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คุณสงวน1ที่รัก

 คุณเขียนมาใคร�ให�ผมได�แสดงความเห็นเรื่อง “ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน” (ถ�อยคํา
ทุกคําเป�นของคุณ) โดยให�วิเคราะห�ว�า ไทยควรจะทําอย�างไรเมื่อศึกในอินโดจีนสงบลง ผมจะพยายาม
สนองความต�องการของคุณเท�าที่จะสามารถกระทําได�
 ก�อนอ่ืน เม่ือมีป�ญหาท่ีจะวิเคราะห� เราจําเป�นต�องได�ศึกษาข�อมูลและข�อเท็จจริงแวดล�อมป�ญหาน้ัน
อยู�ก�อนแล�ว โดยเนืองนิตย�ประการหน่ึง  กับอีกประการหน่ึง จําเป�นต�องได�ข�อเท็จจริงท่ีทันสมัยและสมบูรณ�
เพียงพอ จึงจะสามารถวิเคราะห�ป�ญหานั้นได�ดี ถ�าขาดการศึกษามาก�อนอย�างเนืองนิตย� หรือมีข�อเท็จจริง
ล�าสมัย หรือมีข�อเท็จจริงไม�สมบูรณ� อย�างใดอย�างหน่ึง ก็บกพร�องได�โดยง�ายเพราะจะต�องเดาบ�าง เป�นการ
เส่ียงโชคมิใช�น�อย และชะตาของชาติไทยประชาชนไทยนั้น มิใช�เร่ืองที่จะนํามาเส่ียงโชคกันเล�นๆ
 ป�ญหาที่เราจะพิจารณาตามหัวข�อนี้ ย�อมพาดพิงถึงเวียดนามเหนือและจีนแผ�นดินใหญ� ซึ่งใน
สงครามอินโดจีนเป�นฝ�ายตรงกันข�ามกับไทย ทั้งทางตรงและทางอ�อม ทั้งภายในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย
 ฉะน้ัน ประเด็นแรกที่จะต�องคํานึง ก็คือ เรารู�เร่ืองเวียดนามเหนือและจีนมากเพียงใด รู�จริงแค�ไหน
หรือฟ�งและอ�านแต�เรื่องโฆษณาชวนเชื่อ เราได�ศึกษาเป�นทุนเดิมมาเพียงใด และมีข�อเท็จจริงทันสมัยและ
บริบูรณ�เพียงใด คําตอบประเด็นเหล�านี้ตามความจริงใจแล�วคงไม�ทําให�มั่นใจได� จะขอยกตัวอย�างให�
พิจารณา ๒ ข�อ
 ในประเทศไทย มีอาจารย�และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางคนท่ีเอาใจใส�ศึกษาเร่ืองเมืองจีนแผ�นดิน
ใหญ�อยู�บ�าง  แต�กระทําได�ภายในขอบเขตจํากัดนัก เพราะเจ�าหน�าท่ีผู�ใหญ�และผู�น�อยทางราชการเราเข�าใจผิด
และไม�พยายามส�งเสริมให�ศึกษากันอย�างจริงจังและลึกซึ้งกว�างขวาง ถ�าใครเอาใจใส�เรื่องจีนแดง (หรือ
รัสเซียหรือคิวบา) ก็อาจจะถูกสอดส�องใส�ร�ายว�าเป�นผู�ฝ�กใฝ�ในลัทธิคอมมิวนิสต�  จะคิด จะพูด จะเขียน ให�
ชัดแจ�งก็ทําได�ด�วยความยากลําบาก จะทําอะไรโดยเป�ดเผยก็ไม�ปลอดภัย แม�จะบอกรับหนังสือวารสาร
เก่ียวกับประเทศคอมมิวนิสต� ไม�ต�องบอกรับโดยตรงจากเมืองจีน แต�บอกรับจากแห�งมหาวิทยาลัยอเมริกัน
หรือยุโรปตะวันตก ก็ล�อแหลมต�ออันตรายจากตํารวจเม่ือไม�ก่ีเดือนท่ีแล�วมา อาจารย�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ผู�หนึ่ง (ไม�จําเป�นต�องเอ�ยชื่อเพราะจะช่ืออะไรก็ไม�สําคัญสําหรับประเด็นที่กล�าวถึง) ซึ่งมีคนเคารพนับถือว�า
เป�นเอตทัคคะเรื่องเมืองจีน และใคร ๆ ก็รู�แนว�าไม�ใช�เป�นผู�นิยมคติฝ�ายซ�าย ได�รับเชิญไปพูดเรื่องเมืองจีน
ในสมาคมนักฝ�กพูด แต�ยังไม�ทันจะแสดงปาฐกถาตํารวจก็ห�ามเสีย และสมาคมที่เชิญนั้นก็ถูกระงับใบ
อนุญาตท้ัง ๆ ที่อธิบดีกรมตํารวจในขณะน้ันเป�นผู�อุปถัมภ�สนับสนุนสมาคมนั้นมาต้ังแต�แรกต้ัง
 ตัวอย�างอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน� พาคณะนักกีฬาป�งปองไทยไปแข�งขันที่
