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- ๑ -
ผมมีความยินดีท่ีทราบว�า เพ่ือนทางญ่ีปุ�นจะจัดพิมพ�เอกสารเร่ืองเมืองไทยข้ึนเผยแพร�ในหมู�ชาวญ่ีปุ�น  สมัยน้ี
ความจริงเป�นของหายาก เฉพาะอย�างย่ิงเก่ียวกับเร่ืองต�าง ๆ ของเมืองไทยทีม่าจากเมืองไทย เพราะรัฐบาล
ป�จจุบัน  นอกจากจะทําลายเสรีภาพและสิทธิของประชาชนไทย โดยแถลงเป�นนโยบายว�าจะขังคนไทยท้ังเมือง
มิให�ใช�เสรีภาพ ๑๒ ป�แล�ว  ยังสกัดกั้นมิให�ความจริงออกมาจากเมืองไทย ด�วยวิธีการต�าง ๆ เช�น การป�ด
หนังสือพิมพ� การบิดเบือนข�าวสารทางวิทยุและโทรทัศน� การขับไล�ผู�สื่อข�าวต�างประเทศที่เขียนข�าวจริงจาก
เมืองไทย เป�นต�น 
 ฉะน้ัน หากมีเอกสารท่ีออกมาโดยผู�เขียนมีอิสระท่ีจะเขียน โดยไม�ต�องพะวงว�าโทษท่ีอาจจะได�รับใน
เอื้อมของรัฐบาลไทย โลกก็ย�อมเจริญขึ้น เพราะมีช�องทางที่จะเปรียบเทียบข�อเท็จจริงและข�อจริงได� แม�ว�า
ผู�ท่ีมีเสรีภาพในการเขียนน้ันจะใช�เสรีภาพบิดเบือนความจริงไป ผู�อ�านซ่ึงมีวิจารณญาณย�อมสามารถจับผิด
ได�โดยเปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนในประเทศไทย แล�วใช�เสรีภาพพินิจพิจารณาด�วยตนเอง ว�าฝ�ายใดสมจริง
ฝ�ายใดไม�นาจะเป�นไปได� 

- ๒ -
 เหตุการณ�ในเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ที่ทําให�ประเทศไทยพ�นจากระบบเผด็จการที่เริ่มมาแต� ๒๔๙๑ 
เป�นอย�างไรนั้น ในหนังสือนี้คงจะปรากฏอย�างชัดเจนแจ�งแล�ว  ความรุ�งเรืองทางการเมือง เศรษฐศาสตร� 
สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงนาจะเกิดตามเสรีภาพในสังคมไทย ย�อมต�องใช�เวลานานพอสมควร  แต�เน่ืองด�วย
ระยะเวลาท่ีเรามีเสรีภาพจริง ๆ น้ันต�องหยุดชะงักลงในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ความรุ�งเรืองท่ีกําลังจะปรากฏ
ออกมา จึงต�องดับไปโดยฉับพลัน 
 ก�อนป� ๒๕๑๖ ถอยหลังกลับไป ๒๕ ป� ประเทศไทยมีการปกครองด�วยลัทธิเผด็จการตลอดเวลา
ใครจะเป�นนายกรัฐมนตรีมักจะต�องมียศเป�นจอมพล รัฐบาลไทยหลอกลวงประชาชนเสมอว�า เราอยู�ในระบบ
เสรีประชาธิปไตย แต�ยังไม�พร�อมจริง ๆ จึงต�องร�างรัฐธรรมนูญกันใหม�หลายวาระหลายป�  เม่ือมีการเลือกต้ัง
ก็ใช�เล�ห�เหล่ียมทําให�การเลือกต้ังสกปรกด�วยวิธีต�าง ๆ อย�างดีท่ีสุดก็ใช�เงินโปรยซ้ือเสียงการเลือกต้ัง ทําได�
อย�างโจ�งแจ�ง เม่ือการเลือกต้ังเป�นไปโดยผู�มีอํานาจและผู�มีเงินใช�อํานาจและเงินทําลายการเลือกต้ังเสียแล�ว
ก็พาลโทษราษฎรว�าไม�มีการศึกษา ไม�มีความรู�เร่ืองการเมือง  ฉะน้ัน ประเทศไทยไม�พร�อมท่ีจะเป�นประชาธิปไตย
บางทีเมื่อมีการเลือกตั้งสภาผู�แทนราษฎรขึ้นมาแล�ว โดยรัฐบาลทหารมีเสียงข�างมาก แต�เสียงข�างมากนั้น
สืบเน่ืองมาจากการใช�เงินซื้อ ในไม�ช�าเม่ือเงินงวดลงเสียงข�างมากก็งวดลง ฝ�ายทหารก็ทําการปฏิวัติตนเอง
เสียที ทําดังนี้มาเป�นเวลา ๒๕ ป� ชั่วอายุคน (generation)  ผลที่แท�จริงก็คืออํานาจตกอยู�ในมือของคน
ไม�กี่คน ซึ่งผลัดกันใช�อํานาจเด็ดขาดตามลําดับอาวุโส “อํานาจนั้นทําให�เสื่อมด�วยความทุจริต อํานาจ
เด็ดขาดก็ยิ่งทําให�เสื่อมอย�างเด็ดขาด” (“Power corrupts: absolute power corrupts absolutely,”
Lord Acton)  ฉะนั้น ความทุจริตจึงเกิดขึ้นอย�างกลาดเกลื่อนในวงสังคมไทย จนเป�นเหตุหนึ่งในหลาย
เหตุให�ประชาชนเรือนแสนต�องทําการประท�วง ในท�องถนนของกรุงเทพฯ จนถึงขั้นที่ต�องเปลี่ยนระบบ
การปกครองมาเป�นเสรีในเดือนตุลาคม ๒๕๑๖
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 รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เป�นรัฐธรรมนูญที่มีข�อเสียหลายอย�าง แต�ผู�ร�างทั้งหลายพยายามที่จะให�เป�น
ธรรมนูญท่ีเสรี ยุติธรรมแก�ทุกฝ�าย แต�ลําพังรัฐธรรมนูญเป�นตัวอักษร ฉีกท้ิงได�ทุกเม่ือ ไม�ปฏิบัติตามก็ได�
ตามใจชอบ ไม�เป�นหลักประกันอะไรเลยท่ีจะป�องกันผู�ทําลายประชาธิปไตย ฝ�ายท่ีต�องการทําลายประชาธิปไตย
จึงสามารถวางแผนและดําเนินการตามแผนได�ในไม�ช�า เพราะวงการทหารก็ดี วงการปกครองด�านมหาดไทย
ก็ดี วงการศึกษาก็ดี มิได�มีการเปล่ียนแปลงแต�ประการใดจาก ๒๔๙๑–๒๕๑๖ ระบบประชาธิปไตยและระบบ
เสรีซึ่งอ�อนอยู�แล�ว ด�วยความชอกซ้ําจากระบบเผด็จการ ๒๕ ป�มา ก็ยังแสดงความอ�อนแออยู�ต�อไป ด�วย
การมีพรรคการเมืองมากมายเกินความต�องการ และรัฐบาลที่ได�มาจากการเลือกต้ัง ก็ต�องเป�นรัฐบาลผสม
ด�วย พรรคการเมืองหลายพรรค ดําเนินการอะไรไม�ได�สะดวก จึงเป�นช�องทางให�พรรคการเมืองฝ�ายทหาร
ทหารและตํารวจประจําการ สนับสนุนโดยเจ�าของท่ีดินและนายทุนบางพวกจัดการโค�นหลักการประชาธิปไตย
โดยยึดอํานาจเผด็จการข้ึนในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
 ถึงกระน้ันก็ดี แนวโน�มทางการเมืองใน ๓ ป�ต้ังแต�ตุลาคม  ๒๕๑๖ ก็ได�เป�นไปทางฟ��นฟูประชาธิปไตย
