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อธิการบดีในห้วงเวลาที่ยากล�าบาก

ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่เผด็จการทหาร “ถนอม-ประภาส-ณรงค์” 

ถูกโค่นล้มไปโดยพลังของนิสิตนักศึกษาและประชาชน อาจารย์ป๋วยจึงได้รับ

ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่านปรารถนาในต้นปี 2518 เพราะ

ที่ผ่านมาทหารไม่ไว้ใจให้ท่านมาบริหารสถานศึกษาแห่งนี้ เนื่องจากแนวคิดทาง

ประชาธิปไตยของท่าน และความใกล้ชิดกับอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นปีศาจ

ทางการเมืองของไทยในเวลานั้น

ห้วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ระบอบประชาธิปไตยเบ่งบาน นิสิตนักศึกษาใช้

เสรีภาพอย่างเต็มที่ในการกล่าวถึงปัญหาของบ้านเมือง มีการชุมนุมประท้วงกัน

อยู่เสมอ ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายอ�านาจเก่าและผู้เสียประโยชน์จากการที่ประเทศจะเป็น

ประชาธิปไตยย่อมไม่อาจทนได้  มีการจัดตั้งขบวนการฝ่ายขวาขึ้นมาเป็นศัตรูกับ

ขบวนการนักศึกษา อธิการบดีป๋วยถึงกับต้องออกประกาศเตือนนักศึกษา

แต่แล้วสถานการณ์ก็เลวร้ายลงเรื่อยๆ อาจารย์ 

ป๋วยพยายามมั่นคงอยู่ในหลักการของสันติประชาธรรม 

เป็นทางเลือกที่ 3 ของสังคมไทย ที่ไม่ใช่เผด็จการฝ่ายขวา 

หรือคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้าย นั่นเองจึงท�าให้ท่านถูกโจมตี

จากทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายซ้ายหาว่าท่านรับใช้โครงสร้างอ�านาจ

เก่า ไม่ก้าวหน้า ฝ่ายขวาก็หาว่าท่านให้ท้ายนักศึกษา เป็น

สมุนของอาจารย์ปรีดี ที่จะเปิดทางให้รัฐบุรุษผู้นั้นกลับมา

มีอ�านาจในบ้านเมืองอีก รวมถึงน�าประเด็นที่อาจารย์ป๋วย

ผลักดันให้มีการบูรณะชนบทผ่านโครงการต่างๆ มาโจมตี

ว่าท่านปลุกระดมชาวบ้านให้กระด้างกระเดื่องต่ออ�านาจรัฐ

อีกด้วย

“พยายามอย่าประมาท พยายามตั้งมั่น 
อยู่ในศีลและธรรม เคารพสิทธิเสรภีาพ
ของผู้อื่นซึ่งรวมท้ังอาจารย์และเพื่อน
นกัศึกษาประชาชนในการใชส้ทิธเิสรภีาพ 
ของนักศึกษาเอง เมื่อเราปฏิบัติได้เช่นนี้  
ก็คงจะขจัดปัดเป่าความก้าวร้าวของ 
ผู้อื่นไปได้ โดยยึดมั่นอยู่ เสมอใน 
หลักการสันติประชาธรรม”

(จดหมายจากอธิการบดีถึงนักศึกษา, 2518)

หนังสือพิมพ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 20 

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2518

ปีที่ 17 ฉบับที่ 17

วันจันทร์ที่ 

2 ธันวาคม 2517
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ในวันที่ 4 ตุลาคม 2519  

วันสอบไล ่วันแรกของ 

นักศึกษาปี 1 ของ

ธรรมศาสตร์ในภาคแรก 

ของปีการศกึษาน้ัน ระหว่าง 

ที่สมศักดิ์ “ไฮด์ปาร์ค” ที่

ลานโพธิ์ ชักชวนให้มีการ

งดสอบ และนักศึกษาจากชุมนุมการละครเร่ิมแสดงละครสั้นในเหตุการณ์

แขวนคอผู้ปฏิบัติงานกรรมกร 2 คน อาจารย์ป๋วยก็ปรากฏตัวข้ึนที่นั่นเพื่อ

ขอให้นักศึกษาเลิกชุมนุม จนเกิดเป็น ภาพที่ดูเหมือนอาจารย์ป๋วยก�าลัง 

“ร�าวง” ทั้งที่แท้จริงท่านก�าลัง “ห้ามทัพ” อยู่ หลังจากที่ใช้เวลา 10-15 นาที

ก็ไม่อาจโน้มน้าวนักศึกษาได้ส�าเร็จ ท่านจึงเดินจากไป และ 24 ชั่วโมงถัดมา  

ภาพถ่ายละครส้ันที่ลานโพธิ์ ถูกน�าไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ว่ามีการหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาทในเวลานั้น และเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่น�ามา

