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สมชาย-จนัจริา-เบญจรตัน:์ ป๋วยกบัสงัคมการเมอืงไทยในวกิฤตเปลีย่นผ่าน 
Wed, 2016-03-09 22:26 

9 ม.ีค. 2559  ในงานร าลกึ 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึง๊ภากรณ ์ณ หอประชมุศรบีูรพา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) ทา่พระจนัทร ์มกีารน าเสนอบทความ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของหนังสอื "ป๋วยกบั
สงัคมไทยในวกิฤตเปลีย่นผ่าน" ในประเด็น "ป๋วยกบัสงัคมการเมอืงไทยในวกิฤตเปลีย่นผ่าน" มหีวัขอ้ดงันี ้

(1) “กรรมาธกิารพจิารณารา่งรฐัธรรมนูญทีช่ ือ่ ‘ป๋วย’” 
โดย สมชาย ปรชีาศลิปกลุ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ นิฐณีิ ทองแท ้โปรแกรมวชิา
นิตศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
(2) “สนัตวิธิขีองป๋วย อึง๊ภากรณ:์ ยทุธวธิ ีเป้าหมาย และความหวงั” 
โดย จนัจริา สมบตัพิูนศิร ิคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
(3) “มองสทิธมินุษยชนไทยผ่านการ(ไม่)หาความจรงิและการ(ไม่)รบัผดิ: กรณีความรนุแรงโดยรฐัทีก่ระท าตอ่
ขบวนการประชาธปิไตย” 
โดย เบญจรตัน ์แซฉ่ั่ว สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

 

ส ารวจสทิธมินุษยชนผ่านการ(ไม่)หาความจรงิและการ(ไม่)รบัผดิ กรณี 14 ต.ค16-พ.ค.53 

เบญจรตัน ์แซฉ่ั่ว น าเสนอบทความเร ือ่ง “มองสทิธมินุษยชนไทยผ่านการ(ไม่)หาความจรงิและการ(ไม่)รบัผดิ: 
กรณีความรนุแรงโดยรฐัทีก่ระท าตอ่ขบวนการประชาธปิไตย” โดยหยบิยกผลงานทีโ่ดดเดน่ของ อ.ป๋วยในการ
พยายามจะพูดความจรงิเกีย่วกบักรณีความรนุแรงในเหตกุารณ ์6 ต.ค. 2519 เพือ่ใหม้กีารรบัผดิของผูท้ี่
กระท าความรนุแรงตอ่ผูช้มุนุม 

เมือ่ยอ้นกลบัไปตัง้แตเ่หตกุารณ ์14 ต.ค. 2516 มกีารกระท าความรนุแรงตอ่ผูเ้รยีกรอ้งประชาธปิไตยหลาย
คร ัง้ แตไ่ม่เคยมผีูท้ีต่อ้งรบัผดิ จงึโยงประเด็นเร ือ่งเสรภีาพในการคน้หาความจรงิ เร ือ่งความรนุแรงและการไม่
ตอ้งรบัผดิกรณีละเมดิสทิธมินุษยชนเขา้ดว้ยกนั 
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ในงานศกึษาชิน้นีม้องยอ้นสทิธมินุษยชนไทย จากกรณีทีร่ฐักระท าตอ่ประชาชนผูเ้รยีกรอ้งประชาธปิไตยคร ัง้
ส าคญัๆ ในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย ตัง้แตเ่หตุการณ ์14 ต.ค. 2516, 6 ต.ค. 2519, พฤษภาทมฬิ 2535 
และการปราบปรามผูช้มุนุมกลุม่คนเสือ้แดงในเหตุการณ ์เม.ย.-พ.ค. 2553 

เมือ่ยอ้นดปูระวตัศิาสตรข์องเหตกุารณเ์หลา่นีจ้ะพบวา่ มภีาวะความไม่คบืหนา้หรอืการย ่าอยูก่บัทีข่องการ
คน้หาความจรงิและการสรา้งกระบวนการรบัผดิและการลอยนวล ซึง่มนัียส าคญัอยา่งตอ่การสรา้งวฒันธรรม
สทิธมินุษยชนในสงัคมไทย 

ในงานศกึษานีพ้ยายามจบัคูส่ีเ่หตกุารณโ์ดยไม่ไดเ้รยีงตามล าดบัเวลา แตเ่รยีงตามสถานะของเหตกุารณแ์ละ
สถานะของผูช้มุนุมในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยฉบบัทีค่อ่นขา้งเป็นทางการ คอื จบัคูก่รณี 14 ต.ค. 2516 
กบั พฤษภาทมฬิ 2535 ไวด้ว้ยกนั เพราะผูช้มุนุมทีอ่อกมาเรยีกรอ้งคอ่นขา้งไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามชอบ
ธรรมและเป็นการตอ่สูเ้พือ่ประชาธปิไตย ขณะทีก่รณี 6 ต.ค. 2519 กบัการชมุนุมของ นปช.หรอืคนเสือ้แดง 
ถอืวา่เป็นประวตัศิาสตรท์ีย่งัคา้งคา เพราะตวัผูช้มุนุมถกูรฐัและสงัคมมองวา่เป็นคอมมวินิสตใ์นกรณี 6 ต.ค. 
และผูก้อ่การรา้ย ในกรณีคนเสือ้แดง 

