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 นักศึกษา นิสิต นักเรียน ประชาชน และตํารวจ ได�เสียชีวิตเป�นจํานวนมาก และได�รับความบาดเจ็บ
ท้ังทางร�างกายและจิตใจเม่ือ ๑๔–๑๕ ตุลาคมหลายพันคน ผมขออุทิศส�วนดี (ถ�ามี) ของข�อความท่ีจะเขียน
นี้ให�แก�ผู�บาดเจ็บล�มตายทุกคน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง นักศึกษา นิสิต นักเรียน และประชาชนผู�ที่มิได�มีอาวุธ
ต�อสู�กับผู�สั่งใช�อาวุธโดยไม�ชอบธรรม
 อนึ่ง ขอถือโอกาสนี้สดุดีนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่มีน้ําใจกล�าหาญเด็ดเดี่ยว ร�วมกันทํางาน
ใหญ�ได�โดยมีสมรรถภาพสูง และได�รักษาระเบียบวินัยอยู�ตลอดเวลา ใช�สันติวิธี ยึดม่ันในอหิงสา จนกระท่ัง
ถึงจุดที่ต�องป�องกันตัว ต�อสู�กับอาวุธ และปฏิบัติงานได�ดีกว�ารุ�นผู�ใหญ�ศีรษะหงอกอย�างรุ�นผม  พ�อแม�
ครูบาอาจารย�ควรจะมีความภาคภูมิใจในพวกคุณ และผมขอออกตัวเสียแต�ในช้ันน้ีว�า ท่ีผมสดุดีน้ี มิใช�เพราะ
พวกคุณทํางานสําเร็จได�ผล แม�ผลจะออกมาตรงกันข�ามก็จะขอสดุดี  เพราะพวกคุณได�ใช�สันติวิธีด�วยนํ้าใจ
กล�าหาญ จึงควรสดุดี
 ข�อที่ควรจะคิดในวาระนี้ก็คือ เม่ือได�เสียเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อหยาดน้ําตาไปถึงเพียงนี้แล�ว เม่ือ
ได�รับความบาดเจ็บทั้งทางจิตใจและร�างกายตลอดจนชีวิตแล�ว จะทําอย�างไรให�ผลงานที่เพิ่งได�นั้นเป�น
ประโยชน�แก�ชาติไทยประชาชนไทยอย�างกว�างขวางและย่ังยืน ถ�าความชอบธรรมในชีวิตและสวัสดิสุขตกแก�
คนไทยเราท่ัวถึงและถาวรจริง ๆ ผลท่ีได�น้ันย�อมเป�นอนุสาวรีย�อันแท�จริงแห�งวีรกรรมของพวกคุณ  ชาติไทย
ทั้งชาติจะสนองคุณพวกรุ�นหนุมสาวและเด็กเหล�านี้ได� ก็โดยพยายามสร�างชาติให�เป�นชาติที่มีศีลธรรม
คุณธรรม ให�บ�านเมืองของเรามีข่ือมีแป ให�คนทุกคนในประเทศไทยมีสวัสดิภาพและศักด์ิศรีตามสิทธิเบ้ืองต�น
แห�งมนุษยชน ให�เสรีภาพที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นบนฐานแห�งความชอบธรรม ยุติธรรม และเมตตากรุณา
ตลอดไป มิฉะนั้นคนที่ตายไปแล�วก็จะตายเปล�า คนที่บาดเจ็บก็จะได�รับความทุกข�ทรมานโดยไร�ประโยชน� 
คนที่ต�องโศกเศร�าโทมนัสด�วยคนรักสูญเสียไปก็จะระทมใจไปโดยเปล�าเปลือง  เมื่อวีรกรรมเกิดขึ้นและ
วีรยุวชนต�องสละชีวิตและเลือดเนื้อแล�ว อย�าให�เขาต�องเสียชีพแล�วเสียสิ้นทุกอย�างเลย
 ในบทความน้ี ผมจะขอเสนอความเห็นบางประการ ซ่ึงผมเห็นว�าชาติไทยควรจะกระทํา เพ่ือป�องกัน
มิให�เสียชีพแล�วเสียสิ้น

ควรสอบสวนในลักษณะอันชอบธรรม
 เหตุท่ีเกิดข้ึนในกลางเดือนตุลาคมน้ีเป�นเหตุร�ายแรง และเป�นเร่ืองใหญ�หลวง รัฐบาลควรจะต้ังคณะ
กรรมการพิเศษข้ึนสอบสวนข�อเท็จจริง จุดประสงค�ของการสอบสวนไม�ควรจะเป�นการอาฆาตพยาบาทจอง