สู่เหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ของประเทศไทย

(สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง, 6 ตุลาร�าลึก, 2544)

กอ่นจะถงึ
6 ตุลา

อาจารย์ป๋วยเขียนบันทึกถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่า

“รุ่งขึ้น (5 ต.ค.) หนังสือพิมพ์ต่างๆ หลายฉบับได้ลงรูป
ถ่ายการชุมนุมและการแสดงแขวนคอนั้น จากรูปหนังสือต่างๆ เห็น
ว่านายอภินันท์นั้นหน้าตาละม้ายมกุฎราชกุมารมากแต่ไม่เหมือนที
เดียว แต่ในภาพของหนังสือพิมพ์ ดาวสยาม (ซึ่งเป็นปรปักษ์กับ
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาตลอดมา) รูปเหมือนมาก จนกระทั่งมีผู้
สงสัยว่า ดาวสยาม จะได้จงใจแต่งรูปให้เหมือน

“เร ื่องนี้สถานีวทิยุยานเกราะ (ซึ่งก็เป็นปรปักษ์ 
กับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา และเคยเป็นผู้บอกบทให้หน่วย
กระทิงแดงโจมตีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยอาวุธและ 
ลูกระเบิด เมื่อสิงหาคม 2518) ก็เลยน�าเอามาเป็นเร ื่องส�าคัญ 
กล่าวหาว่าศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ เจตนา
จะท�าลายล้างสถาบันพระมหากษัตรยิ์ จึงได้พยายามแต่งหน้า
นักศึกษาให้เหมือนมกุฎราชกุมารแล้วน�าไปแขวนคอ ในการ 
กระจายเสียงของยานเกราะนั้น ได้มีการยั่วยุให้ฆ่านักศึกษา
ที่ชุมนุมกันอยู่ในธรรมศาสตร์นั้นเสีย ยานเกราะได้เร ิ่มโจมตี
เร ื่องน้ีเวลาประมาณ 18 น. ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม และได้
กระจายเสียงติดต่อกันมาท้ังคืนวันอังคารต่อเนื่องถึงเช้าวันพุธที่  
6 ตุลาคม” 

(ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519)
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ความรุนแรงและรัฐประหาร
6 ตุลาคม 2519

จนในที่สุดเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและรัฐประหารข้ึน 

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 โดยทหาร ต�ารวจ และกองก�าลัง 

ที่ได้รับการจัดตั้งมาแล้ว เข้าล้อมฆ่าและปราบปรามนิสิต 

นักศึกษาและประชาชนท่ีชุมนุมประท้วงการกลับมาประเทศ 

ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ 

ป๋วยลาออกเป็นการแสดงความรับผิดชอบ และจ�าใจ 

ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อความปลอดภัย 

แม้จะรู ้ว่าอันตรายมาใกล้ตัวถึงเพียงนี้ แต่อาจารย์ป๋วยก็เลือกที่จะ 

เผชิญหน้ากับมันอย่างถึงที่สุด  นุกูล ประจวบเหมาะ เล่าว่าก่อนจะถึง 6 ตุลาฯ ราว 

2-3 เดือน เสนาะ อูนากูล  บัณฑิต บุณยะปานะ และเขา ได้ไปดักพบอาจารย์ป๋วย 

ที่โรงแรมดุสิตธานี เพื่อร้องขอให้ท่านเดินทางไปรับต�าแหน่งกรรมการบริหารของ 

ธนาคารโลก เนื่องจากสถานการณ์ในเมืองไทยไม่ค่อยดีแก่ท่าน ถ้าอาจารย์ป๋วย 

ออกไปท�างานต่างประเทศสักปีหนึ่ง เมื่อสภาพการณ์ดีขึ้นก็สามารถกลับมาได้ แต่

ท่านปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า

ไทยของจอมพล ถนอม กิตติขจร เผด็จการทหารที่ 

ถูกโค่นล้มไปในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนท�าให้

มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจ�านวนไม่น้อย และจ�านวน

มากถูกจับกุมด�าเนินคดี

อาจารย์ป๋วยก็พอจะคาดเดาชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ดังมีจดหมาย