มิใช�น�อย ในการเลือกตั้งครั้งที่ ๒  เดือนเมษายน ๒๕๑๙ มีผลให�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรสังกัดพรรค
ใหญ�มากขึ้นและพรรคการเมืองในสภาก็มีน�อยพรรคลง เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ ๑ ในป� ๒๕๑๘ 
ประชาชนท้ังหลายมีความสํานึกทางการเมืองมากข้ึน การรวมตัวของกรรมกรและชาวนามีมากข้ึน คนหนุม ๆ
สาว ๆ ที่ใช�สิทธิเสรีภาพก็สามารถใช�สิทธิ์นั้น ๆ ในทํานองสร�างสรรค�มากขึ้น ความสํานึกว�าเมืองไทยมิใช�
กรุงเทพฯ แห�งเดียว  แต�ยังมีชนชาวไทยอยู�ในชนบทที่มิได�รับการดูแลจากรัฐบาลมากหลายเสียงเรียกร�อง
ให�รัฐบาลเอาใจใส�สอดส�องดูแลทุกข�สุขของราษฎรในภาคต�าง ๆ ก็มีมากขึ้น และสิทธิเสรีภาพที่ฝ�งอยู�ใน
จิตสํานึกของประชาชนนั้น  ถ�าจะหมดสิ้นไปด�วยการใช�อํานาจรอนสิทธิ์  ย�อมจะเป�นไปมิได�ถ�าหากระบบ
ประชาธิปไตยมีชีวิตยืนยาวไปได�สัก ๑๐ ป�  เหตุการณ�ทางการเมืองที่เป�นจุดอ�อนของระบบนั้นจะได�แก�ไข
ให�ดีขึ้นด�วยเวลา ไม�ใช�เพราะราษฎรมีความรู�น�อยจึงมีประชาธิปไตยไม�ได�  เป�นเพราะไม�มีโอกาสนานพอที่
ราษฎรจะได�ใช�สิทธิเสรีภาพของมนุษยชนต�างหาก
 ในด�านเศรษฐกิจ ป�ญหาของไทยไม�ได�อยู�ท่ีเศรษฐกิจส�วนรวมของชาติเส่ือมโทรมหรือมีวิกฤตการณ�
แต�อย�างไร  แต�เป�นเพราะความไม�สมดุลแห�งการพัฒนาเศรษฐกิจในส�วนต�าง ๆ ของประเทศ นับตั้งแต�
ป� ๒๔๙๘ เป�นต�นมา ประเทศไทยได�มีกลไกและการบริหารทางด�านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังมั่นคง
ดีพอสมควร เงินบาทมีเสถียรภาพดีเป�นเวลานาน ความเจริญโดยส�วนรวมก็เป�นไปโดยอัตราสูง แต�ระหว�าง
กรุงเทพฯกับเมืองใหญ� ๆ กับชนบทน้ัน  ความเจริญไม�สมํ่าเสมอกัน  กรุงเทพฯเติบโตข้ึนเร็ว จนนาเกลียด
ส�วนชนบทอยู�กับที่หรือบางแห�งก็เสื่อมลง  คนในกรุงร่ํารวยขึ้นมากแต�คนในชนบทกลับจนลง  กําไรของ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินการธนาคารสูงขึ้น แต�รายได�ของชาวนาชาวไร�กลับลดลงหรือเพิ่มใน
อัตราตํ่า อัตราค�าข�างของกรรมกรท้ังในกรุงเทพและชนบทตํ่ามาก ในป� ๒๕๑๖ อัตราค�าจ�างข้ันตํ่าในกรุงเทพฯ
รัฐบาลกําหนดไว�เพียง ๑๒ บาทต�อวัน ส�วนรายได�ของพ�อค�านักอุตสาหกรรม นายธนาคาร หรือแม�ข�าราชการ
น้ัน สูงจนเกิดความฟุ�มเฟ�อยฟุ�งเฟ�อข้ึนท่ัวไป  และย่ิงข�าราชการท่ีอยู�ใกล�ผู�มีอํานาจก็ย่ิงรวยข้ึนอย�างผิดปกติ
ถูกกฎหมายบ�าง ผิดกฎหมายบ�าง  ราคาข�าวเปลือกที่เป�นรายได�ของประชาชนส�วนใหญ�ถูกกดตั้งแต�เลิก
สงครามโลกตลอดมาให�อยู�ในระดับประมาณกึ่งหนึ่งของราคาในตลาดโลก บางครั้ง ๑ ใน ๓ และเมื่อเกิด
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อากาศวิปริต ฝนแล�ง หรือน้ําท�วมทํานาไม�ได�ผล ชาวนาทุกภาคก็ต�องเสียที่ดินทํากินของตนเพราะความ
อัตคัดเดือดร�อน 
 ที่เป�นเช�นนี้ในระบบเผด็จการนั่นเอง แม�จะมีเหตุผลอย�างอื่นเช�นอัตราการเพิ่มประชากรสูงมาก
ตามแต�เหตุผลสําคัญอยู�ที่ระบบเผด็จการนั่นเองแทนที่จะมีสภาผู�แทนราษฎรทําหน�าที่เป�นปากเสียงของ
ประชาชนจริง ๆ สภาที่มีก็เป�นสภาแต�งตั้ง ผู�ที่ได�รับการแต�งตั้งก็ต�องคล�อยตามเผด็จการที่แต�งตั้งขึ้นมา
และแวดล�อมผู�เผด็จการคือข�าราชการ นักการค�า และอุตสาหกรท่ีหวังพ่ึงผู�เผด็จการเป�นชิงถ�อยทีถ�อยอาศัย
กัน ผู�เผด็จการจึงมองไม�เห็นความจําเป�นท่ีจะเข�าออกบ�านเมืองให�เป�นสุขทุกหย�อมหญ�า มองแต�บริเวณใกล�ตัว
และดําเนินการและนโยบายไปตามผลประโยชน�ของตน และเพื่อนฝูงที่ใกล�ชิด  ส�วนการแถลงนโยบายเป�น
ทางการน้ันเป�นอีกเร่ืองหน่ึง จะแถลงให�กว�างขวางเพ่ือประโยชน�ส�วนรวมอย�างใดก็ทําได� แต�การกระทํากลาย
เป�นอีกเร่ืองหนึ่ง
 ต้ังแต�ตุลาคม ๒๕๑๖  เป�นต�นมา ข�อเสียของการเศรษฐกิจไทยดังกล�าวได�มีการพยายามแก�ไขอยู�
ตามลําดับ การพัฒนาชนบทได�เร่ิมข้ึนอย�างจริงจังโดยรฐับาล มหาวิทยาลัย กลุ�มนิสิตนักศึกษาและเอกชน
ชาวนาชาวไร�มีสิทธิที่จะรวมตัวกันเป�นสหกรณ�ที่แท�จริง หรือกลุ�มชาวนาเพ่ือดูแลผลประโยชน�ของตนที่เคย
ถูกนายเหมืองหรือคหบดีอ่ืนกล่ันแกล�งให�ทํานาทําไร�ไม�สะดวก ก็สามารถเรียกร�องสิทธิอันชอบธรรมของตน
และรัฐบาลก็ต�องเหลียวแลดูผลประโยชน�ของคนส�วนมากท่ีเคยถูกนายอําเภอ ผู�ว�าราชการจังหวัด หรือตํารวจ
ทหารท�องถิ่นกลั้นแกล�งด�วยวิธีและข�อหาต�าง ๆ ก็สามารถร�องเรียนมีปากเสียงได� ผู�แทนราษฎรในรัฐสภา
ที่ต�องพึ่งราษฎรในการเลือกต้ัง ก็ต�องเป�นปากเสียงให�ราษฎร  ราคาข�าวเปลือก และสินค�าพืชไร�ต�าง ๆ จึง
สูงข้ึน และรัฐบาลถึงกับประกันราคาสินค�าเกษตรหลายชนิดมิให�ตกตํ่า  ส�วนกรรมกร ในเมืองก็รวมตัวกัน
เป�นสหภาพสหพันธ� เรียกร�องสิทธิอันชอบธรรมของตนในเร่ืองค�าจ�าง และภาวะการทํางานโดยท่ัวไป ค�าจ�าง
