ยอมจะเปนไปมิไดถาหากระบบ
ประชาธิปไตยมีชีวิตยืนยาวไปไดสัก ๑๐ ป เหตุการณทางการเมืองที่เปนจุดออนของระบบนั้นจะไดแกไข
ใหดีขึ้นดวยเวลา ไมใชเพราะราษฎรมีความรูนอยจึงมีประชาธิปไตยไมได เปนเพราะไมมีโอกาสนานพอที่
ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพของมนุษยชนตางหาก
ในดานเศรษฐกิจ ปญหาของไทยไมไดอยูท เ่ี ศรษฐกิจสวนรวมของชาติเสือ่ มโทรมหรือมีวกิ ฤตการณ
แตอยางไร แตเปนเพราะความไมสมดุลแหงการพัฒนาเศรษฐกิจในสวนตาง ๆ ของประเทศ นับตั้งแต
ป ๒๔๙๘ เปนตนมา ประเทศไทยไดมีกลไกและการบริหารทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังมั่นคง
ดีพอสมควร เงินบาทมีเสถียรภาพดีเปนเวลานาน ความเจริญโดยสวนรวมก็เปนไปโดยอัตราสูง แตระหวาง
กรุงเทพฯกับเมืองใหญ ๆ กับชนบทนัน้ ความเจริญไมสม่าํ เสมอกัน กรุงเทพฯเติบโตขึน้ เร็ว จนนาเกลียด
สวนชนบทอยูกับที่หรือบางแหงก็เสื่อมลง คนในกรุงร่ํารวยขึ้นมากแตคนในชนบทกลับจนลง กําไรของ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินการธนาคารสูงขึ้น แตรายไดของชาวนาชาวไรกลับลดลงหรือเพิ่มใน
อัตราต่าํ อัตราคาขางของกรรมกรทัง้ ในกรุงเทพและชนบทต่าํ มาก ในป ๒๕๑๖ อัตราคาจางขัน้ ต่าํ ในกรุงเทพฯ
รัฐบาลกําหนดไวเพียง ๑๒ บาทตอวัน สวนรายไดของพอคานักอุตสาหกรรม นายธนาคาร หรือแมขา ราชการ
นัน้ สูงจนเกิดความฟุม เฟอยฟุง เฟอขึน้ ทัว่ ไป และยิง่ ขาราชการทีอ่ ยูใ กลผมู อี าํ นาจก็ยง่ิ รวยขึน้ อยางผิดปกติ
ถูกกฎหมายบาง ผิดกฎหมายบาง ราคาขาวเปลือกที่เปนรายไดของประชาชนสวนใหญถูกกดตั้งแตเลิก
สงครามโลกตลอดมาใหอยูในระดับประมาณกึ่งหนึ่งของราคาในตลาดโลก บางครั้ง ๑ ใน ๓ และเมื่อเกิด
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อากาศวิปริต ฝนแลง หรือน้ําทวมทํานาไมไดผล ชาวนาทุกภาคก็ตองเสียที่ดินทํากินของตนเพราะความ
อัตคัดเดือดรอน
ที่เปนเชนนี้ในระบบเผด็จการนั่นเอง แมจะมีเหตุผลอยางอื่นเชนอัตราการเพิ่มประชากรสูงมาก
ตามแตเหตุผลสําคัญอยูที่ระบบเผด็จการนั่นเองแทนที่จะมีสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนปากเสียงของ
ประชาชนจริง ๆ สภาที่มีก็เปนสภาแตงตั้ง ผูที่ไดรับการแตงตั้งก็ตองคลอยตามเผด็จการที่แตงตั้งขึ้นมา
และแวดลอมผูเ ผด็จการคือขาราชการ นักการคา และอุตสาหกรทีห่ วังพึง่ ผูเ ผด็จการเปนชิงถอยทีถอ ยอาศัย
กัน ผูเ ผด็จการจึงมองไมเห็นความจําเปนทีจ่ ะเขาออกบานเมืองใหเปนสุขทุกหยอมหญา มองแตบริเวณใกลตวั
และดําเนินการและนโยบายไปตามผลประโยชนของตน และเพื่อนฝูงที่ใกลชิด สวนการแถลงนโยบายเปน
ทางการนัน้ เปนอีกเรือ่ งหนึง่ จะแถลงใหกวางขวางเพือ่ ประโยชนสว นรวมอยางใดก็ทาํ ได แตการกระทํากลาย
เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ตัง้ แตตลุ าคม ๒๕๑๖ เปนตนมา ขอเสียของการเศรษฐกิจไทยดังกลาวไดมกี ารพยายามแกไขอยู
ตามลําดับ การพัฒนาชนบทไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังโดยรัฐบาล มหาวิทยาลัย กลุมนิสิตนักศึกษาและเอกชน
ชาวนาชาวไรมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเปนสหกรณที่แทจริง หรือกลุมชาวนาเพื่อดูแลผลประโยชนของตนที่เคย
ถูกนายเหมืองหรือคหบดีอน่ื กลัน่ แกลงใหทาํ นาทําไรไมสะดวก ก็สามารถเรียกรองสิทธิอนั ชอบธรรมของตน
และรัฐบาลก็ตอ งเหลียวแลดูผลประโยชนของคนสวนมากทีเ่ คยถูกนายอําเภอ ผูว า ราชการจังหวัด หรือตํารวจ
ทหารทองถิ่นกลั้นแกลงดวยวิธีและขอหาตาง ๆ ก็สามารถรองเรียนมีปากเสียงได ผูแทนราษฎรในรัฐสภา
ที่ตองพึ่งราษฎรในการเลือกตั้ง ก็ตองเปนปากเสียงใหราษฎร ราคาขาวเปลือก และสินคาพืชไรตาง ๆ จึง
สูงขึ้น และรัฐบาลถึงกับประกันราคาสินคาเกษตรหลายชนิดมิใหตกต่ํา สวนกรรมกร ในเมืองก็รวมตัวกัน
เปนสหภาพสหพันธ เรียกรองสิทธิอนั ชอบธรรมของตนในเรือ่ งคาจาง และภาวะการทํางานโดยทัว่ ไป คาจาง
ขั้นต่ําในกรุงเทพฯ เขยิบขึ้นราคา ๑๒ บาทตอวัน เปน ๑๖ บาท ๒๐ บาท และ ๒๕ บาทตามลําดับ แตก็