แตส่ถานะของเหตกุารณเ์หลา่นีใ้นความรบัรูท้าง ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงแบบเป็นทางการ มนัียตอ่การจดัการ
ความจรงิในเร ือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชน แตแ่ทบไม่สง่ผลใดๆ เลยในแง่การเอาผดิกบัผูล้ะเมดิ  

กรณี 14 ต.ค. 2516  เป็นกรณีทีน่่าสนใจมาก หลงัเหตกุารณไ์ม่ถงึ 1 เดอืน รฐับาลแถลงผลสอบสวนของ
กระทรวงกลาโหม โดยมกีารสอบสวนบุคคลระดบัผูบ้งัคบับญัชาอยา่ง จอมพลถนอม กติตขิจร จอมพล
ประภาส จารเุสถยีร และพนัเอกณรงค ์กติตขิจร มกีารแถลงวา่ บุคคลทัง้สามปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบดว้ย
กฎหมาย ขอ้บงัคบัระเบยีบแบบแผนของทางราชการ และแฝงดว้ยโทสะจรติทีมุ่่งท าลายลา้งนิสติ นักศกึษา 
และประชาชน น่ันคอืมกีารยอมรบัวา่ผูบ้งัคบับญัชากระท าผดิ มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะท ารา้ยประชาชน แตถ่า้
อา่นทัง้ฉบบัจะพบวา่ นัยทีซ่อ่นอยูค่อื แถลงการณไ์ม่ไดบ้อกวา่การปราบปรามประชาชนน้ันเป็นความผดิใน
ตวัของมนัเอง รฐับาลไม่ไดป้ฏเิสธหากจะมกีารปราบปราม "การซอ่งสมุก าลงัเพือ่ลม้ลา้งรฐับาล" แตร่ฐับาล
อธบิายวา่ สิง่ทีเ่กดิขึน้ในวนัที ่14 ต.ค. เป็นแคเ่ร ือ่งความผดิสว่นบุคคล คอืบอกวา่ จอมพลถนอมและจอมพล
ประภาสตดัสนิใจผดิ เน่ืองจากไดร้บัขอ้มูลทีผ่ดิพลาดจากพนัเอกณรงค ์ซ ึง่ไปไดข้อ้มูลบดิเบอืนมาวา่ 
นักศกึษาเป็นผูก้อ่การจลาจล ความผดิของทัง้สามอกีประการ คอืบอกวา่ ผดิเพราะไม่ปฏบิตัติามกระแสรบัสัง่
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ ึง่ทรงขอรอ้งไม่ใหร้ฐับาลใชอ้าวธุปราบปรามประชาชน ในมุมมองเชน่นี ้
การกระท าความผดิดงักลา่วจงึเป็นความผดิตอ่ผูบ้งัคบับญัชาและผูม้อี านาจเหนือ คอื พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ ไม่ใชค่วามผดิตอ่พลเมอืงทีร่ฐัมพีนัธกรณีทีจ่ะตอ้งใหก้ารคุม้ครองและปกป้องสทิธ ิ 

ในแง่การเอาผดิ รฐับาลยอมรบัวา่มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ แตร่ฐับาลดจูะพอใจการทีพ่นัเอกณรงคท์ีส่ านึกถงึ
ความผดิพลาดและเดนิทางออกนอกประเทศ และไม่สนใจจะสบืสาวหาความตอ่ไปวา่เกดิอะไรขึน้ ความทีไ่ม่
สนใจด าเนินคดกีบัผูก้ระท าผดิปรากฏชดัในพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกบันิสติ นักศกึษา ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเดนิขบวน ใน พ.ร.บ.ดงักลา่ว ลดทอนความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนเป็นเพยีง "ความไม่เขา้ใจซึง่กนั
และกนัระหวา่ง นักเรยีน นิสติ นักศกึษา ประชาชน กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล" ไม่ใชค่วามรนุแรงทีก่ระท าตอ่
นักศกึษา นอกจากนี ้พ.ร.บ.ดงักลา่วใหเ้หตผุลในการนิรโทษกรรมดว้ยวา่ เจา้หนา้ทีร่ฐัระดบัปฏบิตักิาร เมือ่ได ้
กระท าตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชายอ่มไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายอยูแ่ลว้ 

สรปุวา่ กรณี 14 ต.ค. มผีูเ้สยีชวีติ 60 กวา่คน ไดร้บัการยกยอ่งเป็นวรีชน ไดร้บัพระราชทางเพลงิศพที่
สนามหลวง แตย่งัไม่มกีารด าเนินการใดๆ เพือ่ใหม้กีารรบัผดิ นอกจากการเยยีวยา ใหเ้งนิชดเชยชว่ยเหลอื 
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กรณี 14 ต.ค. ไม่ตา่งจากเหตกุารณพ์ฤษภาทมฬินัก พฤษภาทมฬิ คอ่นขา้งมสีถานะในประวตัศิาสตรก์าร
เมอืงไทยวา่เป็นตอ่สูท้ีช่อบธรรม เพือ่ประชาธปิไตย มกีารเรยีกวา่เป็นวนัพฤษภาประชาธรรม มมีต ิครม.วา่
ตอ้งจดังานร าลกึ เพือ่เชดิชเูกยีรตวิรีชนทกุปี แตก็่ไม่มคีวามคบืหนา้ในแง่การเอาผดิ มกีารตัง้คณะกรรมการ
ขึน้หลายชดุเพือ่หาความจรงิวา่เกดิอะไรขึน้ในวนัที ่17-20 พ.ค. แตข่อ้คน้พบของคณะกรรมการเหลา่น้ันก็มี
นัยส าคญัตอ่การรบัผดิและการลอยนวลเชน่กนั 