เวร แต�ควรจะต้ังเป�าหมายท่ีจะป�องกันมิให�เกิดเหตุร�ายเย่ียงน้ีข้ึนอีกในอนาคต  ประเด็นของเหตุร�ายมีอยู�ว�า
ทําไมเม่ือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจํานวนมากไม�มีอาวุธ เดินขบวนทักท�วงรัฐบาลโดยใช�สันติวิธี
ตํารวจและทหารจึงใช�อาวุธอย�างร�ายแรงประหัตประหารเขา ทําไมจึงมีผู�ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร�กราด
ป�นกลลงมาสังหารผู�ที่ไม�มีทางต�อสู� ใครเป�นผู�ออกคําสั่ง สั่งอย�างไร ผู�ที่ออกคําสั่งซึ่งเป�นผู�บังคับบัญชา
ตํารวจทหารนั้นมีสภาพจิตเป�นอย�างไร ถ�ามีสภาพจิตไม�ปกติ ทําอย�างไรจึงจะป�องกันมิให�ผู�มีสภาพจิตวิกล
เช�นนั้นสามารถบังคับบัญชาหนวยงานของชาติที่ถืออาวุธเช�นนี้ ทําไมทหารตํารวจที่ยิงนักเรียน ประชาชน
มือเปล�านั้น จึงใจทรหดยิงเขาได� เพราะหลงเชื่อคําเท็จในแถลงการณ�รัฐบาลหรือ ถ�าเป�นเช�นนั้นจะหาทาง
ป�องกันอย�างไรมิให�รัฐบาลแถลงการณ�เท็จทํานองน้ีได� อย�างน้ีเป�นต�น  และคงจะมีประเด็นอีกหลายประเด็น
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ที่ผมไม�ได�กล�าวถึง ซึ่งควรหยิบยกมาพิจารณาเพ่ืออนาคต
 ผมได�ยินและได�อ�านผู�ออกความเห็นว�า รัฐบาลควรจะจัดการลงโทษผู�กระทําผิดอย�างเฉียบขาด และ
บางคนถึงกับเสนอให�ใช�มาตรา ๑๗ แห�งธรรมนูญการปกครองฯ แก�ผู�ท่ีกระทําท้ังท่ีล้ีภัยไปแล�วและท่ียังอยู�
ในประเทศ ผมเห็นด�วยว�าเม่ือได�สอบสวนโดยชอบธรรมแล�ว ปรากฏว�ามีใครกระทําผิด ก็ต�องมีการลงโทษ
ให�สมกับความผิด  แต�ไม�เห็นด�วยกับข�อเสนอให�ใช�มาตรา ๑๗ ของธรรมนูญฯ น้ัน เป�นส่ิงท่ีพวกเราต�อต�าน
คัดค�านกันอยู� เพราะเป�นบทกฎหมายที่ไม�ชอบด�วยกระบวนการยุติธรรมอันดี เพราะคนคนเดียวหรือกลุ�ม
เดียว เป�นทั้งตํารวจ อัยการพยาน ผู�พิพากษา และผู�จัดการลงโทษเสร็จเด็ดขาดไป  เมื่อเราจะเริ่มศักราช
การปกครองประเทศกันใหม� ไฉนเล�าจะนําเอาวิธีการอันเลวของการปกครองแบบเก�ามาใช�  ถ�าปรากฏให�
ชวนเชื่อได�ว�าผู�หนึ่งผู�ใดกระทําความผิด ควรที่ฝ�ายปกครองจะนําคดีขึ้นสู�โรงศาลยุติธรรม โดยผู�ต�องหา
สามารถต้ังทนายและเบิกพยานได� ฝ�ายอัยการจะต�องพิสูจน�ว�าเขามีความผิดจริง และศาลเช่ือการพิสูจน�น้ัน
จึงจะถือว�าได�กระทําความผิดจริง และมีการลงโทษตามกฎหมาย
 ขณะนี้น้ําลด ตอกําลังผุด ผู�ที่เคยมีอํานาจแล�วเสื่อมอํานาจไป ย�อมถูกกล�าวหาเรื่องความทุจริต 
การกอบโกย การนําทรัพย�สินออกไปจากชาติ ฯลฯ และมีผู�เสนอให�ใช�มาตรา ๑๗ ยึดทรัพย�สินของผู�เส่ือม
อํานาจเหล�านั้น  ผมก็ไม�เห็นด�วยกับข�อเสนอนี้  ด�วยเหตุดังได�กล�าวมาข�างต�น  แต�ก็อดคิดไม�ได�ว�านาจะมี
วิธีแยบคายที่จะนําเอาทรัพย�สินซึ่งมีผู�กอบโกยไปโดยไม�ชอบธรรมนั้นกลับคืนมาเป�นสาธารณประโยชน� 
เพราะดูตามสภาวการณ�แล�ว ไม�นาจะมีข�าราชการผู�หนึ่งผู�ใด ยศพันเอกหรือพลเอก หรือพลอากาศเอก 