ที่เขียนถึงอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2519 ไว้ตอนหนึ่งว่า

“ผมกับคณะจะได้อยู่ในต�าแหน่งอีกนานเท่าใดก็ไม่ทราบ ไม่ใช่เพราะ
ฝ่ายขวาโจมตีหนัก หรอืฝ่ายซ้ายวุ่นวายและแทรกซึม แต่เป็นเพราะ
สถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ชีวติของผมเอง
และคณะ ถ้ามีรัฐประหารขึ้นเมื่อใด เขาต้องจับพวกเราฆ่าหมด ฉะนั้น  
ผมจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และรู้สึกว่าการรับใช้ประเทศชาติและ
ธรรมศาสตร์อาจจะไม่มีผลเลย อย่างไรก็ตามผมจะพยายามอย่างดี
ที่สุด”

“ผมจะทิ้งลูกศิษย์ลูกหาและคณาจารย์เอาตัวรอดไปคนเดียวได้อย่างไร”

(นุกูล ประจวบเหมาะ, ชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบูรณ,์ นานมีบุ๊คส์, 2555)

“ทุกวันนี้จะเอาอะไรกันมาก บ้านเมืองเต็มไปด้วยการโกหกพกลมทั้งนั้น ที่
เสียใจอยู่หน่อยหน่ึงก็คือ ท�าไมคนไทยจ�านวนมากจึงได้เชื่อง่าย เชื่อโดย
ปราศจากหลักฐานอย่างนี้”

(เหลียวหลัง แลหน้า, 2519)

เน่ืองจากวิทยุยานเกราะออกอากาศโจมตีอาจารย์ป๋วยว่าเป็นคอมมิวนิสต ์

อยู่ตลอด ท�าให้ท่านถูกตามราวีแม้จนถึงสนามบินดอนเมืองแล้วก็ยังประสบ

อุปสรรคอยู่ไม่น้อย กว่าจะออกนอกประเทศได้
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วันที่ 6 ตุลา
กบัชะตากรรม

อาจารย์ป๋วย

จดหมายลาออกจากต�าแหน่งอธิการบดีของอาจารย์ป๋วย

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พร้อมรองอธิการบดีอีก 4 คน 

คือ เสน่ห์ จามริก, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นงเยาว์ ชัยเสรี

และบรรลือ คงจันทร์

“ ใ น ต อนบ่ า ย มี เ พื่ อ น ฝู ง 
อ าจารย์ หลายคนแนะ ให ้
ผู้ เ ขียนเดินทางออกไปจาก
ประเทศไทยเสีย ยานเกราะ 
ก็ดี ใบปลิวก็ดี ได้ยุยงให้มีการ

ลงประชาทัณฑ์อธิการบดีธรรมศาสตร์ ในฐานที่เป็นผู้ยุยงส่งเสรมินักศึกษาให้ท�าลายสถาบัน 
พระมหากษัตรยิ์ ผู้เขียนเห็นว่าอยู่ไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ระวังกระสุน จึง 
ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กัวลาลัมเปอร์ ดูเหตุการณ์สักพักหนึ่งเพราะขณะนั้นยังไม่มีการรัฐประหาร”

(ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519)

(ข้อความต่อจากหนังสือพิมพ์)

...พวกกลุ ่มฝ่ายขวาจ�านวนหลายพัน

คนที่ประท้วงอยู่ที่หน้าท�าเนียบรัฐบาล 

ดร.ป๋วย ทราบว่าได้มีการแจกใบปลิวที่

นั่น ใบปลิวนั้นได้เรียกร้องให้จับ ดร.ป๋วย 

มาประหารชีวิตเสีย ในฐานะที่เป็น

คอมมิวนิสต์

“สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็น 

เอกฉันท์รับใบลาของข้าพเจ้า ซึ่ง

ข้าพเจ้าได้วางแผนลาไว้ก่อนแล้วที่จะ

เกิดความวุ่นวาย”

ดร.ป๋วย กล่าวว่า ตนได้จองตั๋ว

สายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไป

กัวลาลัมเปอร์ โดยก�าหนดเดินทางออก

หนังสือพิมพ์

ฉบับวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2519

จากท่าอากาศยานดอนเมือง 18.15 น. และตนเองได้ไปถึงอากาศยานเวลา 16.00 น.