ยังไมพอเพียงสําหรับการครองชีพโดยมัธยัสถการกระทําตาง ๆ บางครัง้ ตองใชวธิ สี ไตรคหยุดงานจึงไดผล
การแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมกระเตื้องดีขึ้นมาโดยลําดับ แตยังไมถึงขั้นที่นาพอใจ คาจางแรงงานของ
คนไทยยังต่ํากวาของชาติอื่น ๆ เปนไหน ๆ
แตเมื่อเกิดเผด็จการขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ความกาวหนาในเรื่องแกปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมตองหยุดชะงักลง รายไดของชาวนาชาวไรกลับไปสูความกดดันในเอื้อมมือของผูเผด็จการจะรวมตัว
กันเพือ่ เรียกรองสิทธิไมไดเสียแลว ผูแ ทนราษฎรทีเ่ ลือกตัง้ กันก็ไมมเี สียแลว กรรมกรยังคงมีสภาพอยูใ น
นามแตหยุดงานไมได เปนภัยตอสังคม ชุมนุมกันก็ไมได กรมแรงงานเสนอใหขน้ึ คาจางขัน้ ต่าํ จาก ๒๕ บาท
เปน ๒๘ บาทตอวัน รัฐบาลก็ไมยอมรับ ฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงกลับไปสูสภาวะเดิม กอน
๒๕๑๖ คือแลวแตผูเผด็จการ
ในดานเสรีภาพทางวิชาการก็ดี เสรีภาพทางวัฒนธรรมก็ดี การดนตรี นาฏศิลป ศิลปะตาง ๆ หรือ
วรรณกรรม แตกอนเคยถูกจํากัดใหอยูในขอบเขตแคบ ๆ จนถึงตุลาคม ๒๕๑๖ ไดมีการจรรโลงใหเปน
อิสระจนเกิดความรุน เรืองทางวิชาการ และวัฒนธรรมขึน้ เต็มที่ มีผลงานประจักษอยู เรือ่ งตาง ๆ ทีก่ าํ ลังจะ
ปฏิรูป เชน การศึกษา สาธารณสุข เปนตน ตองชะงักลงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และจะตองอับเฉาไป
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อีกนานเพราะผูเผด็จการใหมบังคับใหเผาหนังสือเปนพัน ๆ หมื่น ๆ เลม หามมิใหใชความคิดในการเรียน
การสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และดนตรี หรือละครบางอยางก็หา มแสดงเพราะเปนพิษภัยตอสังคม
-๓สภาพของบานเมืองไทยเปนอยูอยางนี้ในปจจุบัน ทางรัฐบาลหลังจากวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ตองการกุมอํานาจเผด็จการไว ไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใครจะพูด จะเขียนจะคิดจะเรียนอะไร
ก็ตอ งเปนไปตามทีร่ ฐั บาลอนุญาต และทอของการอนุญาตนัน้ แคบลงแคบลง หนังสือพิมพและสือ่ สารมวลชน
ตาง ๆ ตองดําเนินการตามที่รัฐบาลจะพึงพอใจ กรรมกรชาวนาชาวไรไมมีสิทธิที่จะชุมนุมหรือรวมตัวกัน
ศูนยกลางนิสติ นักศึกษามีไมได รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ทัง้ ฉบับถูกยกเลิก รัฐสภาทีเ่ กิดจากการเลือกตัง้ ตอง
ยุบ เกิดรัฐสภาแตงตั้งขึ้นแทน “รัฐธรรมนูญ” ใหม ใหอํานาจเด็ดขาดอยูที่รัฐบาลทั้งในการบริหารการ
ตุลาการและนิติบัญญัติ ถารัฐบาลไมพอใจผูใด รัฐบาลจะเปนผูพิจารณาตัดสินไดเอง ไมตองขึ้นศาลหรือ
ผานขบวนการยุติธรรมแตอยางไร และถาเจาหนาที่ปกครองไมพอใจ ก็กลาวหาไดโดยสะดวกวา “เปนภัย
ตอสังคม” ซึ่งหมายความวาจะตองอยูในเงื้อมมือเจาหนาที่บริหาร ขังไดนาน ๆ ไมตองขึ้นศาล แมรัฐบาล
จะตัดสินประหารชีวติ ใคร ก็ทาํ ไดตามอําเภอใจ เมือ่ เปนเชนนีก้ ารจับกุมจึงมีอยูท ว่ั ไป เมือ่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูถูกจับกุมอยู ๓,๐๐๐ กวาคน ในจําพวกนี้มีหลายรอยคนที่รัฐบาลขัง
ไวนานถึง ๕–๖ เดือน จึงปลอยตัวออกมา ทําทีวารัฐบาลเมตตากรุณา เหลือไวหลังจากมีนาคม ๒๕๒๐
ประมาณ ๑๐๐ กวาคนที่รัฐบาลจะจัดการฟองศาลดวยขอหาฉกาจฉกรรจ ขอที่ควรสังเกตคือคนที่ถูกขัง
ตั้งแตตุลาคม ๒๕๑๙ ถึงมีนาคม ๒๕๒๐ เปนเวลาหลายเดือนนั้นถูกขังฟรี ไมมีอะไรทดแทนกลับเสียชื่อ
เสียง แทจริงการปลอยผูถูกขังเปนจํานวนมากนั้นเพราะ (ก) รัฐบาลไมสามารถตั้งขอหาไดวามีความผิด
และ (ข) รัฐบาลตองการแสดงตอโลกเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีคนใหมของอเมริกาวา รัฐบาลพยายาม
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่ออเมริกาจะไดใหความชวยเหลือตอไป
สวนผูตองหาที่ยังเหลืออยู ๑๐๐ กวาคน ซึ่งจะฟองรองนั้นมีจํานวน ๓๐ กวาคนที่อัยการสงเรื่อง