หรือพลเรือเอก หรือจอมพลที่มีทรัพย�สินอย�างมหาศาลดังที่ปรากฏตําตาอยู� ทั้งยังมีอิทธิพลในบริษัท
อุตสาหกรรม การค�า การธนาคารต�าง ๆ เป�นอันมาก  นาจะสันนิษฐานได�ว�าคงได�มาโดยไม�ชอบธรรม  ถึง
กระนั้นก็ดีก�อนที่รัฐบาลจะกระทําการใด ๆ ไป ควรพิจารณาให�รอบคอบเสียก�อนว�า จะมีวิธีการอย�างไรที่
ถูกต�องเพ่ือปฏิบัติกับเร่ืองชนิดน้ี ถ�ามีหลักฐานพยานเพียงพอ ก็ควรดําเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม 
แต�ถ�าหาหลักฐานพยานยาก หากมีเหตุแวดล�อมนาเช่ือ ก็อาจจะกระทําได�อีกวิธีหน่ึง คือทําเป�นร�างกฎหมาย
เสนอต�อสภานิติบัญญัติ เพื่อดําเนินการริบทรัพย� แต�สภานิติบัญญัติดังกล�าวควรจะเป�นสภาที่มีผู�แทน
ราษฎรเลือกต้ังข้ึนมา จึงจะนับได�ว�าได�ใช�อํานาจสูงสุดมาจากประชาชนโดยชอบธรรม
 มีผู�เสนอความเห็นว�า คณะกรรมการสอบสวนพิเศษซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาข�อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ�ในกลางเดือนตุลาคมนี้ ควรจะมีผู�แทนของนิสิต นักศึกษา และนักเรียน รวมอยู�ด�วย  ผู�ที่เสนอ
ความเห็นเช�นน้ีคงจะเป�นห�วงว�าการสอบสวนน้ันจะไม�ทํากันจริง และถ�าเผอิญมีกรรมการท่ีอาจจะมีคติลําเอียง
ด�านตํารวจหรือทหารเข�า จะไม�ได�ข�อเท็จจริงที่ถูกต�อง  ความกังวลเป�นเช�นว�าน้ีพอจะเข�าใจได� แต�ผมก็ไม�สู�
จะเห็นด�วย เพราะการสอบสวนดังกล�าวนี้ ควรจะเป�นการสอบสวนชนิดเป�นกลาง ผลการสอบสวนต�อง
เช่ือถือได�จริง ๆ จึงจะเป�นประโยชน�  หากต้ังผู�แทนนักเรียนเข�ามา อาจจะมีผู�ครหาได�ว�า นักเรียนก็เป�นคู�กรณี
ในเหตุการณ�ที่ต�องการสอบสวน อาจจะไม�เป�นที่นาเชื่อถือได�  ความจริงในประเทศไทยก็มีบุคคลที่เป�นที่
เคารพนักถือว�าทรงไว�ซ่ึงความเท่ียงตรงมิใช�น�อย ควรจะหามาได�เพียงพอเพ่ือเชิญให�เป�นกรรมการสอบสวน
พิเศษน้ีได�
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ควรจะกวาดล�างผลของมาตรา ๑๗ ในอดีต
 เมื่อเหตุการณ�ในกรุงเทพฯ สงบลงนับตั้งแต�วันที่ ๑๖ ตุลาคม เป�นต�นมา ได�มีภาพถ�ายในหน�า
หนังสือพิมพ�แสดงว�า นักเรียน นิสิต นักศึกษา พากันกวาดล�างถนนและวงเวียนที่สกปรก มีขยะมูลฝอย
เร่ียราดเต็มไปหมด นาช่ืนชมนัก   ความสกปรกท่ีได�เกิดข้ึนจากการใช�มาตรา ๑๗ แห�งธรรมนูญการปกครองฯ 
ก็เป�นสิ่งที่นาจะกวาดล�างให�สะอาดขึ้นเช�นเดียวกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง กรณีของอดีตสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร ๓ คน ซ่ึงได�ต�องลงโทษโดยไม�เป�นธรรมจากการใช�มาตรา ๑๗ นาจะให�พิจารณาหาทางปลดปล�อย
เสียโดยเร็วอย�างถูกต�องตามกฎหมายและโดยล�างมลทินให�โดยสิ้นเชิง
 อนึ่ง ได�ทราบว�ามีนักโทษตามมาตรา ๑๗  อยู�อีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งต�องโทษประหารชีวิตแต�ทาง