ขั้นต่ําในกรุงเทพฯ เขยิบขึ้นราคา ๑๒ บาทต�อวัน เป�น ๑๖ บาท ๒๐ บาท และ ๒๕ บาทตามลําดับ แต�ก็
ยังไม�พอเพียงสําหรับการครองชีพโดยมัธยัสถ�การกระทําต�าง ๆ บางคร้ังต�องใช�วิธีสไตรค�หยุดงานจึงได�ผล
การแก�ป�ญหาเศรษฐกิจและสังคมกระเตื้องดีขึ้นมาโดยลําดับ แต�ยังไม�ถึงขั้นที่นาพอใจ ค�าจ�างแรงงานของ
คนไทยยังตํ่ากว�าของชาติอื่น ๆ เป�นไหน ๆ 
 แต�เมื่อเกิดเผด็จการขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙  ความก�าวหน�าในเรื่องแก�ป�ญหาเศรษฐกิจและ
สังคมต�องหยุดชะงักลง  รายได�ของชาวนาชาวไร�กลับไปสู�ความกดดันในเอื้อมมือของผู�เผด็จการจะรวมตัว
กันเพ่ือเรียกร�องสิทธิไม�ได�เสียแล�ว  ผู�แทนราษฎรท่ีเลือกต้ังกันก็ไม�มีเสียแล�ว  กรรมกรยังคงมีสภาพอยู�ใน
นามแต�หยุดงานไม�ได� เป�นภัยต�อสังคม ชุมนุมกันก็ไม�ได� กรมแรงงานเสนอให�ข้ึนค�าจ�างข้ันตํ่าจาก ๒๕ บาท
เป�น ๒๘  บาทต�อวัน รัฐบาลก็ไม�ยอมรับ  ฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงกลับไปสู�สภาวะเดิม ก�อน 
๒๕๑๖ คือแล�วแต�ผู�เผด็จการ 
 ในด�านเสรีภาพทางวิชาการก็ดี เสรีภาพทางวัฒนธรรมก็ดี การดนตรี นาฏศิลป� ศิลปะต�าง ๆ หรือ
วรรณกรรม แต�ก�อนเคยถูกจํากัดให�อยู�ในขอบเขตแคบ ๆ จนถึงตุลาคม ๒๕๑๖ ได�มีการจรรโลงให�เป�น
อิสระจนเกิดความรุ�นเรืองทางวิชาการ และวัฒนธรรมข้ึนเต็มท่ี มีผลงานประจักษ�อยู� เร่ืองต�าง ๆ ท่ีกําลังจะ
ปฏิรูป เช�น การศึกษา สาธารณสุข เป�นต�น ต�องชะงักลงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และจะต�องอับเฉาไป
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อีกนานเพราะผู�เผด็จการใหม�บังคับให�เผาหนังสือเป�นพัน ๆ หมื่น ๆ เล�ม  ห�ามมิให�ใช�ความคิดในการเรียน
การสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และดนตรี หรือละครบางอย�างก็ห�ามแสดงเพราะเป�นพิษภัยต�อสังคม

- ๓ -
 สภาพของบ�านเมืองไทยเป�นอยู�อย�างนี้ในป�จจุบัน ทางรัฐบาลหลังจากวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
ต�องการกุมอํานาจเผด็จการไว� ได�ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใครจะพูด จะเขียนจะคิดจะเรียนอะไร
ก็ต�องเป�นไปตามท่ีรัฐบาลอนุญาต และท�อของการอนุญาตน้ันแคบลงแคบลง หนังสือพิมพ�และส่ือสารมวลชน
ต�าง ๆ ต�องดําเนินการตามที่รัฐบาลจะพึงพอใจ กรรมกรชาวนาชาวไร�ไม�มีสิทธิที่จะชุมนุมหรือรวมตัวกัน 
ศูนย�กลางนิสิตนักศึกษามีไม�ได� รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ ท้ังฉบับถูกยกเลิก รัฐสภาท่ีเกิดจากการเลือกต้ังต�อง
ยุบ เกิดรัฐสภาแต�งตั้งขึ้นแทน   “รัฐธรรมนูญ” ใหม� ให�อํานาจเด็ดขาดอยู�ที่รัฐบาลทั้งในการบริหารการ
ตุลาการและนิติบัญญัติ  ถ�ารัฐบาลไม�พอใจผู�ใด รัฐบาลจะเป�นผู�พิจารณาตัดสินได�เอง ไม�ต�องขึ้นศาลหรือ
ผ�านขบวนการยุติธรรมแต�อย�างไร  และถ�าเจ�าหน�าที่ปกครองไม�พอใจ ก็กล�าวหาได�โดยสะดวกว�า “เป�นภัย
ต�อสังคม” ซึ่งหมายความว�าจะต�องอยู�ในเง้ือมมือเจ�าหน�าที่บริหาร ขังได�นาน ๆ ไม�ต�องขึ้นศาล  แม�รัฐบาล
จะตัดสินประหารชีวิตใคร ก็ทําได�ตามอําเภอใจ  เม่ือเป�นเช�นน้ีการจับกุมจึงมีอยู�ท่ัวไป เม่ือ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มีผู�ถูกจับกุมอยู� ๓,๐๐๐ กว�าคน  ในจําพวกนี้มีหลายร�อยคนที่รัฐบาลขัง
ไว�นานถึง ๕–๖ เดือน จึงปล�อยตัวออกมา ทําทีว�ารัฐบาลเมตตากรุณา เหลือไว�หลังจากมีนาคม ๒๕๒๐
ประมาณ ๑๐๐ กว�าคนที่รัฐบาลจะจัดการฟ�องศาลด�วยข�อหาฉกาจฉกรรจ�  ข�อที่ควรสังเกตคือคนที่ถูกขัง
ตั้งแต�ตุลาคม ๒๕๑๙ ถึงมีนาคม ๒๕๒๐ เป�นเวลาหลายเดือนนั้นถูกขังฟรี ไม�มีอะไรทดแทนกลับเสียชื่อ
เสียง  แท�จริงการปล�อยผู�ถูกขังเป�นจํานวนมากนั้นเพราะ (ก) รัฐบาลไม�สามารถตั้งข�อหาได�ว�ามีความผิด 
และ (ข) รัฐบาลต�องการแสดงต�อโลกเฉพาะอย�างยิ่งประธานาธิบดีคนใหม�ของอเมริกาว�า รัฐบาลพยายาม
ไม�ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ืออเมริกาจะได�ให�ความช�วยเหลือต�อไป
 ส�วนผู�ต�องหาที่ยังเหลืออยู� ๑๐๐ กว�าคน ซึ่งจะฟ�องร�องนั้นมีจํานวน ๓๐ กว�าคนที่อัยการส�งเรื่อง
คืนตํารวจ เพราะไม�สามารถฟ�องได�หลักฐานไม�พอเพียง แต�ตํารวจยืนยันจะให�ฟ�องอย�างไรก็ตามหลายคน
ในจํานวน ๑๐๐ กว�าคนน้ันถูกฟ�องในข�อหาว�ามีการกระทําอันเป�นคอมมิวนิสต� จะต�องข้ึนศาลทหาร มีทนาย
ว�าต�างไม�ได� และไม�มีอุทธรณ�ฎีกา  ถ�าไม�ถูกใช�มาตรา ๒๑ ของ “รัฐธรรมนูญ” มาบังคับโดยรัฐบาลตัดสิน
ได�เอง ก็ยังไม�ได�ประโยชน�จากขบวนการยุติธรรม และก็ไม�แนใจว�าจะถูกลงโทษโดยมาตรา ๒๑ หรือไม�
เพราะรัฐบาลเกรงว�าถ�าศาลพิจารณาแล�วอาจยกฟ�อง เสียหน�ารัฐบาลหมด จึงตัดสินใจเอาเองรัฐบาลน้ีกําลัง