คืนตํารวจ เพราะไมสามารถฟองไดหลักฐานไมพอเพียง แตตํารวจยืนยันจะใหฟองอยางไรก็ตามหลายคน
ในจํานวน ๑๐๐ กวาคนนัน้ ถูกฟองในขอหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต จะตองขึน้ ศาลทหาร มีทนาย
วาตางไมได และไมมอี ทุ ธรณฎกี า ถาไมถกู ใชมาตรา ๒๑ ของ “รัฐธรรมนูญ” มาบังคับโดยรัฐบาลตัดสิน
ไดเอง ก็ยังไมไดประโยชนจากขบวนการยุติธรรม และก็ไมแนใจวาจะถูกลงโทษโดยมาตรา ๒๑ หรือไม
เพราะรัฐบาลเกรงวาถาศาลพิจารณาแลวอาจยกฟอง เสียหนารัฐบาลหมด จึงตัดสินใจเอาเองรัฐบาลนีก้ าํ ลัง
มันเขีย้ วใชมาตรา ๒๑ ลงโทษประหารชีวติ ผูต อ งหาไป ๓ ราย และจําคุกไปอีกหลายคน นีห่ รือนายกรัฐมนตรี
นักกฎหมาย อดีตผูพิพากษา อาจารยสอนกฎหมาย และในคณะรัฐมนตรีก็มีนักกฎหมายอยูหลายคน แต
ไมตองการใชกฎหมายตามหลักธรรม
แต ๓,๐๐๐ กวาคนที่ถูกจับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นเปนพวกที่ “เปดเผย” ไมเปดเผยก็
ไมได เพราะเรื่องมันแดงเสียแลว ตอจากนั้นมายังมีประชาชนถูกจับอีกมากมายในชนบททั่วราชอาณาจักร
จํานวนแนนอนไมเปนที่ทราบ เพราะพวกนี้รัฐบาลปด หนังสือพิมพลงไมได สวนใหญเปนผูที่ไมมีชื่อเสียง
ไมมีคนรูจักทั่วไป แตก็เปนมนุษยคนไทยนี่แหละ บางเสียงคะเนวาจํานวนที่ถูกจับทั้งหมดคงประมาณ
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๕,๐๐๐ คน ทีจ่ บั แลวปลอยเร็วบาง ชาบางก็คงมี บางเสียงคะเนวาถูกคุมขังอยูป ระมาณ ๒,๐๐๐ คน ทีถ่ กู
กลาวหาวาเปนคอมมิวนิสตก็มี ถูกกลาวหาวาเปนภัยตอสังคมก็มาก และก็มีมากที่ถูกเจาหนาที่แกลงจับ
ดวยเรือ่ งอริสว นตัว แลวหาความวาเปนภัยตอสังคม เชน กรณีแพทยผหู นึง่ ทีม่ หาสารคาม ซึง่ ไดชว ยเหลือ
ชาวบานมาแตกอน โดยขัดผลประโยชนของผูวาราชการจังหวัดนายอําเภอและนายทุนที่เปนเพื่อนของ
เจาหนาที่ ปรปกษของแพทยผูนี้เคยพยายามทํารายแพทยมาหลายครั้ง สบโอกาสหลังปฏิวัติจึงจับมาใน
ขอหาวาเปนภัยตอสังคม ชาวบานนับรอยไปเยีย่ มแพทยผนู จ้ี นแนนทีค่ มุ ขังทุกวัน จนเจาหนาทีต่ อ งปลอยตัว
เพราะหาหลักฐานมิได นี่เปนตัวอยางที่มีผูเดือดรอนเพียงตัวอยางเดียว ซึ่งเผอิญเปนผูมีบารมีชาวบานรัก
จึงพนโทษไป ตัวอยางทีม่ ผี เู ดือดรอนเพราะถูกจับโดยรัฐบาลไมยอมใหขา วยังมีอกี มาก เชน ภิกษุสามเณร
และอุบาสกของวัดชลประทาน เปนตน เจาหนาทีท่ ต่ี อ งการจองผลาญราษฎรยังมีเกลือ่ นไป และไดรบั ความ
ปกปองคุม ครองจากรัฐบาลอยูเ สมอ แมพระสงฆองคเจาก็ไมยกเวน เชน ภิกษุ ๓ รูปทีต่ าํ บลพิปนู จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากคําบอกเลาของภิกษุผูทรงศีลเอง เจาหนาที่ไปหลอกเจาอาวาสวาจะนําไปใหการ และ
จะใหจาํ วัดอยูว ดั หนึง่ ในเมือง แตแทจริงนําไปขังรวมกับผูต อ งหาอืน่ ๆ และวันดีคนื ดีญาติโยมไปเยีย่ มไมพบ
ปรากฏจากปากคําของผูตองขังดวยกันวาเจาหนาที่และอาสาสมัครนําไปฆาเสียแลว บรรดาผูตองหาวาเปน
ภัยตอสังคมนั้น สวนมากเปนคนยากจนมีลูกเมียพอแมจะตองเลี้ยง เมื่อถูกขังนาน ๆ ยอมเดือดรอนมิใช
แตตวั คนเดียว แตทง้ั ครอบครัวซึง่ หมายถึงอยางนอย ๖ ปาก ๖ ทอง มิหนําซ้าํ บางรายถูกเจาหนาทีส่ ง เขา
มาคุมขังทีก่ รุงเทพฯ หรือเมืองอืน่ ไกลหมูบ า น ญาติมติ รไมสามารถไปเยีย่ มเสียได เลยกลายเปนคนสาบสูญ
ไปในเงื้อมมือเจาหนาที่อยางมิใชมนุษย
ที่กลาวมานี้ ยังมิไดพูดถึงการซอม ตบตี ทรมาน ผูถูกคุมขังโดยเจาหนาที่เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๑๙ นั้น การซอมและทรมานเห็นไดชัด ประชาชนในกรุงเทพฯ ใกลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและใกล
สถานีตาํ รวจตาง ๆ ไดเห็นดวยตาของตนเอง และหลังจากนัน้ แมพวกทีถ่ กู จับทีม่ หาวิทยาลัยก็ยงั มีการซอม
และทรมานอยูตอไปเพื่อให “สารภาพ” และใหการ “ซัดทอด” ถึงผูอื่น แตพวกที่ถูกจับที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรนั้นเปนพวก “เปด” คือเปนผูที่ทราบกันโดยทั่วไป การซอมและทรมานจึงซาลงไปในระยะ