“ผมได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ หลังจากที่ได้มีการ “เช็ค” กับ

กรุงเทพแล้ว แต่ก�าหนดการเดินทางก็ต้องเลื่อนออกไป  

“ระหว่างท่ีรออยู่นั้นรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ก็ถูกโค่นล้มแล้ว ฝ่าย

ทหารเข้ายึดอ�านาจ

“จากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งข้าพเจ้ารู้จัก ได้บอกกับข้าพเจ้าว่า  

สายการบินไทยอินเตอร์ถูกขู่ หากสายการบินพาข้าพเจ้าออกเดินทาง ข้าพเจ้าได้

รับค�าบอกว่า มีลูกเสือชาวบ้านราว 200 คน มาที่อากาศยานเพื่อจับตัวข้าพเจ้า”

ตามบทความนั้นรายงานว่า ดร.ป๋วย ถูกต�ารวจควบคุมตัวเมื่อเวลา 18.45 น. 

ต�ารวจบอกกับ ดร.ป๋วย ว่า นักศึกษาสามคนได้ระบุว่า ดร.ป๋วย เป็นคอมมิวนิสต์และ

มีความตั้งใจที่จะท�าลายสถาบันกษัตริย์ หลังจากนั้น ดร.ป๋วย ก็ถูกน�าตัวไปยังกอง

บัญชาการต�ารวจ  ดร.ป๋วย ได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับทนาย ขณะเดียวกันก็ได้มี

การค้นกระเป๋าเดินทางของเขา และต�ารวจได้ยึดเอาสมุดบันทึกของเขาไปด้วย

ในที่สุดทนายของ ดร.ป๋วย ได้ท�าเร่ืองผ่านองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรี

ผู้นั้นตกลงกับ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ จากนั้นจึงได้มีค�าสั่งให้ ดร.ป๋วย  

เดินทางออกจากประเทศไทยได้

อนึ่ง พล.ต.ต.วิเชียร แสงแก้ว ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ได้ชี้แจงกับ

หนังสือพิมพ์ สยามมิศร ์ฉบับวันที่ 11 ตุลาคมว่า “ดร.ป๋วย ได้เดินทางออกนอกประเทศ

แล้ว ทางต�ารวจไม่ได้ให้เขาออกไป แต่เขาออกไปเอง ส�าหรับข้อหาของ ดร.ป๋วย ขณะนี ้

ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ ทั้งสิ้น แต่ที่เห็นชัดๆ ที่เราจะเรียกตัวเขามาสอบสวนได้ก็คือ

เรียกมาในฐานะที่เกี่ยวข้องเป็นพยาน เนื่องจากเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง”
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มูลนิธิมิตรไทย

พฤศจิกายน 2519 - กันยายน 2520 หลังจาก “ลี้ภัย

การเมือง” มาอยู่ในอังกฤษแล้ว อาจารย์ป๋วยยังใช้เวลา

ส่วนใหญ่สนับสนุนให้เกิดเสรีภาพและประชาธิปไตยใน

เมืองไทยอย่างสันติวิธี  อาจารย์ป๋วยเดินทางไปพบปะ

กับคนไทยในต่างแดนและบุคคลในหลายวงการในต่าง

ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก สวีเดน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