เมืองจีน คุณประสิทธ์ิได�เข�าพบนายกรัฐมนตรีโจวเอนไล และสนทนากันเป�นเวลานานพิเศษ นายกรัฐมนตรี
โจวเอนไลได�แถลงให�ทราบว�ารัฐบาลจีนมีนโยบายยึดมั่นในหลักป�ญจศีลา กล�าวย�อ ๆ คือ ไม�แทรกแซงใน
การเมืองภายในของประเทศอื่น และพยายามผูกมิตรกับเพื่อนบ�านฐานเสมอภาคกัน  แต�ในขณะเดียวกัน
โจวเอนไลบอกว�า รัฐบาลจีนมีนโยบายช�วยเหลือสนับสนุนบุคคลและกลุ�มบุคคลที่ดิ้นรนต�อสู�เพื่ออิสรภาพ
และเสรีภาพ นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีจีนได�แสดงอัธยาศัยไมตรี ส�งสาสน�ไมตรีฝากมาทูลในหลวงของ
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เรา ทูลเสด็จในกรมนราธิป และมาถึงจอมพลถนอม กิตติขจร กับพลเอกประภาส จารุเสถียร  ข�อเท็จจริง
เหล�าน้ีเราได�ทราบทุกข�อจากคําแถลงของคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน�  
 แต�มีข�อกํากวมทําให�กังวลใจอยู� ๒ ข�อ คือ หลักการที่เรียกว�าป�ญจศีลากับการที่จีนจะสนับสนุน
ผู�ที่ต�อสู�เพื่อเสรีภาพนั้นตีความเข�ารอบกันได�อย�างไร เหมือนผมบอกคุณว�าผมเป�นเพื่อนกับคุณ ไม�แทรก
แซงก�าวก�ายเร่ืองในบ�านของคุณ  แต�ถ�าคนในบ�านของคุณคนไหนถูกข�มเหงรังแกและกําลังดิ้นรนต�อสู�เพ่ือ
อิสรภาพของเขาละก็ ผมจะต�องขอสนับสนุนเขานะ เช�นนี้หมายความว�ากระไร คุณประสิทธิ์ไม�ได�บอกเรา
แต�ถ�าใครอยู�ในเมืองไทย ได�มีโอกาสอ�านและฟ�งข�าวจากแหล�งต�าง ๆ หลาย ๆ แห�ง และเอาใจใส�กับข�าว
เหล�าน้ัน ก็คงจะสามารถตีความได�ชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะทางจีนเขาพูดและทําให�เห็นชัดเจนกว�าท่ีคุณประสิทธ์ิ
บอกพวกเรา  ข�อกังวลอีกข�อหนึ่งคือ อดสงสัยไม�ได�ว�า รายพระนามและรายชื่อคนไทยที่นายกรัฐมนตรี
โจวเอนไลส�งสาสน�ไมตรีฝากคุณประสิทธ์ิมาน้ัน คุณประสิทธ์ิได�ระบุครบถ�วนแล�วหรือ  ข�อน้ีสําคัญมากเพ่ือ
จะได�หยั่งให�แนถึงส�วนลึกแห�งนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีต�อคนไทย  ถ�าเผอิญมีมากกว�านั้น แล�วไม�ปรากฏ
ในคําแถลงของคุณประสิทธิ์ด�วยเหตุผลใดก็ตาม ก็เท�ากับชวนให�พวกเราเขวไป
 เมื่อมีข�าวว�าไทยกับจีนแดงได�มีการติดต�อกันขั้นป�งปอง และขั้นเจรจาการค�ากัน ก็อดนึกไม�ได�ว�า 
ไทยกับเวียดนามเหนือได�ติดต�อกันบ�างหรือเปล�า เพียงใด ในข้ันใด ทํากันอย�างไร มีผลอย�างใด  เพราะตาม
แผนที่ระหว�างไทยกับจีนนั้นมีเวียดนาม (ลาว และเขมร) คั่นอยู�  ในสงครามอินโดจีนเล�าเวียดนามก็เป�น
ผู�แสดงออกเวท ี จีนเป�นเพียงผู�สนับสนุนอยู�ชาติหน่ึงในจํานวนหลายชาติ  ทหารไทยเราก็ไปปะทะกับทหาร
และกองโจรเวียดนาม ไม�ได�ปะทะกับทหารจีน  ฉะน้ัน ไทยเราไม�คิดจะตีป�งปอง เตะตะกร�อ หรือเล�นบาสเกตบอล
กับญวนบ�างหรือ  หรือว�าเท�าที่ตีกระบี่กระบองกันนั้นพอแล�ว?  ข�อนี้ คอยฟ�งดูว�าจะมีข�าวอะไรออกทาง
เมืองไทยบ�าง ก็เงียบหายไปเลยไม�ทราบว�าเขาได�ติดต�อกัน แต�ไม�ได�บอกเรา เพราะพวกเราเด็กทั้งหลายไม�
เกี่ยว หรือว�าไม�ได�ติดต�อกันเลย ซึ่งก็นับว�ามีอะไรขาด ๆ อยู�บ�าง ที่สําคัญตราบใดที่มีข�อสงสัยอย�างนี้ ก็
วิเคราะห�ป�ญหาได�ยาก ต�องนั่งทางในบ�าง
 ที่ผมกล�าวมาข�างต�น เป�นการยกตัวอย�างให�เห็นว�า การวิเคราะห�ป�ญหาสําหรับไทยหลังสงคราม