ราชการยับย้ังไว�ในเทศกาลเข�าพรรษา รอให�ออกพรรษาจึงจะดําเนินการประหารชีวิตนักโทษเหล�าน้ี ก็ยังไม�
สายเกินไปที่รัฐบาลใหม�จะดําเนินการเสียใหม�ให�ถูกต�องตามกระบวนการยุติธรรม คือนําขึ้นพิจารณาใน
ศาลปกติ ถ�าปรากฏว�าศาลเห็นว�าทําความผิดจริง จึงลงโทษด�วยอาศัยคําพิพากษาของศาล แทนการลงโทษ
โดยใช�อํานาจตามมาตรา ๑๗

การร�างรัฐธรรมนูญถาวร
 รัฐบาลป�จจุบันได�ให�คํามั่นว�าจะร�างรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน ๓ เดือน ผมก็เชื่อว�ารัฐบาลจะกระทํา
ได�ตามคํามั่นภายในกําหนดเวลา เพราะเมื่อถือว�าเรื่องนี้เป�นเรื่องสําคัญจริง ๆ แล�ว ก็นาจะกระทําได�อย�าง
ต้ังอกตั้งใจกันจริง ๆ ไม�ถ�วงเวลา และไม�ต�องรีบจนเกินเหตุ
 ข�าราชการ อาจารย� และนิสิตนักศึกษา พอจะมีความเข�าใจในสาระสําคัญของกติกาประจําชาติว�า
ควรจะมีอะไรบ�าง และประชาชนโดยทั่วไปก็มีความคิดเห็นกันอยู�แล�ว นาจะฟ�งเสียงประชาชนและเชิญให�
ประชาชนออกความเห็นแล�วนํามาประมวลพิจารณาบัญญัติข้ึน

ข�อที่ผมเห็นเป�นสําคัญย่ิง มีดังนี้
 ก. บทบัญญัติว�าด�วยสิทธิมนุษยชนเบื้องต�น อันได�แก�เสรีภาพในบุคคลและทรัพย�สิน เสรีภาพ
ในการคิด พูด เขียน สมาคม เสรีภาพของหนังสือพิมพ�และส่ือสารมวลชนท่ัวไป ตลอดจนการคุ�มกันมิให�ใคร
จํากัดหรือทําลายเสรีภาพต�างๆ น้ีอย�างง�ายดาย ซ่ึงหมายความว�า การประกาศใช�กฎอัยการศึกจะต�องมีการ
จํากัดอย�างรัดกุม จะกระทําพรํ่าเพร่ือมิได� และเม่ือมีการประกาศใช�กฎอัยการศึกแล�ว จะต�องมีกําหนดเวลา
จํากัด ไม�อยู�ในดุลยพินิจของฝ�ายบริหารแต�ฝ�ายเดียว
 ข. ควรจะมีวิธีการป�องกันมิให�มีการใช�กําลังเพ่ือเปลี่ยนรัฐบาล การล�มรัฐบาลและการต้ังรัฐบาลจะ
ต�องกระทําโดยสันติวิธี โดยความเห็นชอบของประชาชนซึ่งใช�อํานาจทางสถาบันนิติบัญญัติ
 ค. เพ่ือป�องกันมิให�ฝ�ายการเมืองกับฝ�ายราชการประจําก�าวก�ายกัน ควรจะมีบทบัญญัติว�าข�าราชการ
ประจําผู�ใดเมื่อได�ตําแหนงการเมืองแล�ว จะต�องพ�นจากราชการประจําโดยเด็ดขาด เช�น ผู�ที่เป�นข�าราชการ
พลเรือนจะเป�นผู�ว�าราชการจังหวัด อธิบดี หรือปลัดกระทรวงก็ดี ถ�าได�รับแต�งตั้งให�เป�นรัฐมนตรี จะต�อง
พ�นจากตําแหนงนั้น ๆ ไป หรือผู�ที่เป�นแม�ทัพ นายกอง ผู�บัญชาการทหาร เสนาธิการ เม่ือเป�นรัฐมนตรีจะ
คงดํารงตําแหนงทางทหารต�อไปมิได� อธิบดีกรมตํารวจก็จะเป�นรัฐมนตรีพร�อม ๆ กันไม�ได� เป�นต�น
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 บทบัญญัติอ่ืนในรัฐธรรมนูญท่ีจะร�างข้ึนมาน้ัน ก็ย�อมมีความสําคัญต�างๆ กันไป และคงจะมีประเด็น
อื่นอีกที่ผมไม�ได�กล�าวถึง ซึ่งสําคัญมากสําหรับหลักการ ประชาธรรม ผมขอนํามากล�าวข�างต�นนี้เพียงบาง
ประเด็น เพ่ือจะเน�นให�เห็นความสําคัญแห�งเสรีภาพของประชาชน ความจําเป�นท่ีจะต�องแยกหน�าท่ีข�าราชการ