มันเข้ียวใช�มาตรา ๒๑ ลงโทษประหารชีวิตผู�ต�องหาไป ๓ ราย และจําคุกไปอีกหลายคน  น่ีหรือนายกรัฐมนตรี
นักกฎหมาย อดีตผู�พิพากษา อาจารย�สอนกฎหมาย และในคณะรัฐมนตรีก็มีนักกฎหมายอยู�หลายคน แต�
ไม�ต�องการใช�กฎหมายตามหลักธรรม 
 แต� ๓,๐๐๐ กว�าคนที่ถูกจับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�นั้นเป�นพวกที่ “เป�ดเผย”  ไม�เป�ดเผยก็
ไม�ได� เพราะเร่ืองมันแดงเสียแล�ว  ต�อจากน้ันมายังมีประชาชนถูกจับอีกมากมายในชนบททั่วราชอาณาจักร 
จํานวนแนนอนไม�เป�นที่ทราบ เพราะพวกนี้รัฐบาลป�ด หนังสือพิมพ�ลงไม�ได� ส�วนใหญ�เป�นผู�ที่ไม�มีชื่อเสียง 
ไม�มีคนรู�จักทั่วไป แต�ก็เป�นมนุษย�คนไทยนี่แหละ บางเสียงคะเนว�าจํานวนที่ถูกจับทั้งหมดคงประมาณ 
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๕,๐๐๐ คน ท่ีจับแล�วปล�อยเร็วบ�าง ช�าบ�างก็คงมี บางเสียงคะเนว�าถูกคุมขังอยู�ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ท่ีถูก
กล�าวหาว�าเป�นคอมมิวนิสต�ก็มี ถูกกล�าวหาว�าเป�นภัยต�อสังคมก็มาก และก็มีมากที่ถูกเจ�าหน�าที่แกล�งจับ
ด�วยเร่ืองอริส�วนตัว แล�วหาความว�าเป�นภัยต�อสังคม  เช�น กรณีแพทย�ผู�หน่ึงท่ีมหาสารคาม ซ่ึงได�ช�วยเหลือ
ชาวบ�านมาแต�ก�อน โดยขัดผลประโยชน�ของผู�ว�าราชการจังหวัดนายอําเภอและนายทุนที่เป�นเพื่อนของ
เจ�าหน�าที่  ปรป�กษ�ของแพทย�ผู�นี้เคยพยายามทําร�ายแพทย�มาหลายครั้ง สบโอกาสหลังปฏิวัติจึงจับมาใน
ข�อหาว�าเป�นภัยต�อสังคม ชาวบ�านนับร�อยไปเย่ียมแพทย�ผู�น้ีจนแนนท่ีคุมขังทุกวัน จนเจ�าหน�าท่ีต�องปล�อยตัว
เพราะหาหลักฐานมิได�  นี่เป�นตัวอย�างที่มีผู�เดือดร�อนเพียงตัวอย�างเดียว ซึ่งเผอิญเป�นผู�มีบารมีชาวบ�านรัก
จึงพ�นโทษไป  ตัวอย�างท่ีมีผู�เดือดร�อนเพราะถูกจับโดยรัฐบาลไม�ยอมให�ข�าวยังมีอีกมาก เช�น ภิกษุสามเณร
และอุบาสกของวัดชลประทาน เป�นต�น  เจ�าหน�าท่ีท่ีต�องการจองผลาญราษฎรยังมีเกล่ือนไป และได�รับความ
ปกป�องคุ�มครองจากรัฐบาลอยู�เสมอ  แม�พระสงฆ�องค�เจ�าก็ไม�ยกเว�น เช�น ภิกษุ ๓ รูปท่ีตําบลพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากคําบอกเล�าของภิกษุผู�ทรงศีลเอง เจ�าหน�าที่ไปหลอกเจ�าอาวาสว�าจะนําไปให�การ และ
จะให�จําวัดอยู�วัดหน่ึงในเมือง แต�แท�จริงนําไปขังร�วมกับผู�ต�องหาอ่ืน ๆ และวันดีคืนดีญาติโยมไปเย่ียมไม�พบ
ปรากฏจากปากคําของผู�ต�องขังด�วยกันว�าเจ�าหน�าที่และอาสาสมัครนําไปฆ�าเสียแล�ว บรรดาผู�ต�องหาว�าเป�น
ภัยต�อสังคมนั้น ส�วนมากเป�นคนยากจนมีลูกเมียพ�อแม�จะต�องเลี้ยง เมื่อถูกขังนาน ๆ ย�อมเดือดร�อนมิใช�
แต�ตัวคนเดียว แต�ท้ังครอบครัวซ่ึงหมายถึงอย�างน�อย ๖ ปาก ๖ ท�อง  มิหนําซํ้าบางรายถูกเจ�าหน�าท่ีส�งเข�า
มาคุมขังท่ีกรุงเทพฯ หรือเมืองอ่ืนไกลหมู�บ�าน ญาติมิตรไม�สามารถไปเย่ียมเสียได� เลยกลายเป�นคนสาบสูญ
ไปในเง้ือมมือเจ�าหน�าที่อย�างมิใช�มนุษย� 
 ที่กล�าวมานี้ ยังมิได�พูดถึงการซ�อม ตบตี ทรมาน ผู�ถูกคุมขังโดยเจ�าหน�าที่เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๑๙ นั้น การซ�อมและทรมานเห็นได�ชัด ประชาชนในกรุงเทพฯ ใกล�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�และใกล�
สถานีตํารวจต�าง ๆ ได�เห็นด�วยตาของตนเอง และหลังจากน้ันแม�พวกท่ีถูกจับท่ีมหาวิทยาลัยก็ยังมีการซ�อม
และทรมานอยู�ต�อไปเพื่อให� “สารภาพ” และให�การ “ซัดทอด” ถึงผู�อื่น  แต�พวกที่ถูกจับที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร�นั้นเป�นพวก “เป�ด” คือเป�นผู�ที่ทราบกันโดยทั่วไป  การซ�อมและทรมานจึงซาลงไปในระยะ
หลงัน้ี  แต�ก็ไม�วายมีผู�ท่ีถูกขังเด่ียวในกรงเล็ก ๆ หรือคุกมืดหลายคนทีเ่จ�าหน�าท่ีห�ามคนเย่ียม  ส�วนพวกท่ี
ถูกจับชนิด “ป�ด” นั้นนาเกรงว�าจะมีการทําทารุณโดยทั่วไปเฉพาะอย�างยิ่งในเขตทุรกันดารไกลหูตาผู�คน
การใช�อํานาจข�มขู�ด�วยวิธีต�าง ๆ เช�น การใช�มาตรา ๒๑ แห�งรัฐธรรมนูญ ป�จจุบันการตั้งข�อหา ภัยสังคม
ตามประกาศคณะปฏิรูปอย�างกว�างขวาง การป�ดหนังสือ การห�ามชุมนุม ฯลฯ เหล�านี้เป�นเครื่องมือทําให�
ประชาชนโดยท่ัวไปเกิดความสยดสยองไม�กล�าแสดงความจริงหรืออกความเห็นเป�นอย�างอ่ืนนอกจากจะเป�น
เชิงสนับสนุนฝ�ายปกครอง  เพราะฉะนั้น รัฐบาลก็สามารถอ�างได�ว�าประชาชนทั้งประเทศสนับสนุนรัฐบาลนี้ 
เป�นการทึกทักพูดเอาฝ�ายเดียว  ส�วนข�อที่อ�างว�าหลังจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ บ�านเมืองสงบเรียบร�อยลง 
อาชญากรรมลดลงนั้น ดูจากหนังสือพิมพ�ที่ออกในเมืองไทยก็ได� จะเห็นว�าไม�เป�นความจริงอย�างใด กรณี
ฆ�ากัน  ลักทรัพย� วิ่งราว ข�มขืน ปล�น ยังมีเกลื่อนหน�าหนังสือพิมพ� จนรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ต�องดําริที่จะออกหนังสือพิมพ�ของรัฐบาลเอง ซึ่งไม�มีประเทศประชาธิปไตยประเทศไหนเขา