อินโดจีนน้ันมีอุปสรรคฉกรรจ�อยู� และอุปสรรคน้ันมิใช�ว�าเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต�เกิดข้ึนเพราะการกระทํา
ของมนุษย�พวกเรากันเอง  ที่คุณอุตส�าห�เขียนมา อยากให�ผม (และคนอื่น ๆ) ช�วยกันวิเคราะห�ป�ญหาเสีย
ตั้งแต�ต�นมือนี้ ก็คงจะเป�นเพราะเห็นว�า เมื่อเรื่องนี้เป�นเรื่องสําคัญสําหรับคนไทยและบ�านเมืองไทย ก็ต�อง
ร�วมกันหลาย ๆ หัวคิด ช�วยกันคิด ช�วยกันเขียน ช�วยกันอภิปรายโต�ตอบกันหลาย ๆ หัว คงดีกว�าหัวเดียว
เป�นความคิดที่ชอบ เพราะจะได�ใช�สมองอันประเสริฐของมวลชาวไทยร�วมกัน  แต�คุณเอ�ยจะทําอย�างนั้นได�
มนุษย�ไทยเราต�องมีเสรีภาพพอควรในการวิจัยการคิดการพูด และร�วมกันอภิปรายถกเถียง  ตราบใดที่
ระบบการปกครองประเทศเรายังจํากัดเสรีภาพ ใครจะพูดจะทําอะไรไม�ถูกใจผู�มีอํานาจก็เกิดการขู�เข็ญ
ปราบปรามโดยอําเภอใจแล�ว  ตราบนั้นสติป�ญญาของพวกเราก็สูญเปล�า  ผมได�ฟ�งและอ�านคําขวัญของ
“คณะปฏิวัติ” บ�อย ๆ ท่ีว�า “ประเทศไทยมิใช�เป�นของคนไทยคนใดคนหนึง่ แต�เป�นของชาวไทยทกุคน เม่ือ
มีภัยคุกคามเกิดข้ึนในประเทศไทย ชาวไทยทุกคนมีหน�าท่ีรับผิดชอบ เสียสละด�วยเลือดและชีวิตเพ่ือจุดหมาย
ร�วมกัน คือ ความร�มเย็นเป�นสุขของชาวไทยทั้งชาติ”  อ�านแล�วจับใจ แต�จังใจเพียงซีกเดียว เพราะคําขวัญ
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นี้มันเอียง  ใครชักชวนให�ชาวไทยมี หน�าที่ เสียสละด�วยเลือดและชีวิต  ก็ต�องชักชวนให�ชาวไทยมี สิทธิ
และ เสรีภาพ เป�นเจ�าของประเทศไทยจริง ๆ ด�วย จึงจะยุติธรรม
 แต�น่ันแหละ ถึงจะมีความไม�สะดวกในการวิเคราะห�  แต�เม่ือเป�นป�ญหาของไทยซ่ึงสําคัญแล�ว  เราก็
ต�องพยายามวิเคราะห�ป�ญหาให�ดีที่สุดเท�าที่จะทําได�
 ผมติดใจ คําว�า “ทางออก” ในกระทู�ท่ีคุณกําหนดมา ซ่ึงแสดงว�าขณะน้ีเราอยู�ในสถานะหรือสถานการณ�
ที่ไม�ควรจะอยู� อยากจะหาทางออกไปเสีย  บทเรียนข�อแรกสําหรับพวกเราในอนาคตก็คือ ต�องพยายาม
ป�องกันเสียแต�แรก อย�าให�มาอยู�ล�อแหลมกับตาจนตามภาษาหมากรุก ทีหลังอย�าทํา ทีหลังอย�าทํา
 จุดมุ�งหมายของเรา คือสวัสดิภาพของคนไทยและชาติไทย ซ่ึงหมายถึงเอกราช อธิปไตย และอิสรภาพ
ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการครองชีพร�วมกันเป�นสังคม อันตรายที่เราหวั่นว�าจะเกิดแก�
สวัสดิภาพน้ัน อาจจะเป�นภัยจากนอกประเทศและภัยภายในประเทศไทย
 ภัยจากนอกประเทศนั้นก็คงจะมี แต�ควรจะสังเกตดูท�าทีของชาติที่อาจจะคุกคามรานรุกเราให�ดี
ผมเข�าใจว�าชาติท่ีอาจเป�นภัยกับเราน้ัน ขณะน้ีก็อ�อนเพลียจากการศึกหลายต�อหลายป� คงจะต�องบูรณะพัฒนา
ประเทศ และแก�ป�ญหาภายในประเทศของเขาเป�นเวลานาน  ถ�าคิดเลยไปอีกชาติหนึ่ง กําลังมีนโยบายปลูก
มหานิยมแก�ชาติต�าง ๆ ทั่วโลก ที่จะยกทัพมารุกรานไทยโดยเป�ดเผยนั้นคงจะเป�นไปได�ยาก ขออย�างเดียว
พวกเราอย�าไปทําอะไรพลาดพล้ัง ยั่วโทสะใครหรือชักศึกเข�าบ�าน คงจะพอเอาตัวรอดไปหลายป�
 การเอาตัวรอดของไทยเรานี้ เราได�ใช�ความสามารถปฏิบัติตลอดมาในประวัติศาสตร� โดยไม�ต�อง