หลังนี้ แตกไ็ มวายมีผทู ถ่ี กู ขังเดีย่ วในกรงเล็ก ๆ หรือคุกมืดหลายคนทีเ่ จาหนาทีห่ า มคนเยีย่ ม สวนพวกที่
ถูกจับชนิด “ปด” นั้นนาเกรงวาจะมีการทําทารุณโดยทั่วไปเฉพาะอยางยิ่งในเขตทุรกันดารไกลหูตาผูคน
การใชอํานาจขมขูดวยวิธีตาง ๆ เชน การใชมาตรา ๒๑ แหงรัฐธรรมนูญ ปจจุบันการตั้งขอหา ภัยสังคม
ตามประกาศคณะปฏิรูปอยางกวางขวาง การปดหนังสือ การหามชุมนุม ฯลฯ เหลานี้เปนเครื่องมือทําให
ประชาชนโดยทัว่ ไปเกิดความสยดสยองไมกลาแสดงความจริงหรืออกความเห็นเปนอยางอืน่ นอกจากจะเปน
เชิงสนับสนุนฝายปกครอง เพราะฉะนั้น รัฐบาลก็สามารถอางไดวาประชาชนทั้งประเทศสนับสนุนรัฐบาลนี้
เปนการทึกทักพูดเอาฝายเดียว สวนขอที่อางวาหลังจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ บานเมืองสงบเรียบรอยลง
อาชญากรรมลดลงนั้น ดูจากหนังสือพิมพที่ออกในเมืองไทยก็ได จะเห็นวาไมเปนความจริงอยางใด กรณี
ฆากัน ลักทรัพย วิ่งราว ขมขืน ปลน ยังมีเกลื่อนหนาหนังสือพิมพ จนรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตองดําริที่จะออกหนังสือพิมพของรัฐบาลเอง ซึ่งไมมีประเทศประชาธิปไตยประเทศไหนเขา
ทํากัน มีก็แตประเทศที่ปกครองดวยระบบคอมมิวนิสตเชนรัสเซีย รัฐบาลออกหนังสือพิมพปราฟดาและ
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อีซเวสเซีย ขอที่แนก็คือการปะทะกับผูกอการรายคอมมิวนิสต เพิ่มความรุนแรงและถี่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากขาว
ทางรัฐบาลเอง และขาวของฝายคอมมิวนิสต ก็คอนขางจะสอดคลองกัน
-๔ทางฝายคอมมิวนิสตนั้นเลาในระยะ ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๑๖ ไดเพิ่มกําลังขึ้นบางก็จริง แตเพิ่มขึ้นทีละ
นอย และไมมกี าํ ลังกลาแข็งอยางไร แมจะไดสมัครพรรคพวกเพิม่ เติมขึน้ เรือ่ ย ๆ จากผูท ถ่ี กู เจาหนาทีท่ อ งถิน่
กลั่นแกลงรังแก (เชน กรณี “ถังแดง” ทางภาคใต หรือบานนาทรายในตะวันออกเฉียงเหนือ) มาในระยะ
ประชาธิปไตย ๒๕๑๖–๑๙ การกอการรายปะทะกับเจาหนาทีก่ ลับนอยลง ผูเ สียชีวติ จากการสูร บก็ลดลงทัง้
๒ ฝาย ทั้งนี้ดูไดจากสถิติของรัฐบาลเอง แตหลังจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ การปะทะและการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บกลับมากขึ้น จากสถิติของรัฐบาลใน ๓ เดือนแรกของป ๒๕๒๐ มีการสูรบและเสียชีวิตมากกวา
ทั้งปของแตละประหวาง ๒๕๑๖–๑๙
ทัง้ นีเ้ ปนสิง่ ทีค่ าดหมายได เพราะเหตุการณทางดานรัฐบาลหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และการเผด็จการ
ขมขูร าษฎร ทําใหนสิ ติ นักศึกษา อาจารย กรรมกร ชาวนาชาวไรและราษฎรโดยทัว่ ไปมีทางเลือกอยูแ คบมาก
ถาไมออนนอมยอมใหจํากัดสิทธิ์ ก็มีหวังจะถูกจําคุกหรือประหารดวยอํานาจเผด็จการ หรือมิฉะนั้นก็ตอง
หนีออกนอกประเทศ หรือเขาปาไปรวมมือกับผูกอการรายคอมมิวนิสต พวกหลังนี้มีอยูเปนจํานวนมาก
จะมากนอยเทาใดนัน้ ไมแนชดั ทางรัฐบาลอางวามีเพียงไมกร่ี อ ยคน ทางฝายคอมมิวนิสตอา งวาหลายพันคน
แตลองสํารวจบรรดานิสิตนักศึกษาที่หายไปจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ และวิทยาลัยตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่ง
วิทยาครูทั่วราชอาณาจักร มีผูคะเนวาหายไปสัก ๕ หรือ ๖,๐๐๐ คน สมมุติวาเพียง ๑ ใน ๓ ของคนที่
หนีหายไปนั้นไปสมทบกับคอมมิวนิสตก็จะไดตัวเลขประมาณ ๑,๕๐๐–๒,๐๐๐ คน
แตจํานวนคนที่กลับใจไปจับอาวุธรวมกับคอมมิวนิสตนั้น ไมสําคัญเทากับคุณภาพของคน คอมมิวนิสตไมเคยไดรับการสมทบจากผูมีความรูสูงมากมายถึงขนาดนี้ มีนักศึกษาและอาจารยแขนงตาง ๆ
เชน วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร การศึกษา ฯลฯ มากหลาย
บรรดาทหารและตํารวจและพลเรือน ทีม่ สี ว นทําทารุณกรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบรรดาผูท ย่ี ดึ
อํานาจการปกครองและรัฐบาลทีต่ ง้ั ขึน้ ตอจากนัน้ เปนผูช ว ยเหลือใหคอมมิวนิสตกลาแข็งขึน้ มาก ถาจะเอา