ประจําออกจากข�าราชการการเมือง และส�งเสริมให�มีการเปล่ียนรัฐบาลได�โดยสันติวิธี

การพิทักษ�หลักประชาธรรมบางประการ
 ไม�ว�าเราจะสามารถเขียนรัฐธรรมนูญไว�ดีเลิศประการใด เราท�านทั้งหลายคงจะตระหนักใจแล�วว�า 
รัฐธรรมนูญก็เป�นเพียงตัวอักษร ซ่ึงอาจจะถูกทําลายหรือนําไปใช�ในทางท่ีผิดได�โดยง�าย  ถ�าหากไม�มีผู�ร�วม
ใจกันพิทักษ�รักษาด�วยวิธีการต�าง ๆ ผมจะขอเสนอความเห็นเก่ียวกับการพิทักษ�เทิดทูนหลักประชาธิปไตย 
ซึ่งผมเรียกว�า ประชาธรรม แต�เฉพาะบางประการเท�าที่นึกได�ในขณะน้ี
 ความสําเร็จของนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในเหตุการณ�เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่แล�ว 
ข้ึนอยู�กับความพร�อมเพรียงของคนจํานวนมากซ่ึงสามารถเอาชนะศาสตราวุธได�  เม่ือเกิดประชาธิปไตยข้ึน
แล�ว ก็ชอบท่ีจะใช�ความพร�อมเพรียงเด็ดเด่ียวน้ันรักษาประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญสืบไปอย�างถาวร  ถ�าพวก
เราประชาชน นักเรียน นักศึกษา นิสิต อาจารย� ข�าราชการต�าง ๆ ร�วมใจกันก�อตั้งสมาคมพิทักษ�เสรีภาพ
และประชาธิปไตยอย�างเข�มแข็งต�อไป โดยถือคติว�าผู�ท่ีสูญเสียชีพไปคร้ังน้ีจะต�องไม�ตายเปล�า ก็คงจะพอเป�น
ทางป�องกันผู�ที่ปองร�ายจะทําลายประชาธิปไตยได�บ�างในอนาคต  เช�น เม่ือเกิดมีผู�คิดจะทํารัฐประหาร หรือ
ได�เร่ิมทํารัฐประหารแล�ว สมาชิกสมาคมพิทักษ�เสรีภาพซ่ึงมีจํานวนนับแสนนับล�าน ประกอบด�วยข�าราชการ
พ�อค�า นักศึกษา อาจารย� ชาวนา กรรมกร ฯลฯ พากันประท�วงโดยสันติวิธี และไม�ร�วมมือกับผู�ทํารัฐประหาร
ผู�คิดทํารัฐประหารจะปกครองพวกเราไปได�โดยสะดวกอย�างไรได�  แต�แนละ ผู�ที่ใช�อาวุธบังคับผู�อื่นเขานั้น
ย�อมได�ชัยชนะบ�างบางเวลา แต�อาวุธจะชนะใจของคนหมู�มากได�อย�างไร  บรรดานิสิต นักศึกษา นักเรียน
ได�แสดงให�เราเห็นประจักษ�มาแล�ว  และถ�าความพร�อมเพรียงน้ีช�วยให�บ�านเมืองมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
นานพอแล�ว  หลักเสรีภาพซึ่งเราเพิ่งได�มาด�วยเหงื่อ น้ําตา และเลือดเนื้อ ก็จะมีเวลาป�กแนนแฟ�นถาวรได� 
ทํานองเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งใช�เป�นจารีตประเพณีได�ผลดี อย�างประเทศในยุโรปตะวันตกและสแกน
ดิเนเวีย เป�นต�น
 สมาคมพิทักษ�เสรีภาพประชาชนน้ี หากได�รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล�าให�อยู�ในพระบรมราชู-
ปถัมภ�ด�วย ก็จะย่ิงเป�นที่นิยมและทําประโยชน�ได�มากข้ึน
 ศัตรูของประชาธิปไตยอย�างหนึ่งซึ่งเราได�ประสบมา และซึ่งผมเองได�ประสบมาในระยะ ๒ ป�ที่แล�ว 
คือวิธีปฏิบัติราชการของตํารวจสันติบาลและตํารวจกองปราบ  ผู�เรียกร�องรัฐธรรมนูญ ๑๓ คนในเดือน
