คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 เมษายน 2534

ปวย อึ๊งภากรณกับรัฐประหาร 2514
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขณะที่ผมกําลังเขียนบทความนี้ (30 มีนาคม 2534) อาจารยปวย อึ๊งภากรณ
กําลังเดินทางกลับไปพํานักยังประเทศอังกฤษ หลังจากที่กลับมาเยือนประเทศไทยเปนเวลา 3
สัปดาห ผมมีโอกาสเยี่ยมเยียนคารวะทานเหมือนทุกคราที่ผานมา ดูทานแข็งแรงทะมัดทะแมง
และจิตใจผองใสมากกวาปางกอน แมจะยังไมสามารถพูดไดดวยอาการอัมพฤกษ แตก็สามารถ
รับฟงและมีปฏิกิริยาโตตอบการสนทนาไดคอนขางดี
เมื่อถูกถามวา ทานทราบเรื่องการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534
หรือไม ทานพยักหนา พรอมทั้งแสดงอาการรับทราบดวยวา ลูกนองเกาและผูรวมงานคนสนิท
ในอดีตหลายคนไดเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ทานไมอยูใน
สภาพที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เหมือนดังที่ทาน
เคยแสดงบทบาทเปนผูนําในการคัดคานการรัฐประหารในป 2514 ได
เมื่อเกิดการรัฐประหารในป 2514 นั้น ผมกําลังศึกษาอยูที่ Churchill College
ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สวนอาจารยปวยเปนศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Fellow) อยูที่
University College (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน Wolfson College) ในมหาวิทยาลัย เดียวกัน
ชีวิตในเมืองเคมบริดจเปนชีวิตอันอุดมดวยศานติสุข เพราะเคมบริดจเปนเมือง
มหาวิ ท ยาลั ย ในฝ น ที่ ย ากจะหาเมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ใดเสมอเหมื อ นความสงบแห ง ชี วิ ต ดล
บันดาลใหเกิดปญญาที่สรางสรรคงานเขียนสํ าคัญชิ้นหนึ่งของอาจารยปวยเรื่อง "ขอคิดเรื่อง
การพัฒนาเอเซียตะวันออกเฉียงใต" (ซึ่งมีภาคผนวก "ปฏิทินแหงความหลัง : จากครรภถึงเชิง
ตะกอน" อันเลื่องลือ) ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ แตชีวิตอันอุดมดวยศานติสุขนี้ตองแปรผันไปเมื่อเกิดการ
รัฐประหาร ในป 2514
ผมจําไดวา ในเชาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ทามกลางฝนตกพรําๆ ผมขี่
จักรยานฝาสายฝนจาก Churchill College ไปยังบานพักอาจารยปวย ซึ่งอยูหางจาก University
College ไมมากนัก ผมแจงใหทานทราบวา มีรายงานขาวการรัฐประหารในประเทศไทยปรากฏ
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ในหนาหนังสือพิมพ The Times ทานตอบวา ทานไดอานรายงานขาวนั้นแลว ดูทานรูสึกเศรา
หมอง อาจารยปวยกลาวแกผมวา รูสึกนาเสียดายที่ประชาธิปไตยตองลมลุกคลุกคลานอีก ทานมี
ความเห็นวา ปญหาหลายตอหลายปญหาที่คณะรัฐประหารหยิบยกขึ้นมาเปนขออางในการทํา
รัฐประหารนั้น ลวนแลวแตเปนปญหาที่แกไขไดดวยวิถีทางประชาธิปไตย เชาวันนั้นผมมีโอกาส