ในคณะกรรมการชดุแรกๆ ทีต่ ัง้ขึน้เมือ่ปี 2535 คณะกรรมการ สรปุวา่ เน่ืองจากต ารวจไม่มคีวามพรอ้มในการ
จดัการผูช้มุนุม จงึจ าเป็นตอ้งใชท้หาร แตม่คีวามผดิพลาดตรงทีท่หารทีใ่ชก้ าลงัเขา้สลายการชมุนุม เป็นการ
ใชก้ าลงัเขา้ปราบปรามอยา่งรนุแรงเกนิควร แตถ่งึอยา่งน้ันก็ตาม คณะกรรมการดงักลา่วก็พูดถงึการที่
เจา้หนา้ทีร่ฐัตอ้งรบัผดิเลย มแีตข่อ้เสนอไปขา้งหนา้วา่ ตอ้งปรบัปรงุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อบรมเจา้หนา้ทีต่ ารวจใน
การจดัการรบัมอืกบัผูช้มุนุม 

ในท านองเดยีวกนั พล.อ.สจุนิดา ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรม แกผู่ก้ระท าผดิทีเ่กีย่วเน่ืองในการชมุนุม ในเวลา
สองวนัหลงัเหตกุารณ ์สดุทา้ย พ.ร.ก.ดงักลา่วตกไปเพราะกระบวนการออกไม่ครบถว้นตามรฐัธรรมนูญ ที่
น่าสนใจ คอื หลงัยกเลกิ พ.ร.ก. แตค่ณะตลุาการรฐัธรรมนูญ วนิิจฉัยวา่ กจิการทีเ่ป็นไประหวา่งใช ้พ.ร.ก. ซ ึง่
ในกรณีนีค้อืการยกโทษใหค้นผดิและการไม่ตอ้งรบัผดิของเจา้หนา้ทีท่หารทีป่ราบปราม ไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการตกไปของพระราชก าหนด น่ันหมายความวา่แม ้พ.ร.ก.นีจ้ะถกูยกเลกิเพราะออกมาโดยมชิอบ แตผ่ล
ทีท่ าใหเ้กดิขึน้ระหวา่งม ีพ.ร.ก.ยงัคงอยู ่เจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่ป็นผูก้ระท าความรนุแรง จนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 44 คน 
สญูหาย 48 คน บาดเจ็บเกอืบ 500 คน ทพุพลภาพ 700 กวา่คน ซึง่น่ีคอืตวัเลขทางการของรฐั จ านวนจรงิ
ไม่รูว้า่มากกวา่นีเ้ทา่ใด เจา้หนา้ทีเ่หลา่น้ันไดร้บัการนิรโทษโดยไม่ตอ้งรบัผดิ 

ขณะที ่รายงานการสบืสวนของกระทรวงกลาโหมทีเ่ผยแพรอ่อกมาในปี 2543 ก็ไม่ไดม้ปีระโยชนเ์ชน่กนั มี
การขดีฆ่าชือ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งออกไปหมด 

กลา่วโดยสรปุ ในกรณีทีม่กีารใชก้ าลงัปราบปรามผูช้มุนุมประทว้ง ทีร่ฐัยอมรบัวา่มกีารกระท าผดิขึน้ รฐัมกีาร
สอบสวนระดบัหน่ึง แตไ่ม่มคีวามพยายามใดๆ ในการน าผูก้ระท าผดิมารบัผดิชอบ และมกีารนิรโทษกรรม 

กรณี 6 ต.ค. ตา่งจากกรณี 14 ต.ค. อยา่งมนัียส าคญั เพราะนอกจากมเีจา้หนา้ทีท่หาร ต ารวจ แลว้ยงัมพีล
เรอืนฝ่ายขวาทีใ่ชค้วามรนุแรงกบัผูช้มุนุม  และ 6 ต.ค. ก็ไม่ไดม้สีถานะทางประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยแบบ
ฉบบัทางการวา่เป็นการเรยีกรอ้งประชาธปิไตย และแทบจะไม่มกีระบวนการของรฐัเลยในการคน้หาความจรงิ
วา่เกดิอะไรขึน้กบันักศกึษา เจา้หนา้ทีร่ฐัทีใ่ชค้วามรนุแรงไดร้บันิรโทษกรรม โดย พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึง่
ออกมาเกอืบจะในทนัทหีลงัวนัที ่6 ต.ค. 

บทบญัญตัขิอง พ.ร.บ.กวา้งขวางมาก นิรโทษกรรมใหก้บักรณีความรนุแรงตา่งๆ คอืนอกจากนิรโทษกรรมให ้
คนทีย่ดึอ านาจในวนัน้ัน ยงันิรโทษกรรมใหก้ารใชค้วามรนุแรงตอ่นักศกึษาดว้ย ดว้ยขอ้อา้งวา่ ใครก็ตามทีท่ า
เพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงของราชอาณาจกัร ของราชบลัลงัก ์และเพือ่ความสงบสขุของประชาชน ไม่วา่ในฐานะ
ใด ไม่วา่จะท าในวนัน้ันหรอืกอ่นหนา้น้ัน ก็ไดร้บันิรโทษกรรม 