กฎหมายมาพิจารณากันตามขอเท็จจริงอยางถองแทแลว รัฐบาลเองและเจาหนาทีข่ องรัฐบาลนาจะมีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต เพราะสมคบกันสนับสนุนคอมมิวนิสตใหมกี าํ ลังมากขึน้
ดวยเหตุทก่ี ลาวนี้ จึงเปนขอยืนยันวาการสูร บระหวางเจาหนาทีร่ ฐั บาลกับคอมมิวนิสตไดรนุ แรงและ
มีมากขึ้น และในอนาคตอันใกลก็ยังจะตองมีมากและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจะเกิดศึกกลางเมือง
อยางดุเดือดเหมือนเวียดนามและเขมรจริง ๆ หรือ นีเ่ รายังไมไดกลาวถึงการแทรกแซงจากประเทศภายนอก
ถารัฐบาลไดมีอาวุธจากประเทศมหาอํานาจฝายหนึ่ง ฝายคอมมิวนิสตก็ตองแสวงหาอาวุธจากประเทศ
มหาอํานาจอีกฝายหนึง่ และขอทีแ่ นอกี ขอหนึง่ ก็คอื ประชาชนทีไ่ มเกีย่ วของกับลัทธิการเมืองใด ๆ จะเดือด
รอนหนักขึ้น อันไดแกชาวนาชาวไร ชาวบานรานตลาดทั้งหลาย สวนขุนศึกทั้ง ๒ ฝาย และคนมั่งมีใน
กรุงเทพ คงจะหนีเอาตัวรอดได ที่มีปญญาสงเงินไปตางประเทศเพื่อซื้อบานที่ดินและลงทุนอยางอื่นก็เริ่ม
มีแลว รวมทั้งนายพลหลายคนดวย
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ดวยเหตุนจ้ี งึ เปนขอสําคัญอยางยิง่ ทีผ่ รู กั ความสงบและหวังจะแกไขความทุกขยากของราษฎรจะตอง
พยายามมิใหประเทศภายนอกสงอาวุธใหแกรฐั บาลหรือคอมมิวนิสตเลย ใครทีพ่ ยายามมิใหอเมริกาสงอาวุธ
ใหรัฐบาลไทย และมิใหเวียดนาม จีน หรือรัสเซียสงอาวุธใหคอมมิวนิสต ยอมจะชวยผอนหนักเปนเบา คน
ที่ขัดขวางความพยายามเชนนี้เปนผูที่คิดแคบและคิดสั้น ไมแยแสตอความคิดเดือดรอนของเพื่อนมนุษย
คนไทยดวยกัน
ใครจะชนะในสงครามกลางเมืองทีจ่ ะเกิดขึน้ ไมสสู าํ คัญ ผูแ พคอื คนไทยธรรมดา และชาติไทยนัน่ เอง
ทีว่ า ใครจะชนะไมสาํ คัญนัน้ มองจากแงของสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถารัฐบาลเผด็จการชนะ
สิทธิเสรีภาพก็จะอับเฉาอยางเวลานีห้ รือยิง่ กวา เชนเดียวกับทีไ่ ดอบั เฉาตัง้ แต ๒๔๙๑ ถาฝายคอมมูนสิ ตชนะ
ดูจากประสบการณในประเทศคอมมิวนิสตทั่วโลก และดูจากลัทธิของคอมมิวนิสตเอง ก็ตองจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพราะจะตองมีการเผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพ
มีผอู า งวาคอมมิวนิสตไทยไมเหมือนกับคอมมิวนิสตยโุ รป และนโยบายฝายคอมมิวนิสตไทยแถลง
ออกมา ๑๐ ประการ เมื่อตนปนี้นั้น ยอมเปดโอกาสใหผูมีความคิดทางการเมืองแตกตางจากคอมมิวนิสต
มารวมมือดวย ขอนี้ตองพิสูจนดวยการกระทํามิใชดวยการแถลงนโยบาย
ถาพูดถึงการแพชนะ มีผูกลาววาทางรัฐบาลจะตองเปนฝายแพ เชนเดียวกับฝายกกมินตั๋งของจีน
หรือเวียดนามใต เพราะฝายรัฐบาลมีการใชอาํ นาจหนาทีท่ าํ การทุจริตอยูเ สมอ และอีกประการหนึง่ ฝายทหาร
เบือ้ งหลังรัฐบาลมีการแตกแยกกันมาก ขาวลือวาจะมีรฐั ประหารเกิดตกตืน่ ตัง้ แตปลายปกอ น และความจริง
ก็เกิดขึน้ แลวจริงเมือ่ เดือนมีนาคม โดยทีร่ ฐั บาลไมสามารถกวาดลางใหสน้ิ เสีย้ นหนาม แมในเดือนมิถนุ ายน
ก็ยงั มีขา วลือหนาหูยง่ิ ขึน้ ขอนีก้ น็ า คิดและเปนเหตุผลสนับสนุนใหนา เชือ่ วา บุคคลทีใ่ กลชดิ กับวงการรัฐบาล
ปจจุบันไดนําเงินทองออกนอกประเทศเตรียมจะหนี
-๕ผมไมทราบวาผูท จ่ี ดั ทําหนังสือนี้ จะมีนโยบายในทางสรางสรรคเมืองไทยใหเจริญดวยประชาธิปไตย
อยางไร แตสาํ หรับผมและเพือ่ น ๆ ผมหลายคนยังยึดมัน่ อยูใ นหลักสันติประชาธรรม หรือประชาธรรมไทย
โดยสันติวธิ ี ผมเขียนบันทึกเรือ่ งนีไ้ วเมือ่ เมษายน ๒๕๑๕ ในหนังสือ สันติประชาธรรม (จัดพิมพโดยสํานักพิมพเคล็ดไทย เมื่อป ๒๕๑๖) และในบทความนี้ผมจะไดอางถึงบันทึกนั้นหลายตอน
กอนอืน่ ผมขอตอบความของใจของเพือ่ น ๆ หลายคนทีม่ คี วามปรารถนาดีตอ ผม ทําไมผมจึงไมหา
ความสงบ อายุมากแลว ทําไมไมไปสอนหนังสือหรือเขียนหนังสือเงียบ ๆ หาเรื่องใหเขาดาเอา ๆ กวนใจ
เปลา ๆ และทําใหเดือดรอนถึงเพือ่ นฝูงพีน่ อ ง ผมตองแสดงความเสียใจทีไ่ ดทาํ ใหเพือ่ นฝูงพีน่ อ งเดือดรอน