 อาจารย์ป๋วยร่วมกับเพ่ือนฝูงท่ีใฝ่หา “สันติ

ประชาธรรม” จดทะเบียนมูลนิธิมิตรไทยขึ้นในอังกฤษ 

อาจารย์ป๋วยกล่าวถึงวัตถุประสงค์และนโยบายไว้ดังนี้

“มิตรไทย” มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูหลัก
เสรภีาพ สันติสุขของคนไทย  วัตถุประสงค์คือให้
เสรภีาพในด้านการศึกษา อนามัย มีการศึกษาถึง
เหตุการณ์ข้อเท็จจรงิต่างๆ  “มิตรไทย” ตั้งขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ ทางกลุ่มศาสนาทั่วโลกได้เห็น
ความส�าคัญและช่วยในการเงินเป็นส่วนใหญ่ ถ้า
วัตถุประสงค์เป็นอันที่กลุ่มศาสนาไม่เห็นด้วย เขาก็คง
ไม่ช่วยเหลือ “มิตรไทย” ด�าเนินงาน ดังนี้

1. ข้อเท็จจรงิในโลกเดี๋ยวนี้บิดเบือน โดยเฉพาะในไทยเราจึงจ�าเป็น
ต้องหาข้อเท็จจรงิเช่น ข่าวจากในไทยเอง ในป่า จากเสียงประชาชนคนไทย 
จากผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วโลก เราก็น�ามากลั่นกรองก่อน แล้วออกหนังสือ 
มิตรไทย ขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอข่าวซึ่งเช่ือถือได้ หากเป็นข่าวท่ีไม่แน่ก็จะบอก
แหล่งข่าวมาจากไหน และให้ผู้อ่านพิจารณาเอง

2. เนื่องจากเรามีข่าวน่าเชื่อถือได้ เราจึงวางรากฐานว่าประเทศ 
ไทยควรด�าเนินการไปอย่างไร นี่เป็นการปรกึษาหารอืระหว่างพวกเราไม่ใช ่
เฉพาะในอังกฤษ ทั่วโลกเขารับ มิตรไทย ไปก็เอาไปเป็นหลักในการพิจารณา 
ดูว่า ประชาชนไทยจะมีสันติสุข เสรภีาพ มีประชาธิปไตย ควรท�าอย่างไร  
อันนี้เป็นเร ื่องส�าคัญ และเราก็ได้พยายามที่จะช่วยคนท่ีเดือดร้อน เพราะ 
ประเทศไทยเป็นเผด็จการ อันนี้คุณจะไปบอกคุณสมัคร สุนทรเวช (รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น – ผู้เรียบเรียง) ว่าเป็นประชาธิปไตย 
อย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อ แม้แต่อเมรกิายังเรยีกว่า “not free” คนท่ีเดือดร้อน
จากเผด็จการต้องมีมาก ทั้งคนที่ถูกจับกุมคุมขังนาน หรอืคนที่พยายามหนี
ออกมาเพราะทนไม่ได้กับเผด็จการ 

สามสี่อย่างที่ท�านี้คือ
- การเสนอข่าวที่แท้จรงิหรอืข่าวที่ให้ผู้อ่านพิจารณา
- การปรกึษาหารอื เพื่อให้เกิดเสรภีาพ ประชาธิปไตยในไทย
- ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
“มิตรไทย” ไม่เคยช่วยเร ื่องการเงินให้ในป่าซื้ออาวุธ เพราะเป็น

เร ื่องท�าไม่ได้ ถ้าท�าเม่ือไรเขาเลิกอุดหนุนเงินเราเมื่อน้ัน ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่
เองที่จะช่วยไม่ได้ และ “มิตรไทย” ไม่เคยส่งเงินให้คนต่อสู้ฆ่ากัน

นิตยสาร มิตรไทย นั้น กระจายไป 

กว้างขวางแทบจะทั่วโลกก็ว่าได้ 

นอกจากที่อังกฤษแล้ว ยังมีให้ติดต่อ

ได้ที่เดนมาร์ก สวีเดน ฮอลแลนด์ 

ฝรั่งเศส เยอรมนีตะวันตก 

ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย
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สันติประชาธรรม

ก่อนล้มป่วยลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกในเดือนกันยายน 2520 นั้น ท่านเขียน

บันทึกถึงทางออกจากปัญหาของความขัดแย้งของสังคมไทยไว้ในต้นเดือนนั้น ซึ่งแม้จะผ่านมากว่า 

40 ปีแล้ว แต่สถานการณ์ก็ยังคล้ายคลึงกันอย่างเหลือเช่ือ โดยกล่าวถึงทางเลือกของสังคมไทย 