ตุลาคมนี้ ได�รับการปรักปรํากล�าวโทษจากสันติบาลว�าเป�นกบฏ เพราะมีเอกสารคอมมิวนิสต�อยู�ในความ
ครอบครอง  พวกเราท้ังหลาย ประชาชน และนักเรียน หาได�เช่ือตํารวจไม� เพราะเราเคยชินต�อการกล�าวหา
เท็จของตํารวจมามาก วิธีการข�มขู�ของตํารวจ ทําให�หนังสือพิมพ�ต�องงดเว�นไม�ลงข�าวบางอย�าง ทําให�หนังสือ
วารสารบางฉบับต�องป�ด  และเฉพาะในกรณีของผม หลังจากที่ได�เขียน จดหมายนายเข�ม เย็นยิ่ง แล�ว 
ทําความลําบากให�แก�เพื่อนฝูงญาติพี่น�อง เพื่อนร�วมงาน ตลอดจนศิษยานุศิษย�เป�นอย�างยิ่ง  เหล�านี้เป�น
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ตัวอย�างการกระทําของตํารวจสันติบาล ที่แล�ว ๆ มา  นาจะให�รัฐบาลหยิบยกข้ึนมาพิจารณาแก�ไขปรับปรุง
เสียโดยด�วน โดยถือหลักเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป�นใหญ�  เมื่อมีสภาผู�แทนราษฎรแล�วก็หวังว�าผู�แทน
ราษฎรท้ังหลายจะช�วยป�องกันแก�ไขกํากับงานตํารวจได� และอีกช้ันหน่ึงของการป�องกันแก�ไข ได�แก�งานของ
สมาคมพิทักษ�เสรีภาพประชาชน (ในพระบรมราชูปถัมภ�) ซึ่งผมเสนอไว�ข�างต�น
 นาสังเกตจากเหตุการณ�ตุลาคมที่แล�วมาว�า การแถลงข�าวของกรมประชาสัมพันธ�มีส�วนเกี่ยวข�อง
ยุให�เกิด “จลาจล” อย�างสําคัญ เพราะแถลงว�าราษฎรและนักเรียนธรรมดาเป�นคอมมิวนิสต� เมื่อนักเรียน
หลบภัยจากตํารวจเข�าไปในพระราชฐาน และทหารรักษาวังกรุณาเป�ดประตูให�นักเรียนเข�าไปพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร รัฐบาลกลับแถลงว�ามีผู�ก�อการร�ายบุกรุกเข�าพระราชฐาน ชวนให�หลงเช่ือว�าจะเกิดภยันตรายแก�
ในหลวง เป�นต�น เดี่ยวนี้ใคร ๆ ก็ทราบดีว�า กรมประชาสัมพันธ�ทําหน�าที่เป�นปากเสียงให�ฝ�ายบริหารอย�าง
เดียว ไม�สามารถแถลงข�าวอย�างอ่ืนนอกจากท่ีรัฐบาลส่ังให�แถลง เพ่ือสนับสนุนระบบประชาธิปไตยให�ดําเนิน
ไปได�โดยดี  ผมใคร�จะเสนอให�แยกเรื่องการแถลงข�าวออกเสีย โดยระบุว�าข�าวใดบ�างมาจากรัฐบาล ข�าวใด
บ�างมาจากแหล�งอ่ืน และเสนอข�าวท้ังท่ีเป�นของรัฐบาลและข�าวแหล�งอ่ืน  ถ�าจะแยกงานแถลงข�าวของรัฐบาล
ออกเสียเป�นหนวยงานหน่ึง และงานส่ือสารมวลชนเป�นอีกหนวยงานหน่ึง มีอิสรภาพจากรัฐบาลทํานองเดียว
กับบีบีซีของอังกฤษ อาจจะเป�นประโยชน�แก�ประชาชนและประชาธิปไตยอย�างยิ่ง
 ผมสังเกตอีกข�อหนึง่คือ ทุกวันน้ี กฎหมายท่ีบัญญัติออกมามักจะไม�แนเสมอไปว�า เป�นกฎหมายท่ี
ต้ังรากฐานอยู�บนหลักแห�งความชอบธรรม กฎหมายท่ีรัฐบาลบัญญัติโดยสภานิติบัญญัติซ่ึงรัฐบาลเป�นผู�ต้ัง
สมาชิกก็ดี หรือกฎหมายที่รัฐบาลปฏิวัติบัญญัติออกมาในรูปประกาศคณะปฏิวัติก็ดี มักจะเป�นกฎหมายที่
จํากัดเสรีภาพประชาชน ซึ่งขัดกับหลับความชอบธรรม  เม่ือออกกฎหมายเช�นนี้ จะหวังให�ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย�างไรได� บ�านเมืองจึงกลายเป�นไม�มีขื่อมีแป ข�อนี้อาจจะแก�ไขได�บ�าง โดยการมีสภาผู�แทน