นอกจากนี ้ตอ่มามกีารออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใหก้บัผูก้ระท าผดิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการชมุนุม คอืดรูาวกบัวา่ นิร
โทษกรรมใหนั้กศกึษาทีอ่อกมาชมุนุม แตส่ิง่ทีป่รากฏกลบักลายเป็นวา่นิรโทษกรรมใหก้บัพลเรอืนทีก่ระท า
ความรนุแรงตอ่นักศกึษา และอธบิายเหตกุารณ ์6 ต.ค. ว่าเกดิจาก "ความไม่เขา้ใจในสถานการณท์ีแ่ทจ้รงิ
เพราะเหตแุห่งความเยาวว์ยัและการขาดประสบการณข์องผูก้ระท าความผดิ" ท าใหค้วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบั
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นักศกึษาเมือ่ 6 ต.ค.เป็นแค่ปัญหาของคนหนุ่มคนสาวทีไ่ม่เขา้ใจโลก และคนทีไ่ดร้บันิรโทษกรรม คอื
นักศกึษาทีช่มุนุมก็ไม่มสีทิธฟ้ิองรอ้งเรยีกสทิธใิดๆ จากความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ 

บุคคลทีเ่สยีชวีติ 46 คนในเชา้วนัน้ัน บาดเจ็บรอ้ยกวา่คน สญูหายไม่รูเ้ทา่ไร ไม่มผีูต้อ้งรบัผดิชอบจากการ
กระท าเหลา่นี ้

เหตกุารณ ์เม.ย.-พ.ค. 2553 เทยีบกบัสามเหตกุารณก์อ่นหนา้นีแ้ลว้ อาจจะดกีวา่ตรงทีย่งัไม่ม ีพ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม เพราะถกูตอ่ตา้นจนตกไป 

มกีารตัง้คณะกรรมการหลายชดุ เพือ่หาความจรงิ มกีารตัง้คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิ
เพือ่การปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.)  แต ่คอป. ออกตวัอยู่ตลอดวา่ คน้หาความจรงิเพือ่การปรองดองไม่ใชเ่พือ่
ตรวจสอบการละเมดิ รายงานของ คอป.ยอมรบัวา่มผีูเ้สยีชวีติ มขีอ้เสนอเร ือ่งการชดเชยผูต้กเป็นเหยือ่ แตไ่ม่
มเีร ือ่งการด าเนินคดกีบัผูล้ะเมดิเลย เพราะ คอป.บอกเสมอวา่ใหค้ณุคา่แกเ่ร ือ่งการฟ้ืนฟูเหยือ่มากกวา่การให ้
คณุคา่เร ือ่งลงโทษผูก้ระท าผดิ และเนน้เร ือ่งอยากใหผู้ก้ระท าผดิออกมาแสดงความรบัผดิ มากกวา่ลงโทษพวก
เขา 

นอกจากนี ้รายงานของ คอป. ยงัถกูวจิารณว์า่ใหน้ า้หนักกบัชายชดุด า มากกวา่ปฏบิตักิารทางทหาร ทัง้ทีม่ี
ขอ้มูลชดัเจนวา่ใชก้ระสนุจรงิไปเทา่ไร 

ในแง่การด าเนินคด ีแมจ้ะดวู่ามคีวามคบืหนา้ เพราะ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมตกไป มกีารฟ้องรอ้ง โดยดเีอสไอฟ้อง
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ และ สเุทพ เทอืกสบุรรณในขอ้หาพยายามฆ่า แตศ่าลอาญายกฟ้องเพราะเป็นความผดิ
หนา้ทีต่อ่ราชการ ใหไ้ปฟ้องทีศ่าลฎกีาแผนกคดนัีกการเมอืง พอฟ้องที ่ป.ป.ช. ป.ป.ช.มคี าสัง่วา่ เขาปฏบิตัิ
หนา้ทีถ่กูตอ้งแลว้ เพราะการชมุนุมน้ันไม่ใชก่ารชมุนุมโดยสงบตามรฐัธรรมนูญ จ าเป็นตอ้งด าเนินการตาม
มาตรการปราบปราม ถา้มคีวามผดิอยูบ่า้ง เป็นแคค่วามผดิเฉพาะตวัของเจา้หนา้ทีท่หารแตล่ะคนทีใ่ชอ้าวธุ
ปืนโดยไม่ควรแกเ่หตุ ไม่ใชค่วามผดิระดบัผูบ้งัคบับญัชา 

ค าตดัสนิของ ป.ป.ช. ไม่ตา่งกนันักจากความเห็นของคณะกรรมการในกรณี 14 ต.ค. และพฤษภาทมฬิ ที่
ลดทอนการกระท าความรนุแรงของรฐัเป็นความผดิสว่นบุคคลของเจา้หนา้ทีร่ะดบัปฏบิตักิาร และมนัียเร ือ่ง
การอนุญาตใหใ้ชค้วามรนุแรงปราบปรามได ้หากผูช้มุนุมไม่ไดช้มุนุมโดยสงบ โดยไม่ไดต้ัง้ค าถามถงึสดัสว่นที่
เหมาะสมของความรนุแรงทีใ่ชโ้ดยเจา้หนา้ทีร่ฐัเลย 

กรณีนีผู้เ้สยีชวีติ 90 กวา่คน บาดเจ็บ 1,600 กวา่คน ทพุพลภาพ 4 คน (ตวัเลขของ คอป.) ยงัไม่มผีูใ้ดตอ้ง
รบัผดิชอบ 