สูญเสียศักดิ์ศรีหรือปลิ้นปล�อนใคร  ไม�ว�าเราจะถูกคุกคามโดยอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ�น หรือชาติอื่นใด
ในอดีต  บทเรียนจากประวัติศาสตร�ที่ควรนํามาใช�ก็คือ ตลอดเวลาเราได�ใช�วิธีนโยบายการต�างประเทศ 
(การทูต) เอกราช นโยบายการทหารเป�นรอง และท้ัง ๒ นโยบายจะต�องประสานกันอย�างสนิท ไม�ใช�ต�างฝ�าย
ต�างทําไป ไม�เหลียวแลซ่ึงกันและกัน สังเกตจากการปฏิบัติใน ๒–๓ ป�ท่ีแล�วมา ผมเกรงว�าเรากําลังใช�นโยบาย
ท้ังสองนีสั้บสนกัน  พระมหากษัตริย�ในอดีต และผู�นําไทยอ่ืนในอดีต ท�านได�ใช�นโยบายได�ผลมาตลอดเวลา
เพราะสภาพของประเทศเราทางภูมิศาสตร�ก็ดี ทางการเมืองระหว�างประเทศก็ดี ยุทธศาสตร�ก็ดี ของเราเป�น
เช�นนี้ เหมาะกับการใช�นโยบายการต�างประเทศมากกว�าการทหาร
 นโยบายการต�างประเทศท่ีว�าน้ี คือ การผูกมิตรกับทุกฝ�ายและไม�เป�นศัตรูกับใคร สมัยน้ีมักจะเรียก
ปนกันไปว�า “นโยบายความเป�นกลาง” แท�จริงนโยบายผูกมิตรกับทุกฝ�ายฯ เป�นนโยบายทางบวกมากกว�า
นโยบายความเป�นกลาง  ในอดีตเม่ือฝร่ังเศสหรืออังกฤษแรงมา เราก็รู�จักหลบหลีก ถ�าจําเป�นจะเสียอะไรบ�าง
ก็เสียน�อยดีกว�าเสียมาก รักษาหลักใหญ�และสิ่งสําคัญของชาติไว�ให�ดี คือ เอกราช อธิปไตย และความเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกันของแผ�นดินและสังคมไทย  เราได�เคยเสียเอกราชทางการศาลมาชั่วคราว แล�วเราก็
พยายามด้ินรนเรียกร�องให�มติมหาชนของโลก ช�วยให�เราเอากลับคืนมา  เราเคยถูกเจ�ากรุงจีนตู�ว�าไทยเป�น
เมืองข้ึน เราก็งดการติดต�อเสียจนกระท่ังราชบัลลังก�จีนมีภัยจากการกบฏภายในเมืองจีน เราเคยถูกเจ�ากรุง
จีนตู�ว�าไทยเป�นเมืองข้ึนถึงเจ�ากรุงจีนส�งทูตมา จะพยายามติดต�อกับเรา เราก็หลีกเล่ียง แต�กระทําโดยสุภาพ
และไม�ได�ปฏิบัติเป�นศัตรู  เมื่อญี่ปุ�นรุกรานแผ�นดินไทยในสงครามโลก ชั้นแรก เราก็ต�อสู� เมื่อเหลือกําลัง
ต�อสู�เราก็วางอาวุธ และเจรจากับเขาฐานเป�นเอกราชด�วยกัน ปฏิบัติถูกต�องชอบธรรมมาจนถึงตอนนั้น  ที่
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ล�วงไปปฏิบัติเป�นภัยแก�สวัสดิภาพของไทยในตอนต�อไป ก็คือ ทําสัญญาร�วมรบกับญี่ปุ�น และประกาศ
สงครามต�อประเทศศัตรูของญ่ีปุ�น ในการปฏิบัติเพ่ืออยู�รอดของไทย เม่ือหลังสงครามน้ัน ขบวนการเสรีไทย
ก็ใช�วิธีการทูตเจรจาให�สหรัฐอเมริกาช�วยเหลือให�พ�นจากการเรียกร�องของพันธมิตรบางประเทศของสหรัฐ
เอง นี่เป�นตัวอย�างในประวัติศาสตร�ของประโยชน�แห�งนโยบายทูตของไทย
 ที่กล�าวมานี้ ผมมิได�ลืมประวัติศาสตร�บางตอนที่ไทยเราจําเป�นต�องใช�การทหารป�องกันตัว เพื่อกู�
บ�านเมืองและเพื่อปราบปรามผู�รุกราน  แต�กรณีเหล�านั้นเป�นกรณีพิเศษผิดกับสภาวะของไทยในป�จจุบัน 
กล�าวคือ เป�นกรณีกู�ชาติอย�างสมัยสมเด็จพระนเรศวร หรือสมัยพระเจ�าตากสินกับพระพุทธยอดฟ�าฯ การ
ปราบปรามเพ่ือนบ�านอย�างพระยาละแวก หรือศึกเวียงจันทน�ก็เป�นเร่ืองเล็ก
 ไม�ว�าจะเป�นการศึกษาแบบโบราณหรือแบบป�จจุบัน  ข�อท่ีควรคํานึงถึงให�ถ�องแท� ก็คือ ผู�ท่ีเสียหาย
จริง ๆ ได�แก�ประชาราษฎรทุกหย�อมหญ�า  ย่ิงยุทธการแผนป�จจุบันอย�างเวียดนาม อาวุธสมัยใหม� วิทยาศาสตร�
ใหม� ๆ ทําความพินาศหายนะแก�ชีวิตทรัพย�สินส�วนบุคคล ทรัพย�สินของชาติ ไร�นา ป�าเขา ลํานํ้า โค กระบือ
อย�างลึกซ้ึงและร�ายแรง จนกระท่ังบางกรณีบูรณะกลับคืนดีมาไม�ได� และบางกรณีกว�าจะสมบูรณ�ได�ก็ต�องใช�
เวลาหลายช่ัวคน  ฉะน้ัน นโยบายการทหาร จึงเป�นวิธีการท่ีควรหลกีเล่ียงให�จงหนัก  ไม�จําเป�นจริง ๆ แล�ว
ไม�ควรใช�
 การใช�นโยบายการต�างประเทศเป�นทางออกน้ัน หมายความว�า ไทยจะพึงผูกมิตรกับทุกฝ�าย  การเป�น
มิตรกับสหรัฐอเมริกา มิได�หมายความว�า เราจะต�องเกรงใจถึงขนาดห�ามมิให�มิตรมาซ�องสุมทหารหรือฐาน
ทัพในดินแดนไทยไม�ได� และเม่ือได�มาต้ังฐานทัพอยู�แล�ว ก็ควรจะสามารถบอกให�ถอนกําลังทหารไปเสียโดย
เร็วที่สุด ไม�จําต�องรอให�สิ้นสงครามอินโดจีน  อย�างนี้จึงจะเป�นมิตรที่รักกันจริง  เราอยากจะผูกมิตรกับ
นาย ก ซ่ึงเป�นเพ่ือนบ�านติดกัน แต�นาย ข เพ่ือนรักเก�ามายืมโรงรถหรือครัวเพ่ือใช�ดักทําร�ายนาย ก  เรากับ
นาย ข ก็ควรจะรักกันมากพอที่จะห�ามปรามกันได� และเผอิญลูกหลานเราไปร�วมสนุกกับนาย ข คอยตีหัว
นาย ก ก็ต�องห�ามเสีย งดเสีย
 อันตรายภายในประเทศไทยที่เราเป�นกังวลอยู�คือ สิ่งที่เจ�าหน�าที่ราชการเรียกว�า “การก�อการร�าย
คอมมิวนิสต�” ซ่ึงแผ�อาณาเขตและทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน จนคาดไม�ได�ว�าจะส้ินสุดลงเม่ือใด ใครเป�น
ผู�ก�อการร�ายคอมมิวนิสต�  ผกค.?  ข�อน้ีต�องนิยามจํากัดความให�แนชัดและถูกต�อง จึงจะทําให�วิธีแก�ป�ญหา
ไม�สับสนและไม�เขว  พวกเรารู�กันอยู�ท่ัวไปแล�วว�า ผกค. ส�วนมากไม�ใช�คอมมิวนิสต� หรืออย�างน�อยเม่ือแรก
เริ่มก็ไม�ได�เป�นคอมมิวนิสต�  มี ผกค. จํานวนหนึ่งเท�านั้นที่เชื่อมั่นในลัทธิการเมืองแบบคอมมิวนิสต�  บาง
กรณีเจ�าพนักงานของเราจับพวกปล�นพวกโจรผู�ร�ายธรรมดาไม�ได� จะหาข�อแก�ตัวให�เจ�านายเห็นใจก็อ�างว�า
โจรผู�ร�ายเหล�านั้นเป�น ผกค. บางกรณีมีราษฎรกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งขัดใจเจ�าหน�าที่ หรือทะเลาะวิวาทกับเจ�า
หน�าท่ี และเจ�าหน�าท่ีเกิดความไม�พอใจถึงขนาด เขาก็รายงานให�เจ�านายหลงไปว�า ราษฎรผู�กระด�างกระเด่ือง
เหล�าน้ันเป�นผกค. ทั้งโคตร ทั้งหมู�บ�านก็มี  ชาวบ�านบางเหล�ามีเร่ืองขัดแย�งกับเจ�าหน�าที่ฝ�ายปกครอง เกิด
แข็งข�อขึ้น กลายเป�น ผกค. ไปในที่สุด  ชาวไทยมุสลิมป�กษ�ใต�บางจังหวัดมีข�อข�องใจในทางการปกครอง
การศาสนา การศึกษา ก็กลายเป�น ผกค. ไป  ป�ญหาท้ังมวลน้ีมีมูลมาจากสาเหตุต�าง ๆ กัน  ถ�าเราพยายาม
แก�อย�างที่กระทํากันอยู� คือเอาป�ญหาเหล�าน้ีผสมกันหมด แล�วรวมเรียกว�า ผกค. ใช�วิธีแก�วิธีเดียวกันหมด
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คือ ปราบปรามด�วยอาวุธ  ผลท่ีได�ย�อมเป�นอยู�อย�างทุกวันน้ี เสมือนหนึง่หมอลามก ไม�ว�าคนไข�แต�ละคนจะ
ป�วยด�วยโรคอะไร ฉีดยาแก�โรคซิฟ�ลิสให�ทุกคนหมด
 การแก�ไขเยียวยาต�องใช�วิธีให�ถูกกับโรค ใครเป�นโรคอะไรต�องตรวจอาการดูให�ชัด ดูสมุฏฐานให�แน
แล�วจึงวางยาให�ตรงกับโรค  ถ�าเป�นผู�ร�ายธรรมดาก็ต�องป�องกันแก�ไขปราบปรามด�วยวิธีการปกครองและ