ทํากัน มีก็แต�ประเทศที่ปกครองด�วยระบบคอมมิวนิสต�เช�นรัสเซีย รัฐบาลออกหนังสือพิมพ �ปร�าฟดาและ
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อีซเวสเซีย  ข�อที่แนก็คือการปะทะกับผู�ก�อการร�ายคอมมิวนิสต� เพิ่มความรุนแรงและถี่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากข�าว
ทางรัฐบาลเอง และข�าวของฝ�ายคอมมิวนิสต� ก็ค�อนข�างจะสอดคล�องกัน 

- ๔ -
 ทางฝ�ายคอมมิวนิสต�นั้นเล�าในระยะ ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๑๖ ได�เพิ่มกําลังขึ้นบ�างก็จริง แต�เพิ่มขึ้นทีละ
น�อย และไม�มีกําลังกล�าแข็งอย�างไร แม�จะได�สมัครพรรคพวกเพ่ิมเติมข้ึนเร่ือย ๆ จากผู�ท่ีถูกเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน
กลั่นแกล�งรังแก (เช�น กรณี “ถังแดง” ทางภาคใต� หรือบ�านนาทรายในตะวันออกเฉียงเหนือ) มาในระยะ
ประชาธิปไตย ๒๕๑๖–๑๙ การก�อการร�ายปะทะกับเจ�าหน�าท่ีกลับน�อยลง ผู�เสียชีวิตจากการสู�รบก็ลดลงท้ัง
๒ ฝ�าย ทั้งนี้ดูได�จากสถิติของรัฐบาลเอง แต�หลังจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ การปะทะและการเสียชีวิต การ
บาดเจ็บกลับมากขึ้น จากสถิติของรัฐบาลใน ๓ เดือนแรกของป� ๒๕๒๐ มีการสู�รบและเสียชีวิตมากกว�า
ทั้งป�ของแต�ละป�ระหว�าง ๒๕๑๖–๑๙
 ท้ังน้ีเป�นส่ิงท่ีคาดหมายได� เพราะเหตุการณ�ทางด�านรัฐบาลหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และการเผด็จการ
ข�มขู�ราษฎร ทําให�นิสิตนักศึกษา อาจารย� กรรมกร ชาวนาชาวไร�และราษฎรโดยท่ัวไปมีทางเลือกอยู�แคบมาก
ถ�าไม�อ�อนน�อมยอมให�จํากัดสิทธิ์ ก็มีหวังจะถูกจําคุกหรือประหารด�วยอํานาจเผด็จการ  หรือมิฉะนั้นก็ต�อง
หนีออกนอกประเทศ หรือเข�าป�าไปร�วมมือกับผู�ก�อการร�ายคอมมิวนิสต�  พวกหลังนี้มีอยู�เป�นจํานวนมาก
จะมากน�อยเท�าใดน้ันไม�แนชัด ทางรัฐบาลอ�างว�ามีเพียงไม�ก่ีร�อยคน ทางฝ�ายคอมมิวนิสต�อ�างว�าหลายพันคน
แต�ลองสํารวจบรรดานิสิตนักศึกษาที่หายไปจากมหาวิทยาลัยต�าง ๆ และวิทยาลัยต�าง ๆ เฉพาะอย�างยิ่ง
วิทยาครูทั่วราชอาณาจักร มีผู�คะเนว�าหายไปสัก ๕ หรือ ๖,๐๐๐ คน  สมมุติว�าเพียง ๑ ใน ๓ ของคนที่
หนีหายไปนั้นไปสมทบกับคอมมิวนิสต�ก็จะได�ตัวเลขประมาณ ๑,๕๐๐–๒,๐๐๐ คน 
 แต�จํานวนคนที่กลับใจไปจับอาวุธร�วมกับคอมมิวนิสต�นั้น ไม�สําคัญเท�ากับคุณภาพของคน คอม-
มิวนิสต�ไม�เคยได�รับการสมทบจากผู�มีความรู�สูงมากมายถึงขนาดนี้ มีนักศึกษาและอาจารย�แขนงต�าง ๆ 
เช�น วิศวกรรมศาสตร� แพทยศาสตร� วิทยาศาสตร� เศรษฐศาสตร� นิติศาสตร� การศึกษา ฯลฯ มากหลาย 
บรรดาทหารและตํารวจและพลเรือน ท่ีมีส�วนทําทารุณกรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และบรรดาผู�ท่ียึด
อํานาจการปกครองและรัฐบาลท่ีต้ังข้ึนต�อจากน้ัน เป�นผู�ช�วยเหลือให�คอมมิวนิสต�กล�าแข็งข้ึนมาก  ถ�าจะเอา
กฎหมายมาพิจารณากันตามข�อเท็จจริงอย�างถ�องแท�แล�ว รัฐบาลเองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐบาลนาจะมีความผิด
ตามกฎหมายว�าด�วยการกระทําอันเป�นคอมมิวนิสต� เพราะสมคบกันสนับสนุนคอมมิวนิสต�ให�มีกําลังมากข้ึน
 ด�วยเหตุท่ีกล�าวน้ี จึงเป�นข�อยืนยันว�าการสู�รบระหว�างเจ�าหน�าท่ีรัฐบาลกับคอมมิวนิสต�ได�รุนแรงและ
มีมากขึ้น และในอนาคตอันใกล�ก็ยังจะต�องมีมากและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  ประเทศไทยจะเกิดศึกกลางเมือง
อย�างดุเดือดเหมือนเวียดนามและเขมรจริง ๆ หรือ  น่ีเรายังไม�ได�กล�าวถึงการแทรกแซงจากประเทศภายนอก
ถ�ารัฐบาลได�มีอาวุธจากประเทศมหาอํานาจฝ�ายหนึ่ง  ฝ�ายคอมมิวนิสต�ก็ต�องแสวงหาอาวุธจากประเทศ
มหาอํานาจอีกฝ�ายหน่ึง  และข�อทีแ่นอีกข�อหนึง่ก็คือประชาชนทีไ่ม�เก่ียวข�องกับลัทธิการเมืองใด ๆ จะเดือด
ร�อนหนักขึ้น อันได�แก�ชาวนาชาวไร� ชาวบ�านร�านตลาดทั้งหลาย  ส�วนขุนศึกทั้ง ๒ ฝ�าย และคนมั่งมีใน
กรุงเทพ คงจะหนีเอาตัวรอดได� ที่มีป�ญญาส�งเงินไปต�างประเทศเพื่อซื้อบ�านที่ดินและลงทุนอย�างอื่นก็เริ่ม
มีแล�ว รวมทั้งนายพลหลายคนด�วย 
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 ด�วยเหตุน้ีจึงเป�นข�อสําคัญอย�างย่ิงท่ีผู�รักความสงบและหวังจะแก�ไขความทุกข�ยากของราษฎรจะต�อง
พยายามมิให�ประเทศภายนอกส�งอาวุธให�แก�รัฐบาลหรือคอมมิวนิสต�เลย ใครท่ีพยายามมิให�อเมริกาส�งอาวุธ
ให�รัฐบาลไทย และมิให�เวียดนาม จีน หรือรัสเซียส�งอาวุธให�คอมมิวนสิต� ย�อมจะช�วยผ�อนหนักเป�นเบา คน
ที่ขัดขวางความพยายามเช�นนี้เป�นผู�ที่คิดแคบและคิดสั้น ไม�แยแสต�อความคิดเดือดร�อนของเพื่อนมนุษย�
คนไทยด�วยกัน
 ใครจะชนะในสงครามกลางเมืองท่ีจะเกิดข้ึนไม�สู�สําคัญ  ผู�แพ�คือคนไทยธรรมดา และชาติไทยน่ันเอง