แตคาํ ตอบคือ “ผมมีฐานะปานนี้ แกปานนีแ้ ลว ถาไมจบั เรือ่ งและริเริม่ จะคอยใหใครริเริม่ ก็กระไรอยู” (หนังสือ
อางอิง หนาที่ ๕๙)
ประชาธรรมเปนคําทีผ่ มตองการใชมากกวาประชาธิปไตย เพราะในวงการเมืองนัน้ คําวาประชาธิปไตย
ใชจนเฝอ เชน ในโรงเรียนไทย แมจะอยูในระบบเผด็จการ เขาก็ยังสอนใหนักเรียนทองวาประเทศไทยเปน
เสรีประชาธิปไตย อีกประการหนึ่ง การเปนประชาธิปไตยนั้นถาไมอาศัยหลักธรรมะแลว ยอมไมสมบูรณ
และบกพรองแน เพราะถึงแมเราจะปกครองกันดวยเสียงขางมาก ถาเสียงขางมากโนมเอียงไปในเชิงพาล
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แลว ก็ตอ งเปดโอกาสใหเสียงขางนอยสามารถถกเถียงเรียกรองใหมสี ทิ ธิแ์ สดงความเห็นได จึงจะเปนธรรม
หลักประชาธรรมเปนหลักกวาง ๆ มีองคประกอบเปนแกนสาร ๒ ประการ คือ เสรีภาพและสิทธิ
ของคนแตละคน (จํากัดความตามเอกสารสหประชาชาติเรื่องสิทธิของมนุษยชน) ภายในขอบเขตที่จะไม
ทําลายเสรีภาพและสิทธิ์ของผูอื่น นี่ประการหนึ่ง กับประการที่ ๒ คือ การมีสวนรวมกําหนดโชคชะตาของ
สังคมที่เราอาศัยอยู แตละคนมีสิทธิหนาที่เทากันในเรื่องนี้ ไมวาจะมีฐานะเพศ หรือกําเนิดมาอยางใด
หลักการเสรีภาพและการมีสวนรวม ไมใชหลักการตะวันตกหรือหลักการของประเทศที่มั่งมีแลว
อยางในยุโรปหรืออเมริกาเปนหลักการที่ชอบดวยธรรมะของทุกประเทศ เชนคําวา “ไทย” ก็ไมใชอื่นไกล
คือเสรีหรือเปนใหญนน่ั เอง คนไทยทีป่ ราศจากเสรีภาพทางการเมืองจึงเปนไมครบ และการทํา “สังฆกรรม”
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คอื การมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ นัน่ เอง ฉะนัน้ จึงเปนหลักทีถ่ กู ตองรับรอง
ไดทั่วโลกมิใชหลักตะวันตกที่จะนํามาใชกับประเทศดอยพัฒนาไมได
ถาเราได ๒ หลักนี้ คือเสรีภาพและการมีสวนรวมแลว รูปแบบของประชาธรรมจะเปนอยางใดก็
แลวแตกาละและเทศะ ไมจําเปนตองเอาอยางรูปแบบยุโรปอเมริกา เปนหนาที่ของนักรัฐศาสตรไทยที่จะ
คิดหารูปแบบที่เหมาะกับสังคมไทย แตนักรัฐศาสตรไทยจะทําหนาที่ไดก็ตองมีเสรีภาพทางวิชาการ
ในประเทศที่มีประชาธรรมในการปกครอง ใครจะมีความเลื่อมใสในลัทธิการเมืองใดก็กระทําได
ทุกอยางจะเปนคอมมิวนิสต สังคมนิยม เสรีนิยม อนุรักษนิยม หรือจะซายจัดหรือขวาตกขอบอยางใดก็ทํา
ไดทั้งนั้น แตมีเงื่อนไขอยู ๒ อยางคือ (ก) ตองยอมใหคนอื่นคิดแตกตางกับตนได คือ ยอมใหมีพรรค
การเมืองหลาย ๆ พรรค (ข) จะไมพูดไมเขียนใชกําลังรุนแรงทําลายผูอื่น หรือความคิดของผูอื่น ขอนี้ก็
เปนหลักกฎหมายและแพงตามปกติวิสัยอยูแลว
“ประชาธรรมคือธรรมเปนอํานาจ ไมใชอํานาจเปนธรรม บานเมืองที่มีประชาธรรมนั้น ตองมีขื่อ
มีแป ไมใชปกครองกันตามอําเภอใจของกลุมใดกลุมหนึ่ง” (หนังสืออางอิง หนาที่ ๖๑)
ถาเราฟงบุคคลในรัฐบาลพูดทุกวันนี้ จะเปนตัวอยางทีเ่ ดนชัดของการใชอาํ นาจเปนธรรม เชน ทีเ่ ขา
วา หนังสือพิมพในเมืองไทยมีเสรีภาพในการตีพิมพความเห็นที่ถูกควร ใครเปนคนตัดสินวาความเห็นไหน
ถูกหรือควร คําตอบคือผูม อี าํ นาจ ถาหนังสือพิมพแสดงความเห็นทีข่ ดั ใจผูม อี าํ นาจเขาก็วา ผิด ทีท่ าํ ไดเชนนี้
เพราะเขาใชอํานาจอาวุธที่เขาผูกขาดขึ้นมาปกครอง แลวยัดเยียดใหประชาชนตองยอมรับวาสิ่งที่เขาคิดนั้น
เปนสิ่งที่ถูกที่ควร
“ประชาธรรมยอมสําคัญที่ประชาชน ถาประชาชนสวนใหญไมตองการประชาชนธรรม ก็ยอมไมมี
ทางที่ใครจะหยิบยื่นได
ฉะนัน้ จุดเริม่ ตนและจุดหมายสุดทายคือประชาชนชาวไทย สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย” (หนังสือ
อางอิง หนาที่ ๖๑)
ในสังคมที่มีประชาธรรมเราจะตอแงแกปญหาเรื่องชองวางหรือความแตกตางระหวางรัฐบาลกับ
ประชาชน เจาหนาทีก่ บั ราษฎร หญิงกับชาย คนมีกบั คนจน ทองถิน่ ทีอ่ ดุ มกับทองถิน่ ทีก่ นั ดาร การมีโอกาส
ศึกษากับการปราศจากโอกาส การมีโอกาสในดานสุขภาพอนามัยกับการปราศจากโอกาส ฯลฯ ทั้งนี้มิได
เกิดจากลัทธิการเมืองหรือลัทธิอื่นใด เปนเรื่องของความชอบธรรม ความเมตตากรุณา การเปนอันหนึ่ง