คุยกับทานไดไมนานนัก เพราะมีนัดกับอาจารยที่ปรึกษา
ภาระการเรียนทําใหผมเกือบมิไดใสใจเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
ประเทศไทยมากไปกวาการติดตามขาวสาร ผมจําไดวา บทวิเคราะหการรัฐประหาร 2514 ซึ่ง
เขียนโดยนักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษแหง School of Oriental and African Studies
มหาวิทยาลัยลอนดอน และตีพิมพโดยใชนามปากกาใน New Left Review ไดกอใหเกิดการ
วิพากษวิจารณในหมูนักเรียนไทยในอังกฤษเปนอันมาก
วันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2515 ผมจําไดวาเปนวันจันทร (อาจารยปวยมีกิจวัตร
ที่จะทํ างานในเมืองเคมบริดจระหวางวันจันทรถึงวันศุกร และเดินทางลงไปอยูกับครอบครัวใน
ลอนดอนตอนบายวันศุกร ตอถึงวันจันทรจึงเดินทางขึ้นไปเคมบริดจ) วันนั้น อาจารยปวยไดยื่น
บันทึก "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ใหผมอาน พรอมทั้งขอความเห็น อาจารยปวยเลาวาไดสง
บันทึกนั้นถึงจอมพลถนอม กิตติขจร ในชวงสุดสัปดาหนั้น และผมเขาใจวา อาจารยปวยไดสง
สําเนาจดหมายใหบุคคลบางคนในประเทศไทย และนักศึกษาบางคนในสหรัฐอเมริกาดวย ผม
อาจเปนบุคคลแรกๆที่มีโอกาสไดอาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ซึ่งเปนเกียรติประวัติที่ผมไมเคย
โออวดมากอน และผมแนใจวา ผมไดอานบันทึกประวัติศาสตรฉบับนี้กอนจอมพลถนอมดวยซํ้าไป
ผมมิไดอาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" อยางพินิจพิเคราะหในการอานครั้งแรก
และเอยชื่อ "นายเขม เย็นยิ่ง" เปน "นายเขม ยั่งยืน" จนอาจารยปวยตองแกคําผิดอยูเนืองๆ
ผมเห็นดวยกับความเห็นที่ปรากฏในจดหมายฉบับนั้นทั้งหมด และยังคิดในใจอยางไรเดียงสาวา
ถาหากผมเปนผูเขียนจดหมายฉบับนี้จะมีถอยคํารุนแรงยิ่งกวาที่เปนอยูมากนัก ความไรเดียงสา
ของผมทํ าให ผ มประเมิ น ผลกระทบทางการเมื อ งของจดหมายฉบั บ นี้ ตํ่ ากว า ความเป น จริ ง
เปนอันมาก ในเวลานั้นผมมองไมออกเลยวา การที่อาจารยปวย ซึ่งเปนสมาชิกชนชั้นนําทาง
อํานาจ (power elite) ในสังคมไทย เขียน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ถึง "นายทํานุ เกียรติกอง
ผูใหญบานไทยเจริญ" เพื่อ "...วิงวอนใหไดโปรดเรงใหมีกติกาหมูบานเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด...
โปรดอํานวยใหชาวบานไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรม สามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้น
โดยเร็ว..." นั้น มีผลเสมือนหนึ่งการประกาศเปนกบฎตอชนชั้น ซึ่งนับเปนเรื่องนอกรีตนอกรอย
ชนชั้นนําทางอํานาจในสังคมไทย
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ผมคิดวา อาจารยปวยคงไดคาดการณอยูแลววา ชนชั้นปกครองไทยไมรับฟง