วิธีตํารวจ ไม�ใช�วิธีทหาร ชาวเขาท่ีกระด�างกระเด่ืองน้ัน เราควรจะสืบสวนดูว�า ความไม�พอใจของเขาเกิดจาก
เหตุใด นารับฟ�งได�หรือไม� นาจะผ�อนปรนประนีประนอมกันได�ไหม พอจะเกล้ียกล�อมให�หันมาสู�ความออมชอม
กันได�เพียงใด เอาใจเขามาใส�ใจเรา เพราะอย�างไร ๆ ก็เป�นมนุษย�สัญชาติเดียวกัน อยู�ในแผ�นดินไทยผืน
เดียวกัน ชาวอิสลามภาคใต�ก็เช�นเดียวกัน ป�ญหาชนกลุ�มน�อยทั่วโลกไม�ว�าจะเป�นอาฟริกา อเมริกา ยุโรป
ไอร�แลนด� มีบทเรียนสําคัญอยู�ข�อหน่ึงซ่ึงควรจะคํานึงถึงให�จงหนัก คือ แก�ไม�ได�ด�วยอาวุธ  ถ�าฝ�ายปกครอง
ใช�อาวุธ อีกฝ�ายหนึ่งต�องหาอาวุธมาสู�รบตอบแทนด�วยจนได� ไม�มีที่สิ้นสุด เพราะผู�ที่เป�นชนในกลุ�มน�อยก็
ย�อมต�องทะนงและหวงแหนศักดิ์ศรีของเขาแนนอน เกรงว�าจะถูกกลืนหายไปกับวัฒนธรรมฝ�ายข�างมาก 
ส�วน ผกค. อีกจํานวนหนึ่งซึ่งกลายเป�น “ผกค.” ไป เพราะทนการกดขี่ข�มเหงไม�เป�นธรรมจากเจ�าหน�าที่
ไม�ได�นั้น จุดแก�ไขอยู�ที่เจ�าหน�าที่ของเราเอง  วิธีแก�ที่เลวที่สุดคือ ปรักปรําว�าเป�นคอมมิวนิสต� เมื่อเขาไม�มี
ทางออกทางอ่ืน ก็ต�องไปรวมกําลังกับคอมมิวนิสต�เพ่ือความอยู�รอด และย่ิงคอมมิวนิสต�กําลังหาวิธีรวบรวม
สมัครพรรคพวกและแจกจ�ายอาวุธให� ผลสุดท�ายก็ต�องกลายเป�น ผกค. ไปจริง ๆ  ทั้ง ๆ ที่ไม�เดียงสาต�อ
ลัทธิการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น
 การประณามคอมมิวนิสต�นั้น เปรียบได�กับการกลัวผี ผีจะมีหรือไม�มีจริงไม�สําคัญ ถ�ากลัวผีถึง
ขนาดที่เจตสิกจะยุให�หวาดระแวงไปต�างๆ นานา ผลสุดท�ายเจตสิกนั้นเองจะหลอนให�เรื่องผีกลายเป�นเรื่อง
จริงขึ้นจงได� ที่กล�าวมาข�างต�นนี้ ไม�ได�หมายความจะสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต� แต�คนเราเมื่อกลัวผีแล�ว
สติสัมปชัญญะปลาสนาหายไปส้ิน ไม�สามารถใช�วิจารณญาณด�วยเหตุผล คนท่ีกลัวผีและยุให�พวกเราประชาชน
กลัวผีตามไปด�วยจึงเป�นต�นเหตุแห�งอันตรายแก�บ�านเมืองเราไม�น�อยกว�าตัวผีเอง
 วิธีการของผู�ที่ต�องต�อสู�กับเจ�าพนักงานด�วยอาวุธนั้น ไม�ว�าจะเป�น ผกค. หรือ ผก. ไม�ใช� ค. ต�อง
ใช�วิธีแบบกองโจร คือดักตีแล�วหลบ หลบหายไปในป�าเขาหรือในหมู�บ�าน แล�วหาทางออกมาดักตีอีก  เพราะ
ฉะนั้นเขาต�องอาศัยชาวบ�านในท�องถิ่นมากมายทั้งเป�นที่หลบภัย เป�นแหล�งอาหาร เป�นแหล�งอาวุธ เป�นหู
เป�นตาให�ในการโจมตีและหลบหลกี ชาวบ�านท่ีจะช�วยเขาน้ันอาจจะช�วยเพราะเกรงกลัวเขา หรือเพราะเป�นใจ
กับเขา หรือเพราะเป�นญาติพ่ีน�องกัน หรือเพราะเกลียดกลัวเจ�าพนักงานมากกว�ากลัวผู�ก�อการร�าย  ข�อสุดท�าย
นี้สําคัญยิ่ง จะทําอย�างไรให�ชาวบ�านรักใคร�นับถือเจ�าพนักงานด�วยใจจริง รัฐบาลไทยได�พยายามกระทํามา
แล�วร�วม ๑๐ ป� แต�ไม�ใคร�ได�ผล  เพราะการเอายา เงิน เสื้อผ�าไปแจก เอาหนังไปฉายให�ดู แห�กันไปแบบ
ราชการ หลายหนวยซ้ํากันบ�าง เก่ียงกันบ�าง ไปแล�วก็หายไปพักหนึ่งไม�มีการประสานงานอย�างดี และไม�ได�
กระทําต�อเนื่องกันไป เป�นการกระทําแบบฉาบฉวย ไม�ได�ช�วยให�ราษฎรอยู�ดีกินดีขึ้น หรือรักรัฐบาล เจ�า
พนักงานมากข้ึน บางแห�งชาวบ�านรู�ท�าทีว�าเจ�าหน�าท่ีราชการเอาของมาแจกน้ัน เป�นเพราะมี ผกค. และ ผกค.