 ท่ีว�าใครจะชนะไม�สําคัญน้ัน  มองจากแง�ของสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถ�ารัฐบาลเผด็จการชนะ
สิทธิเสรีภาพก็จะอับเฉาอย�างเวลาน้ีหรือย่ิงกว�า เช�นเดียวกับท่ีได�อับเฉาต้ังแต� ๒๔๙๑ ถ�าฝ�ายคอมมูนิสต�ชนะ
ดูจากประสบการณ�ในประเทศคอมมิวนิสต�ทั่วโลก และดูจากลัทธิของคอมมิวนิสต�เอง ก็ต�องจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพราะจะต�องมีการเผด็จการโดยชนช้ันกรรมาชีพ 
 มีผู�อ�างว�าคอมมิวนิสต�ไทยไม�เหมือนกับคอมมิวนิสต�ยุโรป และนโยบายฝ�ายคอมมิวนิสต�ไทยแถลง
ออกมา ๑๐ ประการ เม่ือต�นป�นี้นั้น ย�อมเป�ดโอกาสให�ผู�มีความคิดทางการเมืองแตกต�างจากคอมมิวนิสต�
มาร�วมมือด�วย ข�อนี้ต�องพิสูจน�ด�วยการกระทํามิใช�ด�วยการแถลงนโยบาย
 ถ�าพูดถึงการแพ�ชนะ มีผู�กล�าวว�าทางรัฐบาลจะต�องเป�นฝ�ายแพ� เช�นเดียวกับฝ�ายก�กมินตั๋งของจีน
หรือเวียดนามใต� เพราะฝ�ายรัฐบาลมีการใช�อํานาจหน�าท่ีทําการทุจริตอยู�เสมอ และอีกประการหน่ึง ฝ�ายทหาร
เบ้ืองหลังรัฐบาลมีการแตกแยกกันมาก ข�าวลือว�าจะมีรัฐประหารเกิดตกต่ืนต้ังแต�ปลายป�ก�อน  และความจริง
ก็เกิดข้ึนแล�วจริงเม่ือเดือนมีนาคม โดยท่ีรัฐบาลไม�สามารถกวาดล�างให�ส้ินเส้ียนหนาม แม�ในเดือนมิถุนายน
ก็ยังมีข�าวลือหนาหูย่ิงข้ึน  ข�อน้ีก็นาคิดและเป�นเหตุผลสนับสนุนให�นาเช่ือว�า บุคคลท่ีใกล�ชิดกับวงการรัฐบาล
ป�จจุบันได�นําเงินทองออกนอกประเทศเตรียมจะหนี 

- ๕ -
 ผมไม�ทราบว�าผู�ท่ีจัดทําหนังสือน้ี จะมีนโยบายในทางสร�างสรรค�เมืองไทยให�เจริญด�วยประชาธิปไตย
อย�างไร  แต�สําหรับผมและเพ่ือน ๆ ผมหลายคนยังยึดม่ันอยู�ในหลักสันติประชาธรรม หรือประชาธรรมไทย
โดยสันติวิธี ผมเขียนบันทึกเร่ืองน้ีไว�เม่ือเมษายน ๒๕๑๕ ในหนังสือ สันติประชาธรรม (จัดพิมพ�โดยสํานัก-
พิมพ�เคล็ดไทย เม่ือป� ๒๕๑๖) และในบทความนี้ผมจะได�อ�างถึงบันทึกน้ันหลายตอน
 ก�อนอ่ืนผมขอตอบความข�องใจของเพ่ือน ๆ หลายคนท่ีมีความปรารถนาดีต�อผม ทําไมผมจึงไม�หา
ความสงบ อายุมากแล�ว ทําไมไม�ไปสอนหนังสือหรือเขียนหนังสือเงียบ ๆ  หาเรื่องให�เขาด�าเอา ๆ กวนใจ
เปล�า ๆ และทําให�เดือดร�อนถึงเพ่ือนฝูงพ่ีน�อง  ผมต�องแสดงความเสียใจท่ีได�ทําให�เพ่ือนฝูงพ่ีน�องเดือดร�อน
แต�คําตอบคือ “ผมมีฐานะปานน้ี แก�ปานน้ีแล�ว ถ�าไม�จับเร่ืองและริเร่ิมจะคอยให�ใครริเร่ิมก็กระไรอยู�” (หนังสือ
อ�างอิง หน�าที่ ๕๙)
 ประชาธรรมเป�นคําท่ีผมต�องการใช�มากกว�าประชาธิปไตย เพราะในวงการเมืองน้ันคําว�าประชาธิปไตย
ใช�จนเฝ�อ เช�น ในโรงเรียนไทย แม�จะอยู�ในระบบเผด็จการ เขาก็ยังสอนให�นักเรียนท�องว�าประเทศไทยเป�น
เสรีประชาธิปไตย  อีกประการหนึ่ง การเป�นประชาธิปไตยนั้นถ�าไม�อาศัยหลักธรรมะแล�ว ย�อมไม�สมบูรณ�
และบกพร�องแน  เพราะถึงแม�เราจะปกครองกันด�วยเสียงข�างมาก  ถ�าเสียงข�างมากโน�มเอียงไปในเชิงพาล
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แล�ว ก็ต�องเป�ดโอกาสให�เสียงข�างน�อยสามารถถกเถียงเรียกร�องให�มีสิทธ์ิแสดงความเห็นได� จึงจะเป�นธรรม
 หลักประชาธรรมเป�นหลักกว�าง ๆ มีองค�ประกอบเป�นแก�นสาร ๒ ประการ คือ เสรีภาพและสิทธิ
ของคนแต�ละคน (จํากัดความตามเอกสารสหประชาชาติเรื่องสิทธิของมนุษยชน) ภายในขอบเขตที่จะไม�
ทําลายเสรีภาพและสิทธิ์ของผู�อื่น นี่ประการหนึ่ง  กับประการที่ ๒ คือ การมีส�วนร�วมกําหนดโชคชะตาของ
สังคมที่เราอาศัยอยู� แต�ละคนมีสิทธิหน�าที่เท�ากันในเร่ืองนี้ ไม�ว�าจะมีฐานะเพศ หรือกําเนิดมาอย�างใด 
 หลักการเสรีภาพและการมีส�วนร�วม ไม�ใช�หลักการตะวันตกหรือหลักการของประเทศที่มั่งมีแล�ว
อย�างในยุโรปหรืออเมริกาเป�นหลักการที่ชอบด�วยธรรมะของทุกประเทศ เช�นคําว�า “ไทย” ก็ไม�ใช�อื่นไกล
คือเสรีหรือเป�นใหญ�น่ันเอง คนไทยท่ีปราศจากเสรีภาพทางการเมืองจึงเป�นไม�ครบ และการทํา “สังฆกรรม”
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ น่ันเอง ฉะน้ัน จึงเป�นหลักท่ีถูกต�องรับรอง
ได�ทั่วโลกมิใช�หลักตะวันตกที่จะนํามาใช�กับประเทศด�อยพัฒนาไม�ได� 
 ถ�าเราได� ๒ หลักนี้ คือเสรีภาพและการมีส�วนร�วมแล�ว  รูปแบบของประชาธรรมจะเป�นอย�างใดก็
แล�วแต�กาละและเทศะ  ไม�จําเป�นต�องเอาอย�างรูปแบบยุโรปอเมริกา  เป�นหน�าที่ของนักรัฐศาสตร�ไทยที่จะ
คิดหารูปแบบที่เหมาะกับสังคมไทย แต�นักรัฐศาสตร�ไทยจะทําหน�าที่ได�ก็ต�องมีเสรีภาพทางวิชาการ
 ในประเทศที่มีประชาธรรมในการปกครอง ใครจะมีความเลื่อมใสในลัทธิการเมืองใดก็กระทําได�
ทุกอย�างจะเป�นคอมมิวนิสต� สังคมนิยม เสรีนิยม อนุรักษ�นิยม หรือจะซ�ายจัดหรือขวาตกขอบอย�างใดก็ทํา
ได�ทั้งนั้น แต�มีเงื่อนไขอยู� ๒ อย�างคือ  (ก) ต�องยอมให�คนอื่นคิดแตกต�างกับตนได� คือ ยอมให�มีพรรค