และทางออกที่ควรเลือก

“ทางเลือกของคนไทยมีอยู่ 2 ทาง คือปล่อยให้เขาสู้รบกันเป็นศึกกลางเมือง จะยืดเยื้อ
กันสักปานใดก็แล้วแต่ยถากรรม จะเดือดร้อนแก่ใครสักหมื่นสักแสนก็ช่วยไม่ได้ เขาจะปกครอง

กันอย่างไร ใครจะโกงกินกันอย่างไร ไม่ใช่ธุระ
ของเรา ใครจะถูกจับถูกทรมาน ก็เป็นกรรม
ของสัตว์รบกัน แล้วใครจะเสียหายอย่างใด 
เท่าใด ใครจะมีอ�านาจทีหลัง ก็แล้วแต่บุญ
กรรม เรารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี นี่เป็นทาง
หนึ่ง
“อีกทางหนึ่งคือ พยายามป้องกันมิให ้

เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า หรอืถ้าป้องกันไม่ไหวก็
พยายามบรรเทาทุกข์ให้น้อยที่สุด คนไทยไม่ว่าจะเป็น
ทหาร ต�ารวจ พลเรอืน ข้าราชการ ราษฎร คอมมิวนิสต์ 
สังคมนิยม เสรนีิยม หรอือนุรักษนิยม ก็เป็นคนที่จะต้อง
อยู่ในประเทศไทย และมีลูกหลานเป็นคนไทยทั้งนั้น 

“ทางถูกต้องชอบธรรมคือหาทางปรองดองกัน  
ในเวลาน้ีมองหาทางปรองดองไม่ได้ เพราะท้ัง 2 ฝ่าย
ต่างข้อแข็งด้วยกัน ใครอยู่ตรงกลางก็จะถูกฟัน ทิฐิมานะ 
กล้าแข็งเหลือประมาณ แต่ต้องหาวธิีและเวลาปรองดอง
ให้ได้ การปรองดองคือการโอนอ่อนเข้าหากัน ยอมรับ
และเคารพสิทธิเสรภีาพด้วยกัน เทิดทูนสัจจะ ไม่ป้ันน�้า 
เป็นตัวใส่ร้ายกัน หรอืพลิกแพลงตลบตะแลงเพื่อ
ประโยชน์ชั่วขณะ อีกนัยหนึ่งคือเป็นทางสนับสนุนหลัก
ธรรมะของประชาชน และพยายามให้ประชาธรรมด้วย
สันติวธิี

“ถ้าคนไทยเป็นจ�านวนมากพอเลือกทางที่ 2 ก็
ต้องแสดงตัวให้ปรากฏ มิฉะนั้นแล้วสังคมไทยจะไปสู่ทาง
ที่ลื่นกว่า ง่ายกว่า คือทางเลือกที่ 1”

แม้ในยามที่จ�าต้องลี้ภัย ถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ 

นานา อาจารย์ป๋วยยังมั่นคงในอุดมการณ์อยู่เสมอว่า

หลักประชาธรรมจะต้องมาด้วยสันติวิธี ไม่ใช่ความ

รุนแรง และยอมรับสภาพว่าแม้สิ่งนี้จะไม่ส�าเร็จในชีวิต 

ของท่าน แต่ก็ต้องท�าอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลัง

มาท�าต่อ ดังมีจดหมายฉบับหน่ึงส่งมาถึง “เพ่ือนรัก” 

โดยลงชื่อเป็นนามแฝงของตนว่า “สัจจะ ธรรมรักษา” 

ถึงแม้ความหวังถึงสังคมท่ีมี “สันติประชาธรรม” 

นั้นจะไม่ส�าเร็จในชั่วชีวิตของอาจารย์ป๋วย แต่ท่านก็ได้ทิ้ง

ความคิดไว้ให้คนรุ่นหลังท�าต่อ น่าสนใจว่าสันติประชาธรรม

ที่อาจารย์ป๋วยวางรากฐานเอาไว้ จะมีผู้ขานรับมากพอที่จะ

ท�าให้เกิดประชาธรรมโดยสันติวิธีได้หรือไม่ นี่ยังคงเป็น

ค�าถามที่ต้องการค�าตอบอยู่เสมอ

 (แนวทางสันติวิธี, 2520)