ไม�ใช� ค. เขาไม�เห็นว�าเรารักใคร�หวังดีกับใครจริงใจ
 วิธีป�องกันแก�ไขอันตรายภายในประเทศที่กล�าวถึง  ไม�มีอะไรดีไปกว�าปรับปรุงแก�ไขระบบราชการ
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บริหาร อํานวยให�ราษฎรสามารถอยู�ดีกินดีขึ้น  ไม�ใช�โดยเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจก  แต�ต�องใช�วิธี
ช�วยเหลือเขาให�สามารถช�วยตัวเองได� และวิธีปฏิบัติจะต�องใช�เจ�าหน�าที่ที่ตั้งใจแผ�เมตตาต�อราษฎรจริง ๆ
ให�ราษฎรรู�สึกว�ารัฐบาลใช�คนดี ๆ ไปช�วยเขา ไปช�วยส�งเสริมให�เขามีศักดิ์ศรีและเสรีภาพฐานคนไทย พอที่
จะยังอาจคิดว�า  เออ บ�านเมืองไทยน่ีเป�นของเราจริง ๆ ไม�ใช�เราอาศัยเขาอยู� ไม�ใช�เขาเป�นผู�ปกครอง และเรา
เป�นผู�ถูกปกครองตลอดชาติ  นักเรียน นิสิต นกัศึกษา และบัณฑิตที่มีใจศรัทธาอาสาสมัครมาทํางานแบบ
น้ีให�แก�บ�านเมือง คงจะมีมิใช�น�อย ถ�าเราจัดการวางรูปการปฏิบัติให� และคงจะมีประโยชน�มาก เพราะราษฎร
จะไม�หวาดกลัวรังเกียจว�าเป�นผู�ปกครองเขา
 การกดขี่ราษฎร การฉ�อราษฎร�บังหลวง ไม�ว�าจะเกิดในท�องถิ่นหรือในกรุงเทพฯ ไม�ว�าจะเกี่ยวกับ
เงินก�อนใหญ�หรือก�อนเล็ก ไม�ว�าจะกระทําโดยผู�ใหญ�หรือผู�น�อยย�อมเป�นภัยแก�การอยู�ดีกินดีของราษฎร  อย�า
ให�ใครมาอ�างเลยว�า ผู�ที่ปกครองประเทศอยู�จําเป�นจะต�องมีเงินรายได�พิเศษมาด�วยวิธีการต�าง ๆ เพราะเงิน
น้ันต�องใช�เล้ียงลูกน�อง เพ่ือจะได�ปกครองสะดวกข้ึน  แม�จะอมพระมาอ�างก็อย�าเช่ือ เพราะทรัพย�สินท่ีเกิดมี
อยู�ในประเทศในขณะใดขณะหนึ่งนั้น มีจํากัด  ถ�าส�วนหนึ่งตกเป�นของใครจนมากแล�ว ที่เหลือก็เหลือน�อย
สําหรับคนอ่ืน ๆ คือชาวบ�านจํานวนมาก ๆ  ชาวบ�านราษฎรก็ย�อมเบ่ือระอา ไม�สนใจว�าใครจะเป�นรัฐบาลหรือ
ใครจะก�อการร�าย เพราะเห็นว�าไม�แตกต�างกัน  การเกาะกุมอํานาจให�อยู�ในกํามือของคนไม�ก่ีคน ไม�ว�าอํานาจ
นั้นจะเป�นอํานาจการปกครองหรืออํานาจการเงิน ย�อมเป�นการรอนสิทธิของชาวบ�านประชาชนฝ�ายข�างมาก 
กีดกันไม�ให�เขามีสิทธิเสรีภาพอะไร จนถึงกับต�องโฆษณาให�ชวนเชื่อว�า “ประเทศไทย มิใช�เป�นของคนไทย
คนใดคนหนึ่ง แต�เป�นของชาวไทยทุกคน…  ”  ส�วนชาวบ�านนั้นไม�เห็นว�าประเทศไทยเป�นของเขาได�อย�างไร 
เขารู�สึกเสมือนว�าเขาเป�นผู�อาศัยอยู�
 คุณท่ีรัก  ข�างต�นน้ี ผมได�แยกวิเคราะห�ประเด็น ๒ ประเด็น คือ อันตรายจากภายนอกประเทศ และ
อันตรายจากภายในประเทศ  แต�คุณคงเข�าใจดีว�าประเด็นทั้งสองนี้พิจารณาโดด ๆ ไม�ได�  เป�นประเด็นที่
คาบเก่ียวกัน “ผู�ก�อการร�าย” ภายในประเทศได�อาวุธมาจากไหน?  บางส�วนก็คงมาจากภายในประเทศ  แต�
ส�วนที่สําคัญนั้นได�มาจากต�างประเทศ  และการฝ�กอาวุธ ฝ�กการรบแบบกองโจร ฝ�กการสอดแนมส�งข�าว