การเมืองหลาย ๆ พรรค  (ข) จะไม�พูดไม�เขียนใช�กําลังรุนแรงทําลายผู�อื่น หรือความคิดของผู�อื่น ข�อนี้ก็
เป�นหลักกฎหมายและแพ�งตามปกติวิสัยอยู�แล�ว
 “ประชาธรรมคือธรรมเป�นอํานาจ ไม�ใช�อํานาจเป�นธรรม บ�านเมืองที่มีประชาธรรมนั้น ต�องมีขื่อ
มีแป ไม�ใช�ปกครองกันตามอําเภอใจของกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง” (หนังสืออ�างอิง หน�าที่ ๖๑)
 ถ�าเราฟ�งบุคคลในรัฐบาลพูดทุกวันน้ี จะเป�นตัวอย�างท่ีเด�นชัดของการใช�อํานาจเป�นธรรม เช�น ท่ีเขา
ว�า หนังสือพิมพ�ในเมืองไทยมีเสรีภาพในการตีพิมพ�ความเห็นที่ถูกควร ใครเป�นคนตัดสินว�าความเห็นไหน
ถูกหรือควร คําตอบคือผู�มีอํานาจ ถ�าหนังสือพิมพ�แสดงความเห็นท่ีขัดใจผู�มีอํานาจเขาก็ว�าผิด ท่ีทําได�เช�นน้ี
เพราะเขาใช�อํานาจอาวุธที่เขาผูกขาดขึ้นมาปกครอง แล�วยัดเยียดให�ประชาชนต�องยอมรับว�าสิ่งที่เขาคิดนั้น
เป�นสิ่งที่ถูกที่ควร 
 “ประชาธรรมย�อมสําคัญที่ประชาชน ถ�าประชาชนส�วนใหญ�ไม�ต�องการประชาชนธรรม ก็ย�อมไม�มี
ทางที่ใครจะหยิบยื่นได�
 ฉะน้ันจุดเร่ิมต�นและจุดหมายสุดท�ายคือประชาชนชาวไทย สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย” (หนังสือ
อ�างอิง หน�าที่ ๖๑)
 ในสังคมที่มีประชาธรรมเราจะต�อแงแก�ป�ญหาเรื่องช�องว�างหรือความแตกต�างระหว�างรัฐบาลกับ
ประชาชน เจ�าหน�าท่ีกับราษฎร หญิงกับชาย คนมีกับคนจน ท�องถ่ินท่ีอุดมกับท�องถ่ินท่ีกันดาร การมีโอกาส
ศึกษากับการปราศจากโอกาส การมีโอกาสในด�านสุขภาพอนามัยกับการปราศจากโอกาส ฯลฯ ทั้งนี้มิได�
เกิดจากลัทธิการเมืองหรือลัทธิอื่นใด เป�นเรื่องของความชอบธรรม ความเมตตากรุณา การเป�นอันหนึ่ง
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อันเดียวกัน การปรองดองกัน และการที่จะมีผู�แทนราษฎรเป�นปากเสียงให�แก�ผู�ที่ตกยาก การมีอิสระที่จะ
รวมตัวกันเพื่อช�วยเหลือซึ่งกันและกัน กับความสํานึกถึงศักดิ์ศรีของมนุษย�แต�ละคน ซึ่งควรเคารพไม�ว�าจะ
ฐานะกําเนิดของเขาจะเป�นอย�างไร ย�อมสามารถช�วยให�เราแก�ป�ญหาต�าง ๆ ที่ว�าน้ันได�โดยสันติภาพ
 “ไม�มีวิธีอื่นใดเพื่อได�มาซึ่งประชาธรรมนอกจากสันติวิธี การใช�อาวุธขู�เข็ญประหัตประหารกันเพื่อ
ประชาธรรมนั้น แม�จะสําเร็จ อาจจะได�ผลก็เพียงชั่วครู�ชั่วยาม จะไม�ได�ประชาธรรมถาวร เมื่อฝ�ายหนึ่งใช�
อาวุธแล�ว อีกฝ�ายหนึ่งแพ� ก็ย�อมคิดใช�อาวุธโต�ตอบ เมื่ออาวุธปะทะกันแล�วจะรักษาประชาธรรมไว�ได�
อย�างไร” (หนังสืออ�างอิง หน�าที่ ๕๙–๖๐)
 เหตุการณ�ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และหลังจากนั้น ทําให�ผู�ที่ใฝ�ในสันติวิธีมาแต�ก�อน-เลิกใช�
สันติวิธีไปเป�นจํานวนมาก เขาอ�างว�าการใช�สันติวิธีเป�นการฆ�าตัวตาย “พวกเราถูกเขาฆ�าตาย เพราะเราใช�
สันติวิธี” คํากล�าวเช�นน้ีมาจากคนท่ีได�รับทุกข�จากความรุนแรงก็เข�าใจได�ไม�ยาก แต�ผู�ท่ีกล�าวน้ันหาคิดไม�ว�า
การใช�ความรุนแรงต�อสู�กัน แม�ว�าผลสุดท�ายจะได�อํานาจมาต�องใช�อาวุธเพื่อรักษาอํานาจหรือชัยชนะนั้น
ตลอดไป หาสันติสุขไม�ได� อีกประการหนึ่งการใช�อาวุธต�อสู�กันนั้นเดือดร�อนแก�คนกลางที่ไม�เกี่ยวข�องกับ
การต�อสู�มากกว�า ชาวนาชาวไร�ในเวียดนามและเขมรตายเปล�าไปหลายล�านคน ระหกระเหินส้ินเน้ือประดาตัว
ไปหลายแสนครอบครัว
 ข�อตําหนิสันติวิธีมีอีกข�อหนึ่งคือ จะไม�มีช�องทางสําเร็จได�เพราะอีกฝ�ายหนึ่งใช�อาวุธ “สันติวิธีเพื่อ
ประชาธรรมน้ัน เม่ือใช�กับฝ�ายมีอาวุธก็ไม�แนว�าจะกระทําได�สําเร็จก็ต�องใช�เวลานาน เช�น มหาตมะ คานธีใช�
กับอังกฤษ ต�องระกําลําบาก ต�องมานะอดทนเด็ดเด่ียว ต�องอาศัยความกล�าหาญมากกว�าผู�ท่ีใช�อาวุธ เพราะ
มือเปล�าต�องเผชิญกับอาวุธ”
 “สมมุติว�าเราป�กใจท�อเสียก�อนว�า สันติวิธีจะไม�สามารถนําประชาธรรมมาได� (ความจริงไม�นาท�อ
เสียก�อน) สมมุติว�าไม�มีหวังสําเร็จ ก็นาคิดว�าควรจะทําหรือควรจะพูด ควรจะเขียนเพ่ือเสรีภาพ หรือสําหรับ
ผมแม�จะไม�มีหวังสําเร็จ ก็อดเขียนอดพูดไม�ได� มิฉะนั้นแล�วจะคับใจเหลือประมาณ” (หนังสืออ�างอิง หน�า
ที่ ๖๐)
 “เมื่อ ดร.ป�วย เขียนเรื่อง บันทึกประชาธรรมโดยสันติวิธี หรือ จดหมายนายเข�ม เย็นยิ่ง ก็ถูกหา
ว�าโง�บัดซบทะลึ่ง รู�สึกว�าไม�ได�ผลอะไรมากนัก ตอบว�าก็ต�องยอม  ยิ่งกว�านั้นในวิธีการของสันติวิธีในต�าง
ประเทศนั้น เขาอาจต�องถูกจับ ถูกทําร�าย ถูกทรมาน กระทั่งถูกปลิดชีวิตเป�นอันมาก  แต�เขาก็ยังเก็บดวง
ประทีปน้ีไว�อยู�เร่ือย ๆ  ดังน้ัน การถูกหาว�าโง�บัดซบ ทะล่ึง ถูกทําร�าย ถูกทรมาน มันเป�นส�วนหน่ึงของสันติ
วิธี (หนังสืออ�างอิง หน�าที่ ๗๒) 
 ในบันทึกที่ผมเขียนไว� ๕ ป�ที่แล�ว ผมได�แยกสันติวิธีไว�เป�น ๒ ระยะในหน�า ๖๒ ถึง ๖๔ คือ ระยะ
ยาวกับวิธีในป�จจุบัน  สรุปได�ความว�าจะต�องพยายามพูด เขียน เรียกร�องสิทธิเสรีภาพอยู�เสมอ ทุกคนจะ