ความเห็นของทาน แตขอที่ทานอาจจะมิไดคาดคิดมากอนก็คือ ลูกนองและเพื่อนรวมงานที่เห็น
ดวยกับอุดมการณประชาธิปไตยของทานมีนอยนัก กอนที่จะเกิด "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง"
อาจารยปวยเปนผูนําเทคโนแครตที่มีขุนนางนักวิชาการมาเกาะยึดอยูเปนจํานวนมาก แตภายหลัง
จากที่ทานเรียกรองประชาธิปไตยดวยการเขียน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ลูกนองและเพื่อน
รวมงานคนสนิทบางคนก็เริ่มตีตัวออกหาง วันหนึ่งอาจารยปวยยื่นจดหมายของเทคโนแครต
คนสํ าคัญคนหนึ่งใหผมอานและถามผมวา "เขาทรยศตอผมหรือเปลา?" ผมไมทราบแนชัดวา
จํานวนเทคโนแครตที่ตีตัวออกหางจากอาจารยปวยมีมากนอยเพียงใด แตผมก็ไดรับรูวา ขุนนาง
นักวิชาการจํานวนมากยอมตนรับใชคณะรัฐประหาร 2514 เพราะเปนมรรควิถีสําคัญในการไตเตา
สูชนชั้นนําทางอํานาจดุจเดียวกับการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 2534 ที่ผานมา หลังเดือน
กุมภาพันธ 2515 ไมนาน อาจารยปวยเดินทางไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร และไดพานพบ
เหตุการณที่ไมเคยคาดคิดวาจะไดประสบมากอน กลาวคือ ขุนนางนักวิชาการคนหนึ่ง ซึ่งเคย
รวมงานกับอาจารยปวยในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (25102514) และไปประชุมเมืองสิงคโปรในวาระเดียวกันนี้ ไดบอกฝากความเคารพนับถือผานคนสนิท
อีกคนหนึ่งของอาจารยปวย แตขอไมพบอาจารยปวย เนื่องจากอาจารยปวยกลายเปนบุรุษ
อันตรายในสายตาของชนชั้นปกครองไทยไปเสีย แลว
ผมเขาใจวา เทคโนแครตที่เห็นดวยกับอุดมการประชาธิปไตยของอาจารยปวย
มีอยูไมมากนัก ความผันผวนทางการเมืองในเวลาตอๆ มาก็ยืนยันความขอนี้ไดดียิ่ง และผม
ก็เขาใจอีกดวยวา เทคโนแครตจํ านวนมากแมจะมิไดเห็นดวยกับอุดมการประชาธิปไตยของ
อาจารยปวย แตก็เคารพความเปนมนุษยของอาจารยปวย และมีจริยธรรมสูงสงพอที่จะไม "ถีบสง"
อาจารยปวยในยามตกอับทางการเมือง
ในขณะที่กลุมขุนนางนักวิชาการในระบบราชการมิไดตอนรับ "จดหมายนายเขม
เย็นยิ่ง" มากเทาที่ควร แตพลังนอกระบบราชการกลับเชิดชูอาจารยปวยใหเปนสัญลักษณแหง
การเรียกรองเสรีภาพและประชาธิปไตย ดวยอิทธิฤทธของ "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" นั้นเอง
อาจารยปวยก็แปรสภาพเปนผูนํากลุมพลังที่ตอตานพลังอํามาตยาธิปไตยเพียงชั่วคํ่าคืน
อาจารยปวยเขียนเลาไวในบันทึกความทรงจําเรื่อง "เหลียวหลัง แลหนา" วา
การที่ทานเขียน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ถึงจอมพลถนอม กิตติขจรนั้น "...ผมเขียนดวยความ
หวังดีตอทานและไดจาหนาซอง มีหนังสือนําถึงทานโดยตรง แจงใหทราบแนชัดวาจดหมายนี้
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มาจากผมตอ เมื่อทานไมมีปฏิกิริยาตอบอยางใด ผมจึงนําเอาจดหมายนี้ออกตีพิมพเปนจดหมาย
เปดผนึก..."
นิตยสารชาวบาน ในสังกัดสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เปนหัวหอกในการ
เผยแพร "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" สูสาธารณชน (ฉบับเดือนมีนาคม 2515) แตดวยความ
เกรงกลาอํานาจเผด็จการ จึงไดโปรยหัววา "เรื่องสั้น" ผูอานจํานวนมากรูสึกงุนงงไมนอยที่
อาจารยปวยเขียน "เรื่องสั้น" และเมื่ออาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" จบแลว ก็คงอดถามตัวเอง
มิไดวา "เรื่องสั้น" นั้นคืออะไรกันแน
การที่อาจารยปวยผงาดขึ้นมาเปนผูนํากลุมพลังนอกระบบราชการ อาจทําให
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รูสึกไมสบายใจอยางยิ่ง ในคอลัมน "ปญหาประจําวัน" ในหนังสือพิมพ
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไดตอบปญหาของ "ศิษยโคง" เกี่ยวกับ
"จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" วา "...มีหลักฐานอันแนนอนไมมีที่สงสัยไดวา หลังจากที่หนังสือพิมพ
หลายฉบับไดนําจดหมายฉบับนั้นลงพิมพแลว ดร.ปวยไดมีจดหมายมาถึงจอมพลถนอม บอกวา
ทานมิไดเปนผูเขียนจดหมายฉบับนั้นขึ้นเลย ใครเปนผูเขียนจดหมายฉบับนั้นขึ้นทานก็ไมทราบ
เพราะทานมิไดรูเห็นเกี่ยวของดวย..." อาจารยปวยคงจะเห็นวา คําตอบของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปน
มุสาวาทะซึ่งมีผลกระทบตอชื่อเสียงกิตติคุณของทาน จึงไดมีจดหมายถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยืนยันวา
ทานเปนผูเขียน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" เอง (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2515)
การที่ อ าจารย ป  ว ยคั ด ค า นการรั ฐ ประหาร 2514 และเรี ย กร อ งเสรี ภ าพ
ประชาธิปไตย ไมเพียงแตจะทําใหทานหลุดพนจากกลุมชนชั้นนําทางอํานาจ โดยที่ลูกนองและ
เพื่อนรวมงานบางคนตีตนออกหางเทานั้น หากกวาสวัสดิภาพแหงชีวิตยังถูกคุกคามอีกดวย
เสียงคุกคามเอาชีวิตดังไปถึงเมืองเคมบริดจ อาจารยปวยเคยใหผมอานจดหมายจากคนสนิท
หลายคนในวงราชการที่เตือนวา อยาเพิ่งกลับประเทศไทย เพราะความปลอดภัยแหงชีวิตไมมีภัย
คุกคามทํานองนี้ทานเคยเผชิญมาแลวในยุคที่พลตํารวจเอกเผา ศรียานนทเรืองอํานาจ
ผมสังเกตเห็นวา ในชวงหลังเดือนพฤษภาคม 2515 อาจารยปวยมีอาการเครียด
ในชวงเวลาดังกลาวมีผูคนจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยียนทานทั้งในเคมบริดจและลอนดอนหลายคน
ผมจําไดดีวา ครั้งหนึ่งอาจารยปวยไดกําชับมิใหผมไปบานพักของทาน ตามวันเวลาที่ทานระบุ
เพราะมีคนสํ าคัญจากเมืองไทยมาพบทาน ผมเขาใจเอาเองวาเปนนายทหารยศสูงพอสมควร
สภาพการณดังที่เปนอยูนั้นทําใหทานตัดสินใจอยูสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจตอไปอีก
หนึ่งป อยางไรก็ตาม อาจารยปวยไดแวะกรุงเทพฯในเดือนกุมภาพันธ 2516 โดยไดพบทั้งจอมพล
ถนอม กิตติขจร และพลเอกประภาส จารุเสถียรดวย

5
ดังเปนที่ทราบกันดีวา อาจารยปวยเปนผูนําในการคัดคานการรัฐประหารทั้งในป
2514 และ 2519 การสิ้นสุดยุคสมัยของอาจารยปวยเกือบจะเรียกไดวาเปนการสิ้นสุดยุคของ
เทคโนแครตที่มีอุดมการรักชาติรักประชาธิปไตย และยึดมั่นในความสัตยซื่อ จะไมมีเทคโนแครต
คนใดอีกแลวที่จะเปนผูนําในการเรียกรองเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเปนธรรมในสังคม
โดยที่มิไดของแวะกับผลประโยชนทางธุรกิจเอกชนทั้งโดยตรงและโดยออม