จากการศกึษาการด าเนินการคน้หาความจรงิและการพยายามเอาตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ จะเห็นวา่ เราแทบ
ไม่มกีารคน้หาความจรงิเลย และไม่พุ่งเป้าไปทีก่ารคน้หาตวัผูก้ระท าผดิ ซ ึง่หากไม่มกีารด าเนินเชน่นีแ้ลว้ เรา
คงไม่สามารถสรา้งวฒันธรรมสทิธมินุษยชนใหห้ยัง่รากในสงัคมไทย เพราะจะกลายเป็นวฒันธรรมลอยนวล 
และน่ีคอืการตอกย า้กบัประชาชนซ า้แลว้ซ า้เลา่วา่ รฐัสามารถละเมดิสทิธปิระชาชนไดต้ามอ าเภอใจโดยไม่ตอ้ง
รบัผดิชอบ และเป็นการนิยามความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัพลเมอืงผูไ้รส้ทิธ ิ

ทีน่่าสนใจอกีอนั คอื สะทอ้นทา่ทขีองประชาสงัคมไทยตอ่สทิธมินุษยชนและประชาธปิไตย การทีเ่สยีงเรยีกรอ้ง
ของประชาชนใหม้กีารหาความจรงิและการรบัผดิ ยงัจ ากดัอยูใ่นกลุม่เล็กๆ ชีใ้หเ้ห็นว่า วฒันธรรมสทิธิ
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มนุษยชนของไทยยงัไม่หยัง่รากพอทีจ่ะออกมายนืยนัสทิธแิทนผูอ้ืน่ พลเมอืงทีเ่รยีกรอ้งประชาธปิไตยมกัถกู
เรยีกวา่เป็นปฏปัิกษก์บัความมั่นคงของชาต ิและเราจะไดเ้ห็นกรณีทีส่งัคมสว่นหน่ึงใหก้ารตอบรบัหรอืเป็น
ผูส้นับสนุน ในกรณี 6 ต.ค.และพ.ค. 53 

การคน้หาและการเปิดเผยการละเมดิสทิธมินุษยชน อาจจะยงัไม่ถงึกบัท าใหเ้กดิการน าตวัผูก้ระท าผดิมา
รบัผดิชอบได ้แตอ่ยา่งนอ้ยก็เป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งมาตรฐานวฒันธรรมสทิธมินุษยชนในสงัคมไทย ซึง่ 
อ.ป๋วยไดเ้ขยีนบทความไวใ้นกรณี 14 ต.ค. วา่ จะท าอยา่งไรไม่ใหเ้ป็นการ "เสยีชพี" แลว้ "เสยีสิน้" 

ดบูทบาทป๋วย ในฐานะ กมธ.พจิารณารา่ง รธน.  

สมชาย ปรชีาศลิปกลุ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น าเสนอบทความ “กรรมาธกิารพจิารณารา่ง
รฐัธรรมนูญทีช่ ือ่ ‘ป๋วย’” ซึง่เขยีนรว่มกบั นิฐณีิ ทองแท ้โปรแกรมวชิานิตศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ เวลาอา่นงานทีม่คีนเขยีนหรอืวพิากษถ์งึ ป๋วย อึง๊ภากรณ ์
จะพบวา่มกีารทบทวนหรอืพดูถงึในหลายเร ือ่ง ทัง้ในฐานะนักสทิธมินุษยชน นักสนัตวิธิ ีนักเศรษฐศาสตร ์เทค
โนแครต แตบ่ทบาททีไ่ม่ถกูพูดถงึคอื กรรมาธกิารรา่งรฐัธรรมนูญ ปี 2517 

ค าถามคอื ท าไมจงึไม่มใีครศกึษา เพราะกระบวนการไม่ส าคญั หรอื อ.ป๋วยไม่ไดแ้สดงบทบาทใดๆ ในหนา้ทีนี่ ้
เลย 

งานนีจ้ะพจิารณาจากค าอภปิรายในสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิกอ่นลงมตใินวาระที ่3 (ส.ค.-ต.ค.2517) 

แบ่งเป็นสามประเด็น 

หน่ึง ป๋วยกบัรฐัธรรมนูญฉบบัฟ้าสทีองผอ่งอ าไพ ความเกีย่วขอ้งของป๋วยกบัรฐัธรรมนูญฉบบันี ้
สอง บทบญัญตัใินอดุมคตขิองป๋วย 
สาม พรรคฝ่ายแพก้บัโศกนาฏกรรมของความรู ้

หน่ึง 
หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516 มกีารแตง่ตัง้สภาสนามมา้ 2,347 คน ซึง่ตอ่มา คดัเลอืก สนช. 299 คน 

ป๋วยไดเ้ป็น สนช. โดยมคีะแนนอนัดบัสองรองจาก ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช กรณีนีถ้กูตคีวามวา่เขาไดร้บัความ
นิยมจากปัญญาชน ชนช ัน้น าพอสมควร   

รฐับาลสญัญา ธรรมศกัดิ ์เสนอรา่งตอ่ สนช. สนช.ลงมตริบัรา่งพจิารณา ตอ่มาตัง้ กมธ.วสิามญั 35 คน ท า
หนา้ทีร่บัฟังความเห็น และปรบัแกร้า่งรฐัธรรมนูญ ซึง่ม ีไพโรจน ์ชยันาม เป็นประธาน โดย ป๋วย เป็นหน่ึงใน 
กมธ. ชดุนีด้ว้ย 

จากการอา่นค าอภปิรายพบวา่ ป๋วยแสดงความเห็นและอภปิรายอยา่งกวา้งขวางใน 3 ประเด็นใหญ ่ไดแ้ก ่หน่ึง 
เสรภีาพในความคดิและมโนธรรม สอง อ านาจอธปิไตยและการมสีว่นรว่มของประชาชน สาม เยาวชนและคน
รุน่ใหม่ในระบบการเลอืกตัง้ 
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เน่ืองจากเวลาจ ากดั ในทีนี่จ้ะพูดถงึประเด็นเร ือ่ง เสรภีาพในความคดิและมโนธรรม 
 
ในรา่งรฐัธรรมนูญ 2517 เขยีนไว ้บุคคลยอ่มมเีสรภีาพบรบิูรณใ์นการนับถอืศาสนา เชน่เดยีวกบัรฐัธรรมนูญ
หลายฉบบั  

แตป๋่วยเสนอสิง่ทีม่นัียส าคญัมาก คอื ใหใ้ชถ้อ้ยค าวา่ เสรภีาพในความคดิและความเชือ่ถอื โดยไม่ตอ้ง
เชือ่มโยงกบัความเชือ่ทางศาสนา 

ขอ้เสนอนีถ้กูอภปิรายอยา่งกวา้งขวาง มผีูอ้ภปิรายวา่ ถา้เขยีนเชน่นี ้จะท าใหเ้กดิเสรภีาพซึง่สดุขอบฟ้า บา้ง
วา่ถา้เปิดโอกาสใหเ้ขยีนเชน่นี ้จะท าใหแ้นวความทางการเมอืง ซ ึง่หมายถงึสงัคมนิยม ไดร้บัการยอมรบั 
สมาชกิสภาบางคนบอกวา่จะท าใหบ้า้นเมอืงเกดิความรนุแรงขึน้ 

ขอ้เสนอนีถ้อยห่างจากอดุมการณห์รอืความคดิทางศาสนา อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากสมาชกิ
ในทีป่ระชมุ  ตอ่มา ป๋วยและสมาชกิบางคน เสนอใหป้รบัแกเ้ป็นบุคคลยอ่มมเีสรภีาพในมโนธรรมและการ
เชือ่ถอืในลทัธนิิยมใดๆ แต่ก็ถกูโตแ้ยง้วา่ อาจท าใหเ้ด็กไทย หนุ่มไทย รบัใชช้าตไิม่ได ้การเกณฑท์หารเป็น
หมนั แตป๋่วยแยง้วา่ การท าประโยชนใ์หส้งัคมท าไดห้ลายแบบ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นทหารแตเ่พยีงอยา่งเดยีว 
พรอ้มชีว้า่การจะพจิารณาวา่ใครจะกระท าอะไรขึน้กบัเจา้ตวั และความจ าเป็นของบา้นเมอืง 

ขอ้เสนอของป๋วยเป็นขอ้เสนอทีก่า้วหนา้ แมก้ระทัง่รฐัธรรมนูญในปัจจบุนัก็ไม่เคยมใีครเสนอเร ือ่งเสรภีาพใน
มโนธรรมอกี 

ขอ้เสนอของป๋วย ทัง้เสรภีาพในความคดิและความเชือ่ถอืแทนการนับถอืนิกายศาสนา เพิม่เตมิเสรภีาพในมโน
ธรรมและการเชือ่ถอืในลทัธนิิยมใดๆ รวมถงึขอ้เสนอใหก้ารท าประชามตเิป็นอ านาจของรฐับาล  ให ้ส.ว.มา
จากการเลอืกตัง้ ใหเ้ยาวชนมสีว่นรว่มในทางการเมอืงมากขึน้โดยเสนออายขุัน้ต ่า ที ่18 ปี และ 20 ปี  

ทัง้สามประเด็นทีล่กุขึน้อภปิราย แพห้มด ทัง้ทีป๋่วยไดร้บัความนิยมในล าดบัสองรองจาก ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์

สาม  
บทเรยีนและประสบการณข์องปัญญาชนสาธารณะในกระบวนการจดัท ารา่งรฐัธรรมนูญ 

สิง่ทีเ่ห็นคอื ป๋วยใหค้วามส าคญักบัการขยายขอบเขตสทิธเิสภีาพของประชาชนดา้นตา่งๆ ปัจจบุนั ยงัเถยีงกนั
อยู ่เชน่ ส.ว. มาจากการเลอืกตัง้ หรอืเร ือ่งเสรภีาพในมโนธรรม ทีไ่ม่เคยมใีครหยบิประเด็นนีข้ึน้มา 

ความไม่ส าเรจ็นี ้สะทอ้นบทบาทอนัจ ากดัของการใชค้วามรูใ้นพืน้ทีส่ภานิตบิญัญตั ิไม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้ 
ไม่ไดส้มัผสักบัประชาชน แมจ้ะถกูบอกวา่เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัฟ้าสทีองฯ แตค่นรา่งฯ ไม่ไดม้าจาก
กระบวนการทีส่มัพนัธก์บัประชาชน 

มขีอ้สงัเกตวา่ชว่งแรก ป๋วย อภปิรายดว้ยเหตผุล เขาไม่ใชด่าวสภา ในประเด็นทีเ่ห็นดว้ย ก็บอกเพยีงเห็นดว้ย
และไม่อภปิรายตอ่ แตใ่นประเด็นทีไ่ม่เห็นดว้ย เขาจะลกุขึน้อภปิราย ขณะทีช่ว่งทา้ย ทา่ทขีองป๋วยตอ่การ
อภปิรายเปลีย่นไป ถอ้ยค าดเุดอืดมากขึน้ เมือ่มคีนอภปิรายแยง้เร ือ่งการก าหนดอายลุงคนสมคัรเลอืกตัง้ โดย
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อา้งถงึพระพุทธเจา้สมยักึง่พทุธกาล ป๋วยอภปิรายวา่ ไม่น่าเชือ่วา่จะไดเ้ห็นความเห็นทีเ่พอ้เจอ้และเลอะเทอะ
เยีย่งนีใ้นทีป่ระชมุแห่งนี ้

นอกจากนี ้ป๋วยยงัอภปิรายวา่ จะไม่ขออธบิายเหตผุล ไม่ใชเ่ห็นวา่สภาฯ นีไ้ม่ชอบฟังเหตผุล แตค่ดิอกีทก็ีไม่
แน่ เพราะทีแ่ลว้มาจากรายงานประชมุสภาก็ด ีการฟังอภปิรายก็ด ีจะเห็นวา่เวลาลงมต ิฝ่ายชนะจะไม่อภปิราย
ใดๆ ปลอ่ยใหพ้วกเรา "พรรคฝ่ายแพ"้ พูดไป น่ันคอื ป๋วยพบวา่ ทีน่ี่ (สภา) อยากพูด พูดเลย แตส่ภาแห่งนี้
ไม่ใชเ่ร ือ่งของการใชเ้หตผุล และเมือ่ลงมต ิก็ไม่เปลีย่นทศิทางไดเ้ลย 

"ผมคดิวา่ การอภปิรายของอ.ป๋วยในชว่งทา้ยน่าจะเป็นอนุสตใิหก้บัปัญญาชนจ านวนมากทีค่าดหวงัวา่จะเขา้
ไปอยูใ่น สนช. กมธ. รา่งรฐัธรรมนูญ แลว้คดิวา่จะใชค้วามรูร้า่งรฐัธรรมนูญทีด่เีลศิประเสรฐิใหเ้กดิขึน้ ขนาด 
อ.ป๋วยซึง่มอีนาบารมมีากกวา่เป็นจ านวนมาก ยงัประสบความลม้เหลวอยา่งมาก" สมชายกลา่ว 

สนัตวิธิขีองป๋วย 

จนัจริา สมบตัพิูนศิร ิจากคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์น าเสนอบทความเร ือ่ง “สนัตวิธิขีองป๋วย 
อึง๊ภากรณ:์ ยทุธวธิ ีเป้าหมาย และความหวงั” โดยกลา่วถงึประเด็นสนัตวิธิทีีเ่กีย่วกบัป๋วยวา่ ป๋วยเป็นคนแรกๆ 
ทีใ่ชค้ าวา่สนัตวิธิใีนเมอืงไทย หนังสอืหรอืงานเขยีนทีพ่มิพใ์นปี 2516 จนถงึปี 2519 ท าใหเ้ห็นความเฟ่ืองฟู
ของค าและปฏบิตักิารสนัตวิธิ ี

งานนีจ้ะลองอา่นงานอาจารยป๋์วยทัง้หมดแลว้ลองนึกแทนอาจารยป๋์วยวา่เขาจะตอบโจทยปั์จจบุนัอยา่งไร สนัติ
วธิใีชเ้ป็นเคร ือ่งมอืการตอ่สูเ้ทา่น้ันหรอื ถา้ไม่ส าเรจ็ เปลีย่นไปใชก้ าลงัก็ไดห้รอือยา่งไร สนัตวิธิใีชไ้ปเพือ่อะไร 
สดุทา้ยมนัคอืการยกระดบัไปสูจ่ดุทีป่กครองไม่ได ้และสรุปแลว้สนัตวิธิคีอือะไร 

ประเด็นส าคญั อาจารยป๋์วยคดิถงึสนัตวิธิใีนแง่ยทุธวธิใีนฐานะเคร ือ่งมอืตอ่ตา้นรฐัประหาร, สนัตวิธิเีป็นกลไก
หน่ึงในโครงสรา้งใหญใ่นสงัคมไทยทีจ่ะน าไปสูเ่ป้าหมายของอาจารยป๋์วยคอื สนัตปิระชาธรรม, ค าวา่สนัติ
ประชาธรรมของป๋วย หลายคนบอกวา่เป็นไปไม่ได ้เป็นอดุมคต ิซ ึง่จรงิๆ แลว้อดุมคตสิ าคญัตอ่สนัตวิธิแีละการ
เปลีย่นแปลงสงัคมอยา่งไร 

สนัตวิธิใีนฐานะเคร ือ่งมอืการตอ่สู ้อาจารยป๋์วยเห็นวา่ประชาชนสามารถใชว้ธิกีารทีไ่ม่รนุแรงเพือ่ปกป้องการ
ฉีกรฐัธรรมนูญได ้สามารถท าใหค้นตืน่รูจ้ากภยัรฐัประหารได ้ชว่งน้ันมปีระสบการณห์ลายประเทศทีต่อ่ตา้น
การรฐัประหารไดโ้ดยสนัต ิล่าสดุคอื เบอรก์นิา ฟาโซ ประชาชนรวมตวักนักดดนัไม่ใหร้ฐัประหารประสบ
ความส าเรจ็และตอ้งคนือ านาจสูป่ระชาชน 
 
เวลาพูดวา่จะใชส้นัตวิธิตีอ้งคดิถงึยทุธศาสตรร์ะดบัใหญ่ดว้ยวา่ตอ้งการอะไร และวธิทีีใ่ชน้ ามาสูผ่ลอะไรในระยะ
สัน้ การตอ่ตา้นรฐัประหารของอาจารยป๋์วยแบ่งเป็นระยะสัน้และระยะยาว ในระยะสัน้เวลาเกดิการฉีก
รฐัธรรมนูญตามอ าเภอใจ ประชาชนตอ้งรวมตวักนัใหม้ากพอ ใชส้นัตวิธิบีอยคอต และระยะยาวตอ้งใหค้วามรู ้
กบัประชาชนในเร ือ่งสทิธเิสรภีาพ 

แมส้ถานการณค์วามเป็นจรงิเกดิขึน้ไดย้าก แตอ่าจารยป๋์วยบอกวา่ตอ้งท า การใชส้นัตวิธิไีม่ไดก้ารนัตวีา่จะ
ประสบความส าเรจ็ แตต่อ้งพากเพยีรท าตอ่ไปและการใชส้นัตวิธิเีป็นวธิขีองคนกลา้ คนตอ่ตา้นอาจโดนลงโทษ 
แตน่ั่นเป็นการบอกวา่เราไม่กลวัคณุ 
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อาจารยป๋์วยคดิวา่ สนัตวิธิตีอ้งน าไปสูส่งัคมประชาธรรม คอื มปีระชาธปิไตยและมคีวามเป็นธรรม เปิดโอกาส
ใหค้นไดแ้สดงความเห็นตา่ง คนรากหญา้คนช ัน้ลา่งของสงัคมไดล้มืตาอา้ปาก โครงการของอาจารยป๋์วยจงึ
ใหญม่าก และสนัตวิธิเีป็นเพยีงเคร ือ่งมอืหน่ึงเทา่น้ัน 
 
ขอ้เสนอของป๋วยจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าพอใจกบัทัง้ฝ่ายรฐับาลทหารและฝ่ายซา้ย เพราะฝ่ายซา้ยอยากไดค้วามเป็น
ธรรมแตก็่ใชค้วามรนุแรง แตอ่าจารยป๋์วยไม่เห็นดว้ยเพราะความรนุแรงน าไปสูค่วามรนุแรงเป็นวงจรเร ือ่ยไปจน
ไม่รูว้า่เมือ่ไรจะถงึสงัคมประชาธปิไตย 

ส าหรบัอาจารยป๋์วย เป้าหมายส าคญัพอๆ กบัวธิกีาร ถา้วธิกีารเป็นประชาธปิไตยเป้าหมายก็จะเป็น
ประชาธปิไตย สนัตวิธิเีป็นเคร ือ่งมอืแตเ่คร ือ่งมอืนีช้ว่ยหลอ่หลอมสงัคมดงีามทีเ่ราอยากได ้

สดุทา้ย เวลาป๋วยเสนอความคดิสนัตปิระชาธรรม คนจ านวนหน่ึงทีต่อ่สูก้บัรฐับาลทหารในเวลาน้ันบอกวา่ 
เทา่กบัพาคนไปตายบา้ง เป็นอดุมคตกินิไม่ไดบ้า้ง อาจารยป๋์วยก็ตอบวา่ อดุมคตไิม่ไดม้ไีวก้นิ แตม่ไีวท้ า 
แนวคดิเร ือ่งสนัตวิธิขีองป๋วยไปไกลถงึขนาดบอกวา่ สงัคมไทยถา้ตอ้งการเปลีย่นเป็นสนัตปิระชาธรรมอยา่ง
ยัง่ยนื ตอ้งเปลีย่นระดบัวฒันธรรมสงัคมการเมอืงทีค่ดิวา่ทกุคนเหมอืนกนั ตอ้งเชือ่ฟังอ านาจเดยีวเหมอืนๆ กนั 

อาจารยป๋์วยพูดถงึนักปรชัญาทีอ่ภปิรายกนัเร ือ่งอดุมการณห์รอือดุมคตขิองชาตไิทย ตวัเขาเองเชือ่วา่อดุม
คตเิป็นของสว่นตวั แตม่ผีูพ้ยายามใชล้ทัธเิผด็จการไม่วา่ซา้ยหรอืขวา ท าใหค้นคดิและท าเหมอืนกนั จงึเห็น
อนัตรายในการก าหนดใหช้าตไิทยมอีดุมการณอ์ยา่งเดยีวกนัหมด เป็นการท าลายอดุมคตขิองปัจเจกชน 
เพราะอดุมคตเิกดิจากสมองอนัประเสรฐิของมนุษยซ์ ึง่มคีวามแตกตา่ง เราตอ้งสนับสนุนใหม้นุษยแ์ตล่ะคนใช ้
ความคดิอยา่งมเีสรภีาพโดยไม่ตอ้งกลวัการออกนอกลูน่อกแถว น่ันจงึเป็นการสนับสนุนใหอ้ดุมคตกิ าเนิดได ้

การขาดไรอ้ดุมคตจิะท าใหไ้ม่อยากใชส้นัตวิธิ ีซ ึง่โดยตวัมนัเองตอ้งอาศยัการจนิตนาการถงึอนาคต เราตอ้ง
เห็นวา่มนัเป็นไปได ้และเชือ่วา่มนัจะผลกัดนัใหห้ลดุออกจากสภาพความเป็นจรงิทีเ่ป็นอยูไ่ด ้

 