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แนวทางสันติวิธี (พ.ศ.๒๕๒๐)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อันเดียวกัน การปรองดองกัน และการที่จะมีผูแทนราษฎรเปนปากเสียงใหแกผูที่ตกยาก การมีอิสระที่จะ
รวมตัวกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน กับความสํานึกถึงศักดิ์ศรีของมนุษยแตละคน ซึ่งควรเคารพไมวาจะ
ฐานะกําเนิดของเขาจะเปนอยางไร ยอมสามารถชวยใหเราแกปญหาตาง ๆ ที่วานั้นไดโดยสันติภาพ
“ไมมีวิธีอื่นใดเพื่อไดมาซึ่งประชาธรรมนอกจากสันติวิธี การใชอาวุธขูเข็ญประหัตประหารกันเพื่อ
ประชาธรรมนั้น แมจะสําเร็จ อาจจะไดผลก็เพียงชั่วครูชั่วยาม จะไมไดประชาธรรมถาวร เมื่อฝายหนึ่งใช
อาวุธแลว อีกฝายหนึ่งแพ ก็ยอมคิดใชอาวุธโตตอบ เมื่ออาวุธปะทะกันแลวจะรักษาประชาธรรมไวได
อยางไร” (หนังสืออางอิง หนาที่ ๕๙–๖๐)
เหตุการณในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และหลังจากนั้น ทําใหผูที่ใฝในสันติวิธีมาแตกอน-เลิกใช
สันติวิธีไปเปนจํานวนมาก เขาอางวาการใชสันติวิธีเปนการฆาตัวตาย “พวกเราถูกเขาฆาตาย เพราะเราใช
สันติวธิ ”ี คํากลาวเชนนีม้ าจากคนทีไ่ ดรบั ทุกขจากความรุนแรงก็เขาใจไดไมยาก แตผทู ก่ี ลาวนัน้ หาคิดไมวา
การใชความรุนแรงตอสูกัน แมวาผลสุดทายจะไดอํานาจมาตองใชอาวุธเพื่อรักษาอํานาจหรือชัยชนะนั้น
ตลอดไป หาสันติสุขไมได อีกประการหนึ่งการใชอาวุธตอสูกันนั้นเดือดรอนแกคนกลางที่ไมเกี่ยวของกับ
การตอสูม ากกวา ชาวนาชาวไรในเวียดนามและเขมรตายเปลาไปหลายลานคน ระหกระเหินสิน้ เนือ้ ประดาตัว
ไปหลายแสนครอบครัว
ขอตําหนิสันติวิธีมีอีกขอหนึ่งคือ จะไมมีชองทางสําเร็จไดเพราะอีกฝายหนึ่งใชอาวุธ “สันติวิธีเพื่อ
ประชาธรรมนัน้ เมือ่ ใชกบั ฝายมีอาวุธก็ไมแนวา จะกระทําไดสาํ เร็จก็ตอ งใชเวลานาน เชน มหาตมะ คานธีใช
กับอังกฤษ ตองระกําลําบาก ตองมานะอดทนเด็ดเดีย่ ว ตองอาศัยความกลาหาญมากกวาผูท ใ่ี ชอาวุธ เพราะ
มือเปลาตองเผชิญกับอาวุธ”
“สมมุติวาเราปกใจทอเสียกอนวา สันติวิธีจะไมสามารถนําประชาธรรมมาได (ความจริงไมนาทอ
เสียกอน) สมมุตวิ า ไมมหี วังสําเร็จ ก็นา คิดวาควรจะทําหรือควรจะพูด ควรจะเขียนเพือ่ เสรีภาพ หรือสําหรับ
ผมแมจะไมมีหวังสําเร็จ ก็อดเขียนอดพูดไมได มิฉะนั้นแลวจะคับใจเหลือประมาณ” (หนังสืออางอิง หนา
ที่ ๖๐)
“เมื่อ ดร.ปวย เขียนเรื่อง บันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี หรือ จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง ก็ถูกหา
วาโงบัดซบทะลึ่ง รูสึกวาไมไดผลอะไรมากนัก ตอบวาก็ตองยอม ยิ่งกวานั้นในวิธีการของสันติวิธีในตาง
ประเทศนั้น เขาอาจตองถูกจับ ถูกทําราย ถูกทรมาน กระทั่งถูกปลิดชีวิตเปนอันมาก แตเขาก็ยังเก็บดวง
ประทีปนีไ้ วอยูเ รือ่ ย ๆ ดังนัน้ การถูกหาวาโงบดั ซบ ทะลึง่ ถูกทําราย ถูกทรมาน มันเปนสวนหนึง่ ของสันติ
วิธี (หนังสืออางอิง หนาที่ ๗๒)
ในบันทึกที่ผมเขียนไว ๕ ปที่แลว ผมไดแยกสันติวิธีไวเปน ๒ ระยะในหนา ๖๒ ถึง ๖๔ คือ ระยะ
ยาวกับวิธีในปจจุบัน สรุปไดความวาจะตองพยายามพูด เขียน เรียกรองสิทธิเสรีภาพอยูเสมอ ทุกคนจะ
ตองซือ่ สัตยสจุ ริตใหเปนทีเ่ คารพเชือ่ ถือ จะตองปกปองมิใหประชาธรรมเสือ่ ม เพราะกันงายกวาแก จะตอง
รวมกันเปนปกแผนมัน่ คงและควรจะมีมานะ นีเ่ ปนวิธรี ะยะยาว วิธปี จ จุบนั นัน้ ยอมแตกตางกันไปตามกาละ
และเทศะและสภาวการณ แตควรจะมีความสัมพันธกันระหวางสมาชิกที่เห็นอยางเดียวกัน ควรศึกษาภาวะ
และขอเท็จจริงเพือ่ หาโอกาสสนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ควรชวยกันและกันเมือ่ มีใครถูกประทุษราย และควรจะ
เขียนเรียกรองประชาธรรมมิใหขาดสาย
แนวทางสันติวิธี (พ.ศ.๒๕๒๐)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูท ใ่ี ฝในสันติประชาธรรม เฉพาะอยางยิง่ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทยตกอยูใ นทีล่ าํ บาก เพราะอยูห วางกลาง