ฝ�กการซ�อนอาหาร และอาวุธได�กระทํากันที่ต�างประเทศ  ข�อนี้สิที่จะทําให�ทางออกของไทยมืดมนลงหลัง
สงครามอินโดจีน เพราะเมื่อสิ้นศึกอินโดจีนลง  “ต�างประเทศ” ที่กล�าวถึงข�างต�น ถ�าเขาต�องการจะช�วย
“ผู�ก�อการร�าย” ในฐานที่เป�น “ผู�ที่ดิ้นรนต�อสู�เพื่ออิสรภาพเสรีภาพ”  เขาจะกระทําได�สะดวกขึ้นเพราะ (ก) 
เขาหมดกังวลส�วนใหญ�แล�วในเร่ืองการศึกของเขาเอง และ (ข) อาวุธท่ีเขาเหลือใช�น้ัน เอามาใช�ประโยชน�ทาง
อื่นได�โดยง�าย  ฉะน้ัน แม�ว�าเวียดนามและจีนจะปฏิวัติตามหลักการป�ญจะศีลา ในส�วนที่เป�นการรุกรานโดย
เป�ดเผยก็ตาม  ถ�าการปกครองในประเทศไทยเราไม�เป�ดโอกาสให�ผู�ที่ไม�เห็นด�วยกับเจ�าหน�าที่หรือรัฐบาล
สามารถแสดงออกหรือคัดค�านโดยสันติวิธีแล�ว ก็ย�อมต�องมีผู�ที่ถูกผลักดันให�คัดค�านโดยวิธีอื่น ซึ่งไม�ใช�
วิธีสันติ จึงอยู�ในข�ายที่เรียกว�าเป�น “ผู�ดิ้นรนต�อสู�เพื่อเสรีภาพ”  ฉะนั้น การแก�ป�ญหา “ผู�ก�อการร�าย” ให�
ถูกวิธี และการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองโดยหลักประชาธรรมและสันติวิธี จึงเป�นเร่ือง
ท่ีเก่ียวโยงกัน  และท้ัง ๒ เร่ืองเป�นเร่ืองด�วนท่ีสุดท้ังคู� สําหรับ “ทางออก” ของไทยไปสู�ความสงบเรียบร�อย
สันติภาพอันแท�จริง สวัสดิภาพและเอกภาพอธิปไตยสมบูรณ�

6 ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน (พ.ศ.๒๕๑๕)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



 ข�อคิดข�างต�น คุณท่ีรัก ผมขอเสนอในขณะน้ีด�วยข�อมูลท่ีเห็น ๆ กันในป�จจุบัน และอาจจะเป�นข�อมูล
ที่ไม�สมบูรณ�นัก  เหตุการณ�ข�างหน�า ไม�กี่เดือนข�างหน�า อาจจะผันผวนไปโดยรวดเร็ว บางเรื่องที่เราคาด
คะเนไว�อาจจะไม�เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นคนละทํานองกับที่คาดคะเน  ฉะนั้น เราจะต�องพยายามคอย
สดับตรับฟ�งและวิเคราะห�เหตุการณ�ให�ทันท�วงทีอยู�เสมอ  คําว�า “เรา” ท่ีใช�ในประโยคท่ีแล�วน้ัน ไม�ใช�หมาย
เฉพาะเจ�าหน�าที่ในราชการ ทหาร ตํารวจ หรือกรมประมวลข�าวกลาง  แต�ต�องหมายถึงคุณ หมายถึงผม
หมายถึงอาจารย�ท้ังหลายนมหาวิทยาลัย หมายถึงนักศึกษา นิสิต นักหนังสือพิมพ� คหบดี กรรมกร ชาวนา
ชาวสวน ชาวบ�านทั้งหลาย   เอกราช สันติภาพ สวัสดิภาพของไทยเป�นเรื่องของชาวไทยทุกคน  ป�ญหามี
อยู�ว�า พวกเราจะมีเสรีภาพพอหรือไม� เพ่ือจะคิด วิจัย พูด เขียน โต�ตอบ อภิปราย เร่ืองเอกราช สันติภาพ 
และสวัสดิภาพของชาติไทย?

      สวัสดีป�ใหม� 
       และสวัสดี หลังสงครามอินโดจีน
        ป�วย อึ๊งภากรณ�
       เคมบริดจ�
       “วันรัฐธรรมนูญ” ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๕

7ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน (พ.ศ.๒๕๑๕)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�


