วันมหาวิปโยค : จุดเริ่มตนใหมแหงประชาธิปไตย?
เหตุการณนองเลือดที่เกิดเมื่อวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งยังผลใหผูมีอํานาจ
เผด็จการแหงตระกูล กิตติขจร และ จารุเสถียร มีอันตองออกนอกประเทศไปนั้น จะนับไดหรือไมวา
เปนจุดเริ่มตนใหมของประชาธิปไตยเมืองไทย?
กอนที่จะตอบคําถามขางตนนี้ ขอใหเราหันมาพิจารณาวิวัฒนาการของเหตุการณ
ดังกลาวขางตนเสียกอน จุดปะทุซึ่งเปนที่มาแหงการสูญเสียอํานาจทางการเมืองของสมาชิกตระกูล
กิตติขจรและจารุเสถียรนั้น นาจะยอมรับกันไดวา เกิดจากการจับกุมสมาชิกกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ
ในขณะที่กําลังแจกจายเอกสารเผยแพรความรูประชาธิปไตยแกประชาชนเมื่อวันเสารที่ 6 ตุลาคม ศกนี้
(2516) กลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ นั้น ประกอบดวยประชาชนผูมีอาชีพตางๆ กัน การรวมตัวจึง
เปนไปอยางหลวมๆ ดวยสมาชิกมีภูมิหลังและทัศนคติทางการเมืองตางๆ กัน แตที่สามารถรวมตัว
กันไดก็เพราะมีจุดมุงหมายรวมกันในการเรงรัดใหรัฐบาลชุดที่แลวรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จใน
เร็ววัน เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาและเผยแพรความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยแกมวลชน การดําเนินงานเปนไปโดยเปดเผยและบริสุทธิ์ใจ ดังจะเห็นไดวา ในวันศุกร
ที่ 5 ตุลาคม ตัวแทนของกลุมฯไดแถลงความเปนมาและจุดประสงคของกลุมฯแกสื่อสารมวลชน
ตลอดจนแจงใหทราบวา จะมีการแจกจายเอกสารเผยแพรความรูเรื่องประชาธิปไตยแกทวยราษฎรใน
วันรุงขึ้น พรอมกันนั้นก็ไดตระเตรียมจัดการอบรมความรูเรื่องรัฐธรรมนูญแกปวงชนปลายเดือน
ตุลาคม (ซึ่งตองลมเลิกไปโดยปริยาย) เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคขางตนนี้ วิญูชนยอมเห็นไดวา
การดําเนินงานของกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ เปนไปตามสิทธิที่มนุษยชนพึงมี ทั้งสอดคลองกับเจตนา
รมณของธรรมนูญการปกครองประเทศไทย พ.ศ.2515 ซึ่งแถลงไวอยางกระจางชัดวา จะยึดถือจารีต
ประเพณี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย แม ใ นวั น ที่ แ จกจ า ยเอกสารเผยแพร ค วามรู เ รื่ อ ง
ประชาธิปไตยนั้นเอง จากคําบอกเลาของผูตองขอหากบฎบางคนในจํานวน 13 คน กับผูใกลชิดเหตุ
การณคนอื่นๆ ปรากฏวา ตํารวจสันติบาลนอกเครื่องแบบไดติดตามผูแจกจายเอกสารชนิดตัวตอตัว
ตลอดเวลา พรอมทั้งถายรูปสมาชิก กลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ เหลานั้นไวทุกคน ทั้งทางกลุมฯ ก็แจง
ใหตํารวจสันติบาลเหลานั้นทราบเปนระยะๆ วา จะไปแจกจายเอกสาร ณ ที่ใด การแจกจายเอกสาร
ก็แบงกลุมทิ้งชวงเปนระยะ ๆ เพื่อกันมิใหตองขอหาชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน เปนที่นาสังเกตวา
เมื่อกลุมฯเคลื่อนยายจากตลาดนัดทองสนามหลวงไปบางลําพู ตํารวจทองที่ไดขอรองใหเคลื่อนยายไป
นอกทองที่สถานีตํารวจของตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวิธีการทํางานของตํารวจไทยไดเปนอยางดี อยางไร
ก็ตาม เมื่อเคลื่อนยายไปยังประตูน้ํา สมาชิกของกลุมฯ 11 นายก็ถูกตํารวจจับกุมดวยขอหา ชุมนุมทาง
การเมืองเกินกวา 5 คน และ ขอหากบฏ จากการสอบปากคําผูตองหาสวนใหญปรากฏวา ตํารวจสันติ
บาลไดใหผูตองหาทั้ง 11 นายลงนามรับทราบขอหาทั้งสองกระทงนี้ภายหลังจากที่มีการตรวจคนบาน
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ในวันเสารที่ 6 ตุลาคมนั้นเอง แตจากขาวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ ผูตองหาทั้ง 11 นายถูกจับดวย
ขอหาชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน สวนขอหากบฏเพิ่งจะเพิ่มเติมในภายหลัง และเมื่อมีการจับกุม
ผูตองหาเพิ่มเติมอีก 2 นาย จึงไดตั้งขอหาการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต เพิ่มอีกขอหาหนึ่ง การณ
ทั้งหมดนี้ยอมใหเขาใจเปนอยางอื่นมิได นอกจากวา ทางการพยายามสรางขาวเท็จเพื่อใหประชาชน
เข า ใจผิ ด ว า ตํารวจสั น ติ บ าลได ต รวจสอบพบหลั ก ฐานแน ชั ด ว า คนเหล า นี้ เ ป น กบฏและเป น
คอมมิวนิสต แมเมื่อมีการเรียกรองใหปลอยผูตองหาทั้ง 13 นาย ผูรักษาตําแหนงอธิบดีตํารวจขณะนั้น
กลับใหสัมภาษณวา การสอบสวนปากคําผูตองหายังไมเสร็จสิ้น ทั้งๆ ที่จากคําบอกเลาของผูตองหา
กบฏสวนใหญปรากฏวา การสอบสวนผูตองหามีเพียงครั้งเดียว คือ ในวันเสารที่ 6 ตุลาคมนั้นเอง
เมื่อพิจารณาขอหาทั้งสามกระทงขางตนนี้ เวไนยสัตวทั้งหลายยอมเห็นไดวา เหตุผล
อ อ นเพี ย งใด ในประการแรก ออกเปน ที่นาสงสัยวา การแจกจายเอกสารเผยแพรความรูเ รื่อง
ประชาธิปไตยในที่สาธารณะจะถือไดละหรือวาเปนการชุมนุมทางการเมือง และถาหากถือเชนนี้ทําไม
ผูที่แจกใบปลิวโฆษณาก็ดี หรือเด็กขายหนังสือพิมพก็ดี จึงไมอยูในขายขอตองหานี้ดวย ประการ
ที่สอง ไมมีขอความใดเลยในเอกสารที่แจกที่ชักจูงใหประชาชนกอการจลาจลกระดางกระเดื่องและคิด
ลมลางรัฐบาล และที่นาสมเพชก็คือ บทความสวนใหญที่นํามาตีพิมพนั้น เคยตีพิมพในที่ตางๆ มากอน
แลว ประการที่สาม เอกสารตางๆ ที่ตํารวจสันติบาลนํามาเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งถือเปนหลักฐาน
วา ผูตองหาทั้ง 13 คนเปนคอมมิวนิสตนั้น สะทอนใหเห็นถึงการไรการศึกษาของตํารวจสันติบาลเพียง
ใด หนังสือที่ถือเปนหลักฐานเหลานี้ลวนมีขายตามรานหนังสือทั่วไป บางเลมปรากฏแนชัดวา หยิบยืม
จากหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางไรก็ตาม ความดีของตํารวจสันติบาลยังพอมีอยูบางที่มิได
กุหลักฐานเท็จขึ้น เมื่อพิจารณาเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมานี้ ก็สมแลวที่สภาคณาจารยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะประณามวา การตั้งขอหาทั้งสามกระทงดังกลาวนี้เปนการกระทําที่ลุแกอํานาจ
ขอที่เราควรจะวิเคราะห ก็คือ การจับกุมและการตั้งขอหาดังกลาวเปนคําสั่งของ
ผูรักษาการตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจขณะนั้น หรือเปนการกระทําของตํารวจสันติบาลเอง โดยเหตุที่
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราก็คงไดแตเดาไปตางๆ นานา สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับการจับกุมนั้น
มีเหตุผลนาเชื่อวาเปนไปตามคําสั่งของผูรักษาการตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจขณะนั้น เพราะการจับกุม
มิไดเกิดขึ้นทันทีทันใดที่มีการแจกจายเอกสาร หากทวาเกิดขึ้นภายหลังที่การแจกจายเอกสารดําเนินไป
แลวประมาณครึ่งวัน ซึ่งแสดงวา ชวงระยะเวลาครึ่งวันนั้นตองเสียไปในการติดตอสื่อขาวสารระหวาง
ตํารวจชั้นผูนอยกับนายตํารวจชั้นผูใหญ ในรายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
28/2516 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ศกนี้ ประธานในที่ประชุมคือ นายประภาส จารุเสถียร แถลงไว
อยางกระจางชัดวา ตนเปนผูสั่งใหมีการจับกุม “….โดยคิดวา จับมาเพียงใหหยุดทําเทานั้น แตเมื่อจับ
มาแลว ตรวจพบเอกสารที่เกี่ยวของกับลัทธิคอมมิวนิสตและแผนการลมลางทหารรัฐบาล….. จึงตั้ง
ขอหารุนแรง” (เดลินิวส วันที่ 24 ตุลาคม 2516) ซึ่งแสดงใหเห็นชัดแจงวา รัฐบาลชุดที่แลวมิไดมี
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เจตจํานงอันบริสุทธิ์ที่จะใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใครที่จะแจกจายเอกสารเผยแพร
ความรูเรื่องประชาธิปไตยจะตองถูกจับเพื่อใหหยุดการแจกจาย เพราะฉะนั้นสาเหตุประการแรก ที่ทํา
ใหผูรักษาการตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจขณะนั้นสั่งจับสมาชิกกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ ก็คงสืบเนื่อง
มาจากการไมตองการใหประชาชนชาวไทยตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ โดยหวังใหการปกครองที่
ยึดถือหลักอํานาจคือธรรมคงอยูตอไปตราบนานเทานาน เพราะการเรียกรองรัฐธรรมนูญนั้นเทากับ
เปนการสั่นคลอนฐานอํานาจแหงตน ประการที่สอง เมื่อพิจารณาเหตุผลทางจิตวิทยา การสั่งจับกุม
ดังกลาว อาจมิใชการกระทําที่ลุแกอํานาจ หากทวาอาจเปนการหยั่งดูอํานาจแหงตน เพราะมีขาวเชื่อถือ
ไดวา การเปลี่ยนแปลงตําแหนงทางทหารซึ่งเกิดขึ้นกอนหนานี้ อันยังผลใหอํานาจทางทหารของ
ประภาส จารุเสถียร ตองลดลงนั้น เปนไปโดยเจาตัวมิไดรูลวงหนา ประการที่สาม ผูรักษาการตําแหนง
อธิบดีกรมตํารวจขณะนั้นอาจเชื่อถือรายงานขาวและการตีความของตํารวจสันติบาล โดยคาดการณ
อยางผิด ๆ วา การจับกุมคงไมสูมีผลกระทบทางการเมืองมากนัก เพราะเปนระยะเวลาที่นิสิตนักศึกษา
กําลังติดสอบ และเรื่องก็คงจะเงียบไปเหมือนกรณีจับกุม ส.ส. 3 นายกอนหนานี้ ในสวนที่เกี่ยวกับ
การตั้งขอหานั้น ในความเห็นของผูตองหาหลายคนในจํานวน 13 คนนั้น เชื่อกันวา ตํารวจสันติบาล
เปนผูตั้งขอหา ซึ่งถาเปนจริงเชนนั้นก็เทากับวา นายตํารวจสันติบาลเหลานั้นยอมตัวเปนเบี้ยหมากรุก
ของผูมีอํานาจโดยหวังลาภยศบรรดาศักดิ์เปนที่ตั้ง ทั้งมิไดคํานึงวา การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่มา
สนองตัณหาแหงตนจะกอความเดือดรอนแกมวลชนอยางไร
ถาหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนที่แลวคาดวา พลังของนิสิตนักศึกษา
ออนลงดวยเปนระยะเวลาที่มีการสอบไล การคาดการณนั้นก็ผิดถนัด เพราะในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม
นั้นเอง กลุมอิสระกลุมตางๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพากันเสนอใหองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (อ.ม.ธ.) ประกาศใหนักศึกษางดสอบ เพื่อรวมชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัว
ผูตองหาทั้ง 13 คน ในวันรุงขึ้นประตูตึกทุกตึกที่ใชเปนสถานที่สอบไลถูกลามดวยโซและรูกุญแจถูก
อุดดวยปูน บายวันนั้นเอง ที่ประชุมคณบดีก็ลงมติใหงดสอบโดยไมมีกําหนด แมวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยคนที่แลวจะพยายามกดดันมิใหผูบริหารมหาวิทยาลัยประกาศงดสอบ ดวยการ
เสนอใหตํารวจเขาไปอารักขานักศึกษาที่เขาสอบก็ตาม แตสถานการณภายในมหาวิทยาลัยและสภาพ
จิตของนักศึกษาก็ไมเอื้ออํานวยใหการสอบเปนไปไดอีกตอไป การชุมนุมในวันแรกๆ ประกอบดวย
นักศึกษาเพียงหยิบมือเดียว แตจํานวนผูชุมนุมก็เพิ่มขึ้นทุกวัน จากจํานวนรอยเปนจํานวนหมื่น และ
เปนจํานวน
แสนในที่สุด ในระหวางนั้นตัวแทนผูรักษาการอธิบดีกรมตํารวจขณะนั้นไดบอกกลาวแกผูนํานักศึกษา
ใหการชุมนุมจํากัดอยูในรั้ว โดม หากนิสิตนัก ศึกษาออกเดินขบวนเมื่อใด ทางการตํารวจจะใช
มาตรการเฉียบขาด ทางฝายผูน าํ นักศึกษาเองก็ตอ งเผชิญปญหานานัปการ ปญหาทีส่ าํ คัญก็คอื ทําอยางไร
จึงจะชักจูงใหประชาชนเขามาชุมนุมกันมากๆ เพื่อจะใชเปนอํานาจตอรองใหรัฐบาลชุดที่แลวปลอย
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ผูต อ งหาทัง้ 13 คน ในวันแรกๆทีช่ มุ นุม ประชาชนจํานวนมากไดแตยนื ดูเหตุการณอยูน อกมหาวิทยาลัย
แตในวันหลังๆ ดวยการพูดชักจูงของนักเรียนอาชีวศึกษาและนิสิตนักศึกษา จํานวนประชาชนที่มา
รวมชุมนุมจึงเริ่มเพิ่มขึ้น การประโคมขาวของหนังสือพิมพมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหจํานวนผู
ชุมนุมเพิ่มขึ้น ซึ่งแมจะทําใหการรวมพลังเขมแข็งขึ้น แตปญหาที่ตามมาก็คือ รายจายดานอาหารและ
น้ําดื่มก็เพิ่มขึ้นตามดวย ผูนํานักศึกษาเริ่มวิตกถังปญหานี้ แมวาประชาชนจะสนับสนุนดวยการบริจาค
เงินจํานวนเรือนแสนก็ตาม อยางไรก็ดี กําลังใจในการตอสูของนิสิตนักศึกษา นักเรียน และประชาชน
ที่ ม าชุ ม นุ ม ยั ง อยู ใ นเกณฑ ดี ศู น ย นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง สงวนท า ที เ มื่ อ แรกเริ่ ม ที่ มี ก ารชุ ม นุ ม
ก็เริ่มเขามามีบทบาทโดยตรงในเวลาตอมา ขณะเดียวกันแถลงการณของคณาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ
ก็มีสวนสนับสนุนดานกําลังใจในการนี้ดวยอยางที่ไมเคยปรากฏเปนประวัติการณมากอน
หนวยงานสําคัญหนวยหนึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ ซึ่งไมสูมีการกลาวขวัญกันมากนัก
ก็คือ หนวยขาวกรองของนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีหนาที่สืบเสาะหาขาวสารและขอมูลตางๆ ตลอดจน
ประเมินสถานการณและอํานาจตอรองของนิสิตนักศึกษา การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พอสมควรแมจะตองหวาดผวากับขาวลือที่วา ทหารและตํารวจจะบุกธรรมศาสตรอยูเนืองๆ ในคืน
วันที่ 12 ตุลาคมนั้นเอง หนวยขาวกรองก็ไดรับรายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
28/2516 ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนั้นแถลงตอที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ศกเดียวกันวา จําเปนจะตอง
เสียสละนิสิตนักศึกษาจํานวน 2% เพื่อความอยูรอดของบานเมือง แตกรรมการศูนยนิสิตนักศึกษากลับ
เห็นวา รายงานดังกลาวลาสมัยจึงไมสูสนใจนัก แตบัดนี้การณไดพิสูจนใหเห็นแลววา บันทึกรายงาน
การประชุมดังกลาวมีเนื้อหาแหงความเปนจริงเพียงใด
เมื่อจํานวนผูมาชุมนุมประทวงรัฐบาลเพิ่มขึ้นเปนเรือนหมื่น ผูนํานักศึกษาเริ่มประสบ
ความยากลําบากใจในการควบคุมฝูงชนใหอยูในความสงบ ขณะเดียวกันหากการเรียกรองครั้งนี้ลม
เหลว ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอศูนยนิสิตนักศึกษายอมเสื่อมสูญไปโดยมิพักตองสงสัย ฝาย
รัฐบาลเองก็กลัวเสียหนาหากตองโอนออนผอนตามขอเรียกรองของนิสิตนักศึกษา ในบรรดาผูนํา
นักศึกษาดวยกันเอง ความเห็นแตกแยกออกเปน 3 ฝาย ฝายที่หนึ่งไมเห็นดวยกับการเรียกรองครั้งนี้
โดยอางวา บรรดาผูที่ถูกจับกุมเปนพวกฝายซายทั้งสิ้น (ตามขาวที่เชื่อถือได อยางนอยที่สุดมีนายก
องคการนิสิตมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่มีความเห็นเชนนี้) ฝายที่สอง เห็นวาควรเรียกรองใหปลอยผูตอง
หา 13 คน ก็พอโดยใชการเรียกรองรัฐธรรมนูญเปนอํานาจตอรอง และฝายที่สาม เห็นวา ควรเรียกรอง
ใหปลอยผูตองหา 13 คน และเรียกรองใหเรงรัดรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นวาในการชุมนุมครั้งนี้มี
ประชาชนมารวมดวยเปนอันมาก จึงนาที่จะเรียกรองสิ่งที่เปนประโยชนตอมวลชนดวย อยางไรก็ตาม
ผูนํานักศึกษาตางตระหนักดีวา ในเมื่อจํานวนประชาชนมารวมชุมนุมมากมายเชนนี้ หากปลอยใหกาล
เวลาลวงเลยไปโดยไมทําอะไร และทั้งรัฐบาลก็ไมมีทีทาวาจะปลอยผูตองหาทั้ง 13 คน ความลมเหลว
ในการเรียกรองยอมจะเกิดขึ้น จึงประกาศที่จะเดินขบวนในวันเสารที่ 13 ตุลาคม เพราะคาดวา หากเลย
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วันเสารและอาทิตยไป จํานวนผูมาชุมนุมประทวงรัฐบาลจะลดลง และอํานาจตอรองก็จะลดลงดวย
ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เมื่อมีคนชุมนุมนับแสนเชนนี้ การควบคุมฝูงชนใหอยูในความสงบ
ก็ยากลําบากขึ้น ผูที่มาชุมนุมเหลานี้ตางคาดหวังวา ศูนยนิสิตนักศึกษาจักดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่เรียกรอง มิใชนั่งชุมนุมกันเฉยๆ เชนนั้น เหตุฉะนี้ การเดินขบวนครั้งยิ่งใหญใน
ประวัติศาสตรชาติไทยจึงอุบัติขึ้นในวันเสารที่ 13 ตุลาคม นั่นเอง รัฐบาลซึ่งพยายามเสแสรงทําเปน
ไมสนใจการชุมนุมประทวงของประชาชนดวยการออกขาวทางสถานีวิทยุและโทรทัศนเกี่ยวกับเรื่องนี้
นอยที่สุดมาตั้งแตแรก คงตระหนักในพลังของประชาชนในครั้งนี้ จึงยินยอมปลอยตัวผูตองหาทั้ง 13
คนอยางไมมีเงื่อนไขในวันนั้นเอง พรอมกันนั้นก็ใหสัญญาวาจะรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จในหนึ่งป
บรรดามวลชนที่รวมเดินขบวนแมจะพอใจกับการปลอยตัวผูตองหาทั้ง 13 คน แตก็มีเปนจํานวนมากที่
ไมพอใจกับคํามั่นสัญญาอันหลัง ผูนํานักศึกษาที่ควบคุมการเดินขบวนครั้งนี้จึงแกปญหาไมตกวาจะ
ทําใหฝูงชนสลายตัวไดอยางไรโดยที่ไมเกิดการจลาจลวุนวาย ในที่สุดจึงประกาศเดินขบวนไปเฝา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยหวังพึ่งพระบารมีเปนที่ตั้ง เพื่อใหการเดินขบวนสลายตัวโดยสงบ
การณเปนไปดวยดีในขั้นแรก แตแลวการใชแกสน้ําตาและการปาระเบิดขวดกลับจุดชนวนใหเกิดการ
จลาจลขึ้น
ในเชาวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม เวลา 6.30 น. เศษ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่ม
โกลาหล เมื่อนิสิตนักศึกษาที่อยูรักษาการณภายในมหาวิทยาลัยนั้นไดรับแจงวา นักเรียนหญิงที่ไป
ชุมนุมที่สวนจิตรลดาถูกตํารวจตีตาย จํานวนคนตายที่ลือกันในขั้นแรกนั้นมีเพียง 2 คน แตเพิ่มเปน 5
คนภายในชั่วโมงเศษตอมา ความโกรธแคนที่ถูกหักหลัง ประกอบกับความโกรธแคนที่มีการตายดวย
น้ํามือตํารวจเกิดขึ้นทั้งๆที่การเดินขบวนกําลังสลายตัว ทําใหนักเรียนอาชีวศึกษาและนิสิตนักศึกษาเริ่ม
รวมตั ว กั น อี ก ครั้ งหนึ่ง เพื่อตอสูกันตอไป แมวาอาจารยม หาวิทยาลัยนั้นจํานวนหนึ่ง จะพยายาม
ขอรองใหอยูในความสงบและรอฟงขาวที่แทจริงเสียกอน แตคนเหลานั้นก็หาฟงไม ยิ่งเมื่อนิสิต
นักศึกษาและนักเรียนที่ถูกแกสน้ําตาทยอยกลับมาชุมนุมที่ธรรมศาสตร ความโกรธแคนก็ยิ่งทวีขึ้นอีก
เพราะคนเหลานี้ไดประสบเหตุการณมาดวยตนเอง และแลวในที่สุด ผูมีอํานาจทางการเมืองทั้งสาม
นายก็ตองออกจากประเทศไปดังที่ปรากฏเปนขาวมาจนบัดนี้
เมื่อพิจารณาเหตุการณที่ผานมาโดยตลอด สาเหตุสําคัญแหงการสูญสิ้นอํานาจของ
ตระกูลกิตติขจรและจารุเสถียรนาจะเกิดจากความจงเกลียดจงชังของมวลชนที่มีตอคนเหลานี้รวมกัน
การฉอราษฎรบังหลวงและการใชอํานาจบาตรใหญเพื่อผลประโยชนแหงตนและวงศาคณาญาติเปน
เรื่องที่กลาวขวัญกันทั่วไปในหมูประชาราษฎร แตชองวางระหวางผูมีอํานาจเหลานี้กับปวงชนมีมาก
เสียจนคนเหลานั้นไมอาจสําเหนียกถึงความไมพอใจที่คุกรุนอยูในใจประชาชนได ขณะเดียวกัน
บรรดานักวิชาการโสเภณีและขาทาสที่สอพลอทั้งหลายก็มีสวนชวยใหชองวางดังกลาวขยายวงกวาง
ไกลออกไปอีก ชีวิตของเมืองไทยในรอบทศวรรษที่ผานมาจึงเปนชีวิตที่เละเทะมาโดยตลอด นี้นับเปน
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สาเหตุสําคัญประการแรก ในประการที่สอง ความหางไกลจากประชาชนและการไมพยายามเขาใจ
ประชาชนยังผลใหคนเหลานี้ประมาณกําลังอํานาจแหงตนมากกวาที่ควร และประมาณพลังของ
มวลชนต่ํากวาที่ควรจะเปน ความไมยุติธรรมในสังคมซึ่งปรากฏอยูทั่วไปและนับวันจะขยายตัว
มากขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ประชาราษฎรเผชิญอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ในขณะที่ผูมีอํานาจทางการเมืองเสพสุขจาก
ความทุกขยากของประชาชน เพราะฉะนั้น แรงกดดันในใจของประชาราษฎรจึงมีอยูแลว เพียงแตรอ
วันระเบิดเทานั้น การใชแกสน้ําตาและการใชอาวุธประหัตประหารประชาชนผูมีแตไม เศษอิฐ และ
ระเบิดขวดเปนอาวุธ จึงเทากับเปนการราดน้ํามันลงบนไฟ ในประการที่สาม การแตกแยกในหมูทหาร
เองมีสวนสําคัญตอการสูญสิ้นอํานาจของตระกูลกิตติขจรและจารุเสถียร นายทหารจํานวนไมนอยคง
อดกลั้นตอความอหังการและการขามหนาขามตาของณรงค กิตติขจร มานาน โดยที่คนคนนั้นลืมนึก
ไปวา ระบบอาวุโสเปนสิ่งที่ยึดถือกันเครงครัดในหมูทหาร ประกอบการใชอาวุธทํารายประชาชน
อยางโหดเหี้ยมยังผลใหนายทหารจํานวนไมนอยอดรนทนไมได ในประการที่สี่ วัฒนธรรม ‘ไทยมุง’
ไดมีสวนอยูไมนอยในการโคนลมอํานาจเผด็จการ ประชาชนจํานวนไมนอยที่ใครรูใครเห็น สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะวัฒนธรรม ‘ไทยมุง’ ฝงรากลึกมานาน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะเริ่มตระหนักแลววา กรม
ประชาสัมพันธกับสถานีวิทยุและโทรทัศนทั้งหลายทําตัวเปนกระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลง
ขาวเท็จ จึงกระตุนใหอยากรูอยากเห็นวาเหตุการณจริง ๆ เปนอยางไร การกลาวหาวา การเดินขบวนได
รับการยุยงจากมือที่สามก็ดี การกลาวหาวา ‘ผูกอการจลาจล’ เปนคอมมิวนิสตก็ดี และการกระจายขาว
วาทหารและตํารวจถูกทํารายโดยไมกลาวถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากน้ํามือของทหารและตํารวจก็ดี
ทําใหประชาชนทั้งที่ใกลชิดเหตุการณและที่ไดรับคําบอกเลาในหมูประชาชนดวยกันเองหมดความ
เชื่อถือในขาวของทางราชการ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ไมเคยปรากฏวา รัฐบาลที่ประชาชน
หมดศรัทธาจะธํารงอํานาจไวไดนาน บัดนี้ถึงเวลาแลวที่บรรดาผูมีสวนรวมในการรางแถลงการณและ
ออกขาวเท็จของรัฐบาลควรจะพิจารณาตัวเอง แตคนที่ยอมตกเปนเบี้ยหมากรุกของผูมีอํานาจทางการ
เมือง และคนที่กลาโกหกตอสาธารณชนอยางไมละอายเหลานี้ จะมีคุณธรรมสูงพอที่จะพิจารณาตัวเอง
ละหรือ
สิ่งที่เราพึงพิจารณาในขณะนี้ ก็คือ เราจะไปทางไหนกัน และวันมหาวิปโยคที่ผานมา
นี้จะเปนจุดเริ่มตนใหมของประชาธิปไตยเมืองไทยไดหรือ แทที่จริง การโคนลมผูมีอํานาจเผด็จการได
นั้นหาไดหมายความวา เรามีประชาธิปไตยที่แทจริงแลวอยางที่หลายคนกลาวอางกัน หนทางไปสู
ความเปนประชาธิปไตยมิไดราบรื่นอยางที่หลายคนคาดหวัง
ในประการแรก ปวงชนชาวไทยจะต อ งมี ศ รั ท ธาต อ ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยมั่นคงและโดยบริสุทธิ์ใจ ทหารจะตองแยกตัวออกจากการเมืองและปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะทหารที่แทจริง แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคนปจจุบันยืนยันวา ทหารจะไมยุงเกี่ยว
กับการเมืองอีกตอไป แตจะใหเชื่อโดยสนิทใจคงเปนไปไดยาก ตราบเทาที่มีนายทหารจํานวนไมนอย
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มีผลประโยชนทางการคาอยูเชนนี้ เราไมอาจคาดหวังไดวา ความละโมบในอํานาจทางการเมืองจะไม
เกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ถาหากเราทั้งหลายตองการใหประเทศไทยเปนดินแดนแหงเสรีภาพ ผูนําทาง
ทหารจะตองฝกใฝในระบอบประชาธิปไตยอยางจริงใจ และเห็นแกประโยชนสุขของปวงชนรวมกัน
มิฉะนั้นเราอาจตองกลับไปสูยุคเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง
ในประการที่สอง ในหมูนิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะตองสมัครสมานสามัคคีกัน
เพราะพลังนิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะยังคงมีบทบาทสําคัญในการพิทักษรักษารัฐธรรมนูญและ
ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต ความแตกราวในหมูผูนํานักศึกษาในการเดินขบวนที่ผานมานี้ ควรจะ
หาทางเยียวยาและสมานรอยแผลที่เกิดขึ้น โดยหันหนาเขาหากันและยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
คนที่เปนหนอนบอนไสก็นาที่จะพิจารณาตนเองและหาทางขจัดออกจากศูนยนิสิตนักศึกษาโดยละมุน
ละมอม ขณะเดียวกัน ศูนยนิสิตนักศึกษาก็ไมควรทําตัวเปน ก.ต.ป. หนวยที่สอง ไมควรกาวกายงาน
ของผูอื่น ขอสําคัญจะตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองและศึกษาปญหาตางๆ ของสังคมอยางถึงแกน
เพื่อประโยชนในการหาทางแกไขปญหาเหลานั้นสืบตอไป วิธีการเชนนี้ ไมแตจะชวยใหศูนยนิสิต
นักศึกษาดําเนินบทบาทที่เปนประโยชนตอประเทศชาติไดเทานั้น หากทวายังชวยใหความศรัทธาของ
ประชาชนที่มีตอศูนยฯ เพิ่มขึ้นอีกดวย
ในประการที่สาม ในระหวางที่รางรัฐธรรมนูญอยูนี้ และแมเมื่อการรางรัฐธรรมนูญ
แลวเสร็จ สื่อสารมวลชนควรจะมีบทบาทในการกระตุนใหประชาชนเขาใจและตระหนักในสิทธิและ
เสรีภาพของมนุษยชนมากขึ้น หนังสือพิมพดูจะทําหนาที่นี้ไดดี แตก็นาอนาถที่การเสนอขาวในเวลานี้
เปนไปอยางไรจรรยาบรรณ โดยตีพิมพแมกระทั่งขาวลือ บางฉบับ (ซึ่งรวมทั้งหนังสือพิมพภาษา
อังกฤษฉบับหนึ่ง) ก็เปลี่ยนน้ําเสียงเหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสี ถาหากหนังสือพิมพยังคงกอบโกยเงินดวยวิธี
การที่ไรจรรยาบรรณเชนนี้ ในอนาคต หากเสรีภาพที่ถาวรมีจริง เรายอมคาดหวังไดวา การใชเสรีภาพ
ในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นเปนแนนอน และไมตองสงสัยเลยวา หนังสือพิมพบางฉบับจะไมยอมตนเปนเบี้ย
หมากรุกของผูมีอํานาจทางการเมืองและผูมีอํานาจทางการเงินอยางที่เคยเปนมาและกําลังเปนอยู บัดนี้
ถึงเวลาแลวที่บรรดาสมาคมหนังสือพิมพทั้งหลายจะไดพรอมใจกันกําหนดจรรยาบรรณแหงอาชีพ
ของตนเพื่อเปนหลักปฏิบัติรวมกัน หากหนังสือพิมพฉบับใดละเมิดจรรยาบรรณที่กําหนดไวก็นาที่จะ
วากลาวตักเตือนกันเอง หากเปนความผิดรายแรงก็ควรประกาศลงโทษใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประชาชนก็ควรจะรวมมือดวยการไมซื้อหนังสือพิมพฉบับนั้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรหาทางชวย
เหลือทางการเงินแกกิจการหนังสือพิมพในรูปเงินอุดหนุน (Subsidy) ที่ใหแกอุตสาหกรรมกระดาษ
และอุปกรณการพิมพ ตลอดจนใหการสงเสริมอุตสาหกรรมหนังสือพิมพในรูปเงินใหกูที่เสียดอกเบี้ย
อัตราต่ําเพื่อมิใหหนังสือพิมพตกอยูใตอิทธิพลของนายธนาคารและพอคาอยางที่เปนอยูในปจจุบัน แต
หลักเกณฑในการใหเงินกูก็ไมควรเปดชองใหรัฐบาลเขาไปมีอิทธิพลตอความเปนอิสระของหนังสือ
พิมพดวย ถาหากการเสนอขาวสารของหนังสือพิมพยังเปนไปอยางไรจรรยาบรรณเชนนี้ ในอนาคต
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ปจจัยดังกลาวนี้อาจมีความสําคัญในการทําลายเสรีภาพของปวงชน ในดานวิทยุและโทรทัศน ซึ่งทําตัว
เปนกระทรวงแหงความจริงผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จมาโดยตลอด ก็ควรที่รัฐบาลจะหาทางเปลี่ยน
โครงสรางเสียใหม เพื่อใหการเสนอขาวตรงตอขอเท็จจริง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปน
เครื่องมือสําหรับการศึกษาอยางไมเปนทางการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ในอดีต การวิทยุและโทรทัศน
แทนที่จะเปนเครื่องมือในการรักษาอํานาจทางการเมือง กลับเปนปจจัยสําคัญในการกอชองวางแหง
ความไมเขาใจกันระหวางรัฐบาลกับประชาชน และกลายเปนหอกแหลมทิ่มแทงผูนํารัฐบาลชุดที่แลว
ประการที่สี่ เพื่อใหบรรยากาศแหงประชาธิปไตยมีมากขึ้น รัฐบาลควรสนับสนุนให
กรรมกรแขนงอาชีพตางๆ รวมตัวจัดตั้งเปนสหบาลกรรมกรที่แทจริง เพื่อปองกันมิใหชนเหลานี้ถูก
นายทุนกดขี่ขูดรีดอยางไมเปนธรรม ขณะเดียวกันควรหาทางสื่อขาวสารใหชนเหลานี้ไดเขาใจถึงสิทธิ
และผลประโยชนอันพึงไดแหงตน ทั้งนี้เพื่อลดความอยุติธรรมในสังคมและเพื่อลดความขัดแยงที่
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกดวย
ประการที่หา หากเหตุการณครั้งนี้จะใหบทเรียนแกเราไดบาง บทเรียนบทหนึ่งก็คือ
ควรที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสราง วิธีการทํางานและทัศนคติของตํารวจสันติบาลเสียใหม การทําตัวเปน
เบี้ยหมากรุกของผูมีอํานาจทางการเมืองในอดีต กลับจบสิ้นลงดวยเลือดเนื้อและชีวิต การตั้งขอหา
คอมมิวนิสตอยางพลอยๆ และอยางไรความรับผิดชอบรังแตจะกอใหเกิดความแตกแยกในสังคมมาก
ขึ้ น ข อ ที่ เ ราน า จะถามก็ คื อ ในกรมตํารวจนั้นเองจะมีน ายตํารวจสัก กี่น ายที่เ ขาใจวา อะไรคือ
คอมมิวนิสต และที่เขาใจนั้นเขาใจวาอยางไร ขอที่ตํารวจสันติบาลนาจะเขาใจก็คือ คนที่ประทวง
และไมเห็นดวยกับรัฐบาลนั้นหาใชคนที่มีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสมเสมอไปไม และคนที่อาน
หนังสือที่เขียนโดยพวกคอมมิวนิสตก็ดี หรือคนที่อานหนังสือเกี่ยวกับประเทศคอมมิวนิสตก็ดี ก็มิได
หมายความวา คนเหลานี้จะเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิการเมืองนั้น ถาหากไมตองการใหคนไทยอาน
หนังสือประเภทนี้ ก็ควรจะหามนําหนังสือประเภทนี้เขาประเทศ การณกลับตรงกันขาม หนังสือ
ประเภทนี้กลับวางขายตามรานหนังสือทั่วไป จริงอยู ลัทธิคอมมิวนิสมเปนลัทธิการเมืองที่ไมพึง
ปรารถนา แตเราจะปดหูปดตาตัวเอง ไมศึกษากลไกในการทํางานของประเทศที่ยึดถือลัทธิการเมือง
ดังกลาวละหรือ แทที่จริงเราอาจไดบทเรียนจากประเทศเหลานี้ และถาหากเราจะถือวาประเทศเหลานี้
เปนศัตรู เราจะไมศึกษาจุดออนของศัตรูหรอกหรือ ในที่กุมขังผูตองหา ‘กบฏ’ ในคราวนี้นั้นเอง จาก
ถอยคําของผูถูกจับ ปรากฏวา มีผูถูกกุมขังเปนอันมากที่ถูกจับดวยขอหาคอมมิวนิสตเพียงเพราะคน
เหลานี้มีเชื้อชาติญวน จีน และอื่นๆ ทั้งการขายเฮโรอีนภายในที่คุมขังนั้นก็เปนสิ่งที่กลาวขวัญโดย
ทั่วไป เหตุการณที่เพิ่งผานพนไปนี้ทําใหเราไมอาจแนใจไดวา คนเหลานี้ไดรับความเปนธรรมอยาง
พอเพียง นาที่อธิบดีกรมตํารวจคนใหมจักไดนําเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความเปนธรรม
แหงสังคมนี้ซึ่งไมเคยมีมากอนและพอจะมีความหวังใหเห็นอยูบางในอนาคต แมจะริบหรี่เพียงใด
ก็ตาม
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ประการที่หก ในรอบทศวรรษที่ผานมา แนวโนมที่นายธนาคารและพอคาใชผูมี
อํานาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนแหงตนนั้นปรากฏเดนชัดขึ้น พฤติกรรมเชนนี้ยังผล
ใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวงกันขนานใหญในเบื้องตน และกอใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมือง
และเสริมสงแนวโนมในการปกครองแบบเผด็จการในเบื้องปลาย เราจะขจัดแนวโนมเชนวานี้ได
อยางไร ในขั้นปลายสุด หนทางแกไขอยูที่การระงับตัณหาของเราทุกคน ลําพังแตการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิ จ ระบบทุ น นิ ย มในป จ จุ บั น เป น ระบบเศรษฐกิ จ แบบอื่ น ย อ มไม อ าจแกปญหานี้ได
หนทางแกไขที่เปนไปไดอีกหนทางหนึ่งก็คือ การหามมิใหนักการเมืองยุงเกี่ยวกับธุรกิจการคา แตใน
ทางปฏิบัติ ขอหามเชนนี้จะมีประสิทธิผลละหรือ ขอนี้ชวนสงสัยอยู ในฐานะผูบริโภค อยางดีที่สุด
ที่เราทําไดก็คือ การไมใหความสนับสนุนไมวาจะเปนทางใดแกธนาคารและบริษัทที่มีนักการเมืองเขา
ไปเกี่ยวของ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม ขณะเดียวกันธนาคารแหงประเทศไทยควรจะลงมือหาทาง
อุดชองโหวเกี่ยวกับการโยกยายเงินระหวางประเทศซึ่งยังคงมีอยูมากในขณะนี้ ทั้งรัฐบาลควรจะเริ่ม
พิจารณาออกกฎหมายหามการผูกขาด (Antitrust Law) การไมมีขอจํากัดทางดานการผูกขาดเทาที่ผาน
มาไมแตจะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่เสริมสงใหมีการฉอราษฎรบังหลวงเทานั้น หากทวายังมี
ผลกระทบในทางรายตอระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมอีกดวย
ประการที่เจ็ด ตลอดเวลาที่ผานมา รัฐวิสาหกิจเปนจํานวนมากเปนแหลงเสือนอนกิน
ของผูมีอํานาจทางการเมือง บัดนี้นาจะถึงเวลาแลวที่รัฐบาลควรจะพิจารณาอยางจริงจังถึงเหตุผลทาง
วิชาการและขอเท็จจริงวา อุตสาหกรรมใดบางที่ควรใหมีการประกอบการในรูปรัฐวิสาหกิจ และ
อุตสาหกรรมใดบางที่ควรใหมีการประกอบการอยางเสรี รัฐวิสาหกิจใดที่มีเหตุผลสนับสนุนใหมีการ
ประกอบอยางเสรีก็นาที่จะปลอยมือและสนับสนุนใหเอกชนเขาไปทํา ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจที่
กําหนดใหมีอยูตอไปก็นาจะวางรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และวางระเบียบเกี่ยวกับใชเงินได
ของรัฐวิสาหกิจใหรัดกุม รัฐวิสาหกิจที่กอผลเสียตอระบบคุณคาของสังคมเฉกเชนกองสลากกินแบง
ก็นาที่จะยุบเลิกไป สวนรายไดที่ขาดหายไปก็ควรหาชดเชยจากภาษีอากร
หนทางไปสูความเปนประชาธิปไตยมิไดปูดวยกลีบกุหลาบ แตถาจะถามวา ‘วันมหา
วิปโยค’ ที่ผานมานี้ เปนจุดเริ่มตนใหมของประชาธิปไตยเมืองไทยไดหรือ คําตอบก็คงจะเปนวา
ในรอบสี่ทศวรรษที่ผานมา ยังไมเคยมีครั้งใดที่เปดชองโอกาสใหมีการเริ่มตนที่ดีเทาครั้งนี้ ขอเพียงแต
ใหทุกคนในชาติหันหนาเขาหากัน สามัคคีกัน และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางจริงใจเทานั้น
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