ราษฎรชนิดที่ราษฎรเลือกตั้งสมาชิก แต�ก็นาจะวิงวอนให�นักกฎหมายทั้งหลายของเรา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
สมาคมของผู�ประกอบวิชาชีพกฎหมายได�สําเหนียกถึงอันตรายจากการช�วยรัฐบาลร�างกฎหมายที่ห�างไกล 
เป�นปฏิป�กษ�ต�อสิทธิมนุษยชนและความชอบธรรมให�จงหนัก

สมัยแห�งความประนีประนอมในชาติ
 อันตรายภายในชาติไทยเราในขณะนี้  ได�แก�เรื่องที่รัฐบาลเผด็จการที่แล�วๆ มาเรียกว�า “การก�อ
การร�ายคอมมิวนิสต�” เราพอจะเคยชินต�อมุสาวาทในแถลงการณ�ของรัฐบาลเผด็จการแล�วว�า ผู�ที่รัฐบาล
เรียกว�าคอมมิวนิสต�น้ันหาใช�คอมมิวนิสต�ทุกคนไม� ท่ีเป�นราษฎรถูกเจ�าหน�าท่ีข�มเหงแล�วต�อสู�เจ�าหน�าท่ี ถูก
ประณามว�าคอมมิวนิสต�ก็มี ที่เป�นโจรผู�ร�ายธรรมดาก็มี ที่เป�นชนกลุ�มน�อยต�องการสิทธิเสรีภาพตามขนบ
ธรรมเนียมของเขาก็มี และท่ีเป�นชาวเขาต�องการอิสรภาพอีกแบบหน่ึงก็มี แนละท่ีเป�นคอมมิวนิสต�แท� ๆ ก็มี 
รัฐบาลเผด็จการพยายามเรียกรวมกันไปหมดว�าเป�นผู�ก�อการร�าย เพื่อให�ราษฎรเกลียดชังและเกลียดกลัว
และรัฐบาลได�ใช�วิธีปราบปรามอย�างรุนแรงทางทหาร ใช�อาวุธท่ีนาสยดสยองและทารุณ แต�ก็ไม�ได�ผล เพราะ
วิธีรุนแรงก็ต�องปะทะกับวิธีรุนแรงโต�ตอบ  ผลสุดท�ายจนตราบทุกวันน้ี รัฐบาลเผด็จการหาได�มีความสามารถ
แก�ไขป�ญหาใหญ�ของชาติเรื่องนี้ได�ไม� ความสงบเรียบร�อยของประชาชนลดน�อยลงทุกที และอันตรายของ
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ชาติอันเก่ียวโยงกับอันตรายของประชาธิปไตยในชาติทวีมากข้ึนทุกที
 เป�นโอกาสแล�วที่ประชาชนไทยเราเปลี่ยนศักราชใหม� มีรัฐบาลใหม� เรื่องสําคัญเช�นนี้ รัฐบาลใหม�
ควรถือโอกาสแก�ไขด�วยนโยบายใหม� วิธีการใหม�  ผมมีความเห็นว�านโยบายใหม�นาจะเป�นนโยบายประนี
ประนอมในชาติไทย โดยคํานึงว�าผู�ที่เราเรียกผู�ก�อการร�ายกันจนชินนั้นก็เป�นคนไทยด�วยกัน จะมีชาติอื่นก็
เพียงส�วนน�อย การใช�อาวุธประหัตประหารกันย�อมไม�นากระทํา และถึงกระทําแบบเดิมต�อไปก็นาจะไม�ได�
ผลนําความสงบกลับคืนมาได�  นโยบายประนีประนอมในชาติไทยนี้หมายความว�า รัฐบาลควรจะหาทาง
เจรจากับหัวหน�า “ผู�ก�อการร�าย” ในภาคต�าง ๆ โดยใช�หลักเมตตาเป�นท่ีต้ัง  ผมได�รับทราบจากปลัดอําเภอ 
นายอําเภอ ผู�ว�าราชการจังหวัดบางท�านท่ีได�รับราชการในเขต “ก�อการร�าย” ว�าท�านเหล�าน้ันเคยใช�วิธีละม�อม
เจรจาได�ผลดีมาแล�วเป�นบางแห�ง “ผู�ก�อการร�าย” ที่ต�องการเสรีภาพสําหรับชนกกลุ�มน�อยนั้น นาจะเจรจา
ผันผ�อนหย�อนตามกันได�ไม�ยากนัก ผู�ที่เป�นโจรผู�ร�ายธรรมดา ก็อาจจะหาวิธีเกล้ียกล�อมให�กลับมาประกอบ
สัมมาอาชีวะโดยปกติ แม�ผู�ที่เป�นคอมมิวนิสต�โดยความเชื่อถือ ก็คงจะไม�เหลือกําลังที่จะเจรจากัน เพราะ