ผูท ใ่ี ชอาวุธประหัตประหารกัน ทางฝายรัฐบาลเผด็จการ ก็ยอ มเห็นวาเราเปนผูป ฏิบตั ขิ ดั กับนโยบายของเขา
แมวาจะแสดงใหชัดวาเราใชสันติวิธี เขาก็มักเหมาเอาวาเราเปนฝายศัตรูทํารายหรือจับกุมเอางาย ๆ ฝาย
คอมมิวนิสตกย็ อ มไมไววางใจ เพราะเห็นวาอยูใ นเมืองคงจะรวมมือกับรัฐบาล อันตรายมีทง้ั ๒ ดาน จึงจํา
ตองระมัดระวังเปนพิเศษ ยิง่ มีความยากลําบากในการทํางานหนัก ทีร่ า ยกวานัน้ คือ “คนกลาง” มักจะสงสัย
เราวาเปนพวกกอการาย เขาตําราวา “มือไมพาย เอาเทาราน้ํา”
-๖ทางเลือกของคนไทยมีอยู ๒ ทาง คือปลอยใหเขาสูร บกันเปนศึกกลางเมือง จะยืดเยือ้ กันสักปานใด
ก็แลวแตยถากรรม จะเดือดรอนแกใครสักหมืน่ แสนก็ชว ยไมได เขาจะปกครองกันอยางไร ใครจะโกงกินกัน
อยางไร ไมใชธุระของเรา ใครจะถูกจับถูกทรมาน ก็เปนกรรมของสัตวรบกัน แลวใครจะเสียหายอยางใด
เทาใด ใครจะมีอํานาจทีหลัง ก็แลวแตบุญกรรม เรารูรักษาตัวรอดเปนยอดดี นี่เปนทางที่หนึ่ง
อีกทางหนึ่งคือ พยายามปองกันมิใหเดือดรอนกันทุกหยอมหญา หรือถาปองกันไมไหวก็พยายาม
บรรเทาทุกขใหนอ ยทีส่ ดุ คนไทยไมวา จะเปนทหาร ตํารวจ พลเรือน ขาราชการ ราษฎร คอมมิวนิสต สังคมนิยม
เสรีนยิ ม หรืออนุรกั ษนยิ ม ก็เปนคนทีจ่ ะตองอยูใ นประเทศไทย และมีลกู หลานเปนคนไทยทัง้ นัน้ ทางทีถ่ กู
ตองชอบธรรมคือหาทางปรองดองกัน ในเวลานีม้ องหาทางปรองดองไมได เพราะทัง้ ๒ ฝายตางตัง้ ขอแข็ง
ดวยกัน ใครอยูต รงกลางก็จะถูกฟน ทิฐมิ านะกลาแข็งเหลือประมาณ แตตอ งหาวิธแี ละเวลาปรองดองใหได
การปรองดองคือการโอนออนเขาหากัน ยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพดวยกัน เทิดทูนสัจจะ ไมปน น้าํ เปน
ตัวใสรา ยกัน หรือพลิกแพลงตลบตะแลงเพือ่ ประโยชนชว่ั ขณะ อีกนับหนึง่ คือเปนทางสนับสนุนหลักธรรมมะ
ของประชาชน และพยายามใหประชาธรรมดวยสันติวิธี
ถาคนไทยเปนจํานวนมากพอ เลือกทางที่สอง ก็ตองแสดงตัวใหปรากฏ มิฉะนั้นแลวสังคมไทยจะ
ไปสูทางที่ลื่นกวา งายกวา คือทางเลือกที่หนึ่ง
ปจฉิมลิขิต
ผมเขียนบทความนี้เมื่อมิถุนายน ๒๕๒๐ และตีพิมพเมื่อตนกันยายน ๒๕๒๐ มีขอที่ควรแกไข
เพิ่มเติมในขอเท็จจริงคือ
๑. คาจางขั้นต่ําในหนา ๓ นั้น คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อกรกฎาคมใหเปน ๒๘ บาท แตเปนเรื่อง
ของความ “นอยไปและชาเกินไป” การละเมิดกฎหมายแรงงานโดยนายจางยังคงมีอยูตามเดิม
๒. ในหนา ๔ ผูต อ งหาจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เมือ่ ตนเดือนกันยายนเหลือเพียง ๑๘ คน ทีต่ กเปน
จําเลยในศาลทหารมีหลายคนถูกขังฟรี ทรมานฟรีมารวม ๑๐ เดือนกวา แมแตอยั การศาลทหาร ก็ยงั ตอง
ปลอย เพราะไมมีหลักฐาน
นอกจากนี้ อัยการศาลทหารยังมีรายชื่อของผูที่ “หลบหนีไป จับตัวไมได” อีกหลายคน ซึ่งขูวาจะ
นําขึน้ ศาลเมือ่ จับตัวได ในจํานวนนีม้ ผี ทู ถ่ี กู ฆาตายไปแลวบาง เชน นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นายก อมธ.
และมีผูที่ออกจากประเทศไทยไปตั้งแตตนป ๒๕๑๙ (คือไมเกี่ยวของกับ ๖ ตุลาคม) อีกหลายคน เชน
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แนวทางสันติวิธี (พ.ศ.๒๕๒๐)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายเสกสรรค ประเสริฐกุล นายสมาน เลือดวงหัด นายเหวง โตจิราการ นายเทิดภูมิ ใจดี เปนตน ทัง้ นี้
แสดงวาสํานวนการฟองก็ดี การขูวาจะฟองก็ดี เปะปะเต็มที
๓. ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมปน้ี ยังมีเรือ่ งแทรกเขามาอีกคือ เหตุการณทางพรมแดนเขมร
ซึง่ ทําใหรฐั บาลในกรุงเทพฯ ตองสูศ กึ อีกดานหนึง่ ไมวา ฝายใดจะถูกฝายใดจะผิด รัฐบาลในกรุงเทพฯ หลัง
จาก ๖ ตุลาคมเปนตนมา ไดแสดงตนเปนอริอยางเปดเผยตอ ลาว เขมร และเวียดนาม ซึ่งเปนการกลับ
นโยบายตางประเทศของรัฐบาลคึกฤทธิ์ และรัฐบาลเสนียโดยสิ้นเชิง เปนการทําใหไทย ออนแอลงไปอีก

แนวทางสันติวิธี (พ.ศ.๒๕๒๐)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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