(1) เสรภีาพ
(2) สิทธิในการก�าหนดโชคชะตาของสังคม
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ภาพอาจารย์ป๋วยก�าลังให้การเพื่อสืบพยานเร่ือง 

สิทธิมนุษยชนแก่คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ สภาผู้แทน 

ราษฎรสหรัฐอเมริกา วันท่ี 30 มิถุนายน 2520 กรุง 

วอชิงตัน ดีซี ซึ่งในคราวนี้เองที่ท่านได้แสดงอมตวาจา ถึง

ความคิดและจุดยืนของท่านว่า

“เสรภีาพของประชาชนเป็นสิ่งแปลก ถ้าตัวเราเองไม่ได้
ถูกลิดรอนเสรภีาพดังกล่าว ก็จะไม่รู้สึกอะไร และจะพูด
ได้เสมอว่าคนอื่นยังสามารถอยู่ได้เลยภายใต้การกดข่ี
ปราบปราม...

“ผมอยากจะเตือนคุณว่า ค�าว่า “ไทย” 
หมายความว่ามีเสรภีาพ และพวกเราคนไทยที่อยู่ใน
ประเทศไทยต้องมีเสรภีาพ ไม่ว่าเราจะจน ไม่ว่าเราจะ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผมเห็นว่าการเป็นอยู่ของเพื่อน
ร่วมชาติของผมนั้น ไม่มีทางอื่นนอกจากอยู่อย่างเป็น
ไท อย่างมีเสรภีาพพอสมควร

“ผมเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่า สภาพต่างๆ  
อาจไม่พร้อมพอที่จะท�าให้ได้ประโยชน์จากประชา- 
ธิปไตย จากเสรภีาพอย่างเต็มท่ี ทว่าบทสรุปของผม
ต่างจากพวกที่คุณอ้างมามากทีเดียว

“ขอให้เราได้มีเสรภีาพท่ีจะค้นคว้าแสวงหา 
สิ่งนั้น และในที่สุดแล้วผมต้องการ 2 สิ่ง สิ่งหนึ่งคือ 
เสรภีาพ เสรภีาพแบบธรรมดาๆ อีกสิ่งหนึ่งคือ สิทธิที่
จะได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดชะตากรรมของสังคม 

“2 ส่ิงนี้จรงิๆ แล้วไม่ได้เป็นแนวคิดของ 
ตะวันตกแต่ผู้เดียว ในค�าสอนทางพุทธศาสนามีแนวคิด 
เกี่ยวกับสังฆะ เกี่ยวกับความเป็นปึกแผ่นและการมี 
ตัวแทน แต่เราละเลยแนวคิดนี้ แล้วไปคิดว่า
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง เราจึงมักคิดว่า เรา
ต้องใฝ่หาเสถียรภาพโดยการมีระบบเผด็จการ”

นิทรรศการ “6 ตุลาฯ กับอาจารย์ป๋วย”

ผู้จัดท�า   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา   บุญสม อัครธรรมกุล,

       กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า

ผู้ออกแบบ  นริศรา สายสงวนสัตย์

ผู้เรียบเรียง กษิดิศ อนันทนาธร

ขอขอบคุณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์, 

       เว็บไซต์ doct6.com,

       พิศาล มาณวพัฒน์ 

ผลิตเมื่อ   6 ตุลาคม 2561

“ผมอยากจะพูดว่า ขอให้เราพยายามให้ 
ได้มาซึ่งประชาธิปไตย มากกว่าจะบอกว่ามี
เผด็จการกันเถอะ ประชาธิปไตยต้องใช้เวลา
แน่นอน และเราต้องมุ่งที่จะท�าให้ประชาธิปไตย 
ก่อตั้งขึ้นมาให้ได้

“ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอน
ในชั้นเรยีนได้เลย ผมไม่แคร์นักกับรูปแบบของ
ประชาธิปไตยที่จะมีขึ้นในประเทศของผม มันจะ
ต้องเหมาะกับสภาพความเป็นมาทางวัฒนธรรม
ของประเทศของผม ประชาธิปไตยวถิีทางรัฐสภา
แบบในตะวันตกอาจจะไม่เหมาะกับเรา ผม 
เห็นด้วยอย่างนั้น

ประชาธิปไตย ไม่ใช่ เผด็จการ