เราเจรจาหรือเล�นกีฬากับคอมมิวนิสต�ชาติอื่นก็ยังทําได� จะเจรจากับคอมมิวนิสต�ชาติไทยด�วยกันไม�ได�ที
เดียวหรือ

พลังเยาวชนเพ่ือสร�างชาติ  
 ป�ญหาย่ิงใหญ�อีกป�ญหาหน่ึงของไทย คือป�ญหาเศรษฐกิจและป�ญหาทางเศรษฐกิจประเด็นท่ีสําคัญ
ที่สุด คือความยากจนของคนส�วนใหญ� และความเหลื่อมล้ําระหว�างคนมีกับคนจน ความแตกต�างระหว�าง
ชาวเมืองกรุงเทพฯ กับชาวชนบท ความเหลื่อมล้ําและความแตกต�างเช�นว�านี้ ยิ่งวันยิ่งกว�างขวางขึ้นทุกที 
วิธีแก�ไขท่ีจะแก�ตรงจุดคือ ความพยายามมุ�งพัฒนาชนบทให�ได�ผลจริง ๆ
 การพัฒนาชนบทจะต�องใช�ความพยายามผิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง เพราะต�องอาศัยฉันทะ 
ความเมตตา เข�าถึงประชาชน มีความเห็นอกเห็นใจ เป�นกันเอง กับต�องใช�คนที่ตั้งใจทํางานชนิดนี้เป�น
จํานวนมาก ข�าราชการของเรามักจะไม�ชอบไปทํางานในชนบท และถึงไปก็มีจํานวนน�อย จะเข�าถึงประชาชน 
เป�นกันเองนั้นยากนัก
 เราได�เห็นประจักษ�แล�วว�า คนรุ�นหนุมรุ�นสาวของเราน้ันมีใจเด็ดเด่ียวมากเพียงใด และพลังของนิสิต
นักศึกษานักเรียนมีมากเพียงใด ถ�าจะหันเหเบนไปทํางานทางด�านสร�างสรรค�ข้ึนจะมีประโยชน�แนนอน นิสิต
นักศึกษา ได�มีหนวยอาสาพัฒนาไปพัฒนาชนบทกันบ�อย ๆ ในระหว�างหยุดเรียน  มีจิตใจดีอยู�แล�วนาสนับสนุน
และในโครงการบัณฑิตอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ก็ได�มีการบําเพ็ญประโยชน�ในชนบทเห็น
ประจักษ�อยู�แล�ว ยังขาดอยู�แต�การอํานวยงานและสนับสนุนให�เป�นเร่ืองแนนอนกว�างขวางข้ึนเท�าน้ัน และถ�า
ยิ่งได�ผสมกับพลังของรัฐบาล และข�าราชการด�านต�าง ๆ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร�วมกับอาจารย�ไป
ใกล�ชิดกับชาวบ�าน เพ่ือให�เขาช�วยตัวเองได� และรัฐบาลกับข�าราชการสนับสนุนอยู�เบ้ืองหลังร�วมกัน ก็นาจะ
เป�นผลดีแก�เศรษฐกิจของชาวชนบท เป�นผลดีแก�นิสิตนักศึกษาและนักเรียนเอง กับเป�นผลดีย่ิงสําหรับรัฐบาล
และชาติไทย
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 เม่ือเราได�กระทําการต�าง ๆ ตามท่ีเสนอมาข�างต�นนี้ คือ
 - สอบสวนข�อเท็จจริงในเหตุการณ�จลาจลเม่ือกลางเดือนตุลาคมน้ี เพ่ือป�องกันมิให�เกิดการทําร�าย
ซึ่งกันและกันข้ึนได�อีก
 - ลบล�างการใช�อํานาจอันไม�เป�นธรรมตามมาตรา ๑๗ แห�งธรรมนูญการปกครอง
 - มีรัฐธรรมนูญที่ส�งเสริมเสรีภาพ และทําให�การเปล่ียนรัฐบาลเป�นไปโดยสันติวิธีได�สะดวก
 - มกีารพิทักษ�ปกป�องรัฐธรรมนูญและเสรีภาพของประชาชนอย�างระมัดระวัง
 - มีการประนีประนอมในชาติไทย
 - ใช�พลังงานเยาวชนเพ่ือสร�างชาติไทย
 เม่ือเราได�กระทําการต�าง ๆ นี้แล�ว ผมเช่ือว�านักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่ได�เสียชีพไปเม่ือ
วันมหาวิปโยคนั้น จะไม�เสียสิ้นไปโดยไร�ประโยชน�
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