ต�องซ่ือสัตย�สุจริตให�เป�นท่ีเคารพเช่ือถือ จะต�องปกป�องมิให�ประชาธรรมเส่ือม เพราะกันง�ายกว�าแก� จะต�อง
รวมกันเป�นป�กแผ�นม่ันคงและควรจะมีมานะ น่ีเป�นวิธีระยะยาว  วิธีป�จจุบันน้ัน ย�อมแตกต�างกันไปตามกาละ
และเทศะและสภาวการณ� แต�ควรจะมีความสัมพันธ�กันระหว�างสมาชิกที่เห็นอย�างเดียวกัน ควรศึกษาภาวะ
และข�อเท็จจริงเพ่ือหาโอกาสสนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ควรช�วยกันและกันเม่ือมีใครถูกประทุษร�าย และควรจะ
เขียนเรียกร�องประชาธรรมมิให�ขาดสาย
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 ผู�ท่ีใฝ�ในสันติประชาธรรม เฉพาะอย�างย่ิงท่ีอยู�ในประเทศไทยตกอยู�ในท่ีลําบาก  เพราะอยู�หว�างกลาง
ผู�ท่ีใช�อาวุธประหัตประหารกัน  ทางฝ�ายรัฐบาลเผด็จการ ก็ย�อมเห็นว�าเราเป�นผู�ปฏิบัติขัดกับนโยบายของเขา
แม�ว�าจะแสดงให�ชัดว�าเราใช�สันติวิธี เขาก็มักเหมาเอาว�าเราเป�นฝ�ายศัตรูทําร�ายหรือจับกุมเอาง�าย ๆ  ฝ�าย
คอมมิวนิสต�ก็ย�อมไม�ไว�วางใจ เพราะเห็นว�าอยู�ในเมืองคงจะร�วมมือกับรัฐบาล  อันตรายมีท้ัง ๒ ด�าน จึงจํา
ต�องระมัดระวังเป�นพิเศษ ย่ิงมีความยากลําบากในการทํางานหนัก ท่ีร�ายกว�าน้ันคือ “คนกลาง” มักจะสงสัย
เราว�าเป�นพวกก�อการ�าย เข�าตําราว�า “มือไม�พาย เอาเท�ารานํ้า”

- ๖ -
 ทางเลือกของคนไทยมีอยู� ๒ ทาง คือปล�อยให�เขาสู�รบกันเป�นศึกกลางเมือง จะยืดเย้ือกันสักปานใด
ก็แล�วแต�ยถากรรม จะเดือดร�อนแก�ใครสักหม่ืนแสนก็ช�วยไม�ได� เขาจะปกครองกันอย�างไร ใครจะโกงกินกัน
อย�างไร ไม�ใช�ธุระของเรา ใครจะถูกจับถูกทรมาน ก็เป�นกรรมของสัตว�รบกัน แล�วใครจะเสียหายอย�างใด
เท�าใด ใครจะมีอํานาจทีหลัง ก็แล�วแต�บุญกรรม เรารู�รักษาตัวรอดเป�นยอดดี นี่เป�นทางที่หนึ่ง
 อีกทางหนึ่งคือ พยายามป�องกันมิให�เดือดร�อนกันทุกหย�อมหญ�า หรือถ�าป�องกันไม�ไหวก็พยายาม
บรรเทาทุกข�ให�น�อยท่ีสุด คนไทยไม�ว�าจะเป�นทหาร ตํารวจ พลเรือน ข�าราชการ ราษฎร คอมมิวนิสต� สังคมนิยม 
เสรีนิยม หรืออนุรักษ�นิยม ก็เป�นคนท่ีจะต�องอยู�ในประเทศไทย และมีลูกหลานเป�นคนไทยท้ังน้ัน  ทางท่ีถูก
ต�องชอบธรรมคือหาทางปรองดองกนั ในเวลาน้ีมองหาทางปรองดองไม�ได� เพราะท้ัง ๒ ฝ�ายต�างต้ังข�อแข็ง
ด�วยกัน ใครอยู�ตรงกลางก็จะถูกฟ�น ทิฐิมานะกล�าแข็งเหลือประมาณ แต�ต�องหาวิธีและเวลาปรองดองให�ได�
การปรองดองคือการโอนอ�อนเข�าหากัน ยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพด�วยกัน เทิดทูนสัจจะ ไม�ป��นนํ้าเป�น
ตัวใส�ร�ายกัน หรือพลิกแพลงตลบตะแลงเพ่ือประโยชน�ช่ัวขณะ  อีกนับหน่ึงคือเป�นทางสนับสนุนหลักธรรมมะ
ของประชาชน และพยายามให�ประชาธรรมด�วยสันติวิธี 
 ถ�าคนไทยเป�นจํานวนมากพอ เลือกทางที่สอง ก็ต�องแสดงตัวให�ปรากฏ มิฉะนั้นแล�วสังคมไทยจะ
ไปสู�ทางที่ลื่นกว�า ง�ายกว�า คือทางเลือกที่หนึ่ง 

ป�จฉิมลิขิต 
 ผมเขียนบทความนี้เมื่อมิถุนายน ๒๕๒๐ และตีพิมพ�เมื่อต�นกันยายน ๒๕๒๐ มีข�อที่ควรแก�ไข
เพ่ิมเติมในข�อเท็จจริงคือ
 ๑. ค�าจ�างขั้นต่ําในหน�า ๓ นั้น คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อกรกฎาคมให�เป�น ๒๘ บาท แต�เป�นเรื่อง
ของความ “น�อยไปและช�าเกินไป” การละเมิดกฎหมายแรงงานโดยนายจ�างยังคงมีอยู�ตามเดิม 
 ๒. ในหน�า ๔ ผู�ต�องหาจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เม่ือต�นเดือนกันยายนเหลือเพียง ๑๘ คน ท่ีตกเป�น
จําเลยในศาลทหารมีหลายคนถูกขังฟรี ทรมานฟรีมาร�วม ๑๐ เดือนกว�า แม�แต�อัยการศาลทหาร ก็ยังต�อง
ปล�อย เพราะไม�มีหลักฐาน 
 นอกจากนี้ อัยการศาลทหารยังมีรายชื่อของผู�ที่ “หลบหนีไป จับตัวไม�ได�” อีกหลายคน ซึ่งขู�ว�าจะ
นําข้ึนศาลเม่ือจับตัวได�  ในจํานวนน้ีมีผู�ท่ีถูกฆ�าตายไปแล�วบ�าง เช�น นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นายก อมธ.
และมีผู�ที่ออกจากประเทศไทยไปตั้งแต�ต�นป� ๒๕๑๙ (คือไม�เกี่ยวข�องกับ ๖ ตุลาคม) อีกหลายคน เช�น
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นายเสกสรรค� ประเสริฐกุล  นายสมาน เลือดวงหัด  นายเหวง โตจิราการ  นายเทิดภูมิ ใจดี เป�นต�น  ท้ังน้ี
แสดงว�าสํานวนการฟ�องก็ดี การขู�ว�าจะฟ�องก็ดี เปะปะเต็มที
 ๓. ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมป�น้ี ยังมีเร่ืองแทรกเข�ามาอีกคือ เหตุการณ�ทางพรมแดนเขมร
ซ่ึงทําให�รัฐบาลในกรุงเทพฯ ต�องสู�ศึกอีกด�านหน่ึง ไม�ว�าฝ�ายใดจะถูกฝ�ายใดจะผิด รัฐบาลในกรุงเทพฯ หลัง
จาก ๖ ตุลาคมเป�นต�นมา ได�แสดงตนเป�นอริอย�างเป�ดเผยต�อ ลาว เขมร และเวียดนาม ซึ่งเป�นการกลับ
นโยบายต�างประเทศของรัฐบาลคึกฤทธิ์ และรัฐบาลเสนีย�โดยสิ้นเชิง เป�นการทําให�ไทย อ�อนแอลงไปอีก
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