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ทัศนะทางการพัฒนา

และจริยธรรม

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ค�าชี้แจง

หนังสือชุดทัศนะทางด้านต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย ๔ เล่มนี้ 

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิจากหนงัสือชดุทัศนะว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ทีอ่าจารย์

ปกป้อง จนัวิทย์ เป็นบรรณาธิการ และจัดพมิพ์โดยมลูนิธิโกมลคมีทอง

เมือ่ปี ๒๕๔๕ ซึง่คราวนัน้ม ี๓ เล่ม คอื ทศันะว่าด้วยการเมอืงและ

จรยิธรรม ทศันะว่าด้วยการศึกษา และ ทศันะว่าด้วยเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จัดพมิพ์ครัง้นีเ้พือ่ร่วมฉลองในวาระที่

องค์การยเูนสโกยกย่องให้อาจารย์ป๋วยเป็นบคุคลส�าคัญของโลก ในวาระ 

1๐๐ ปี ชาตกาล โดยท�าออกมาเป็นการรวมงานนพินธ์ชดุสมบูรณ์ของ

ท่านซึ่งได้รวบรวมบทความ ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ ในเรื่องต่างๆ ที ่

อาจารย์ป๋วยเคยแสดงทศันะไว้ ให้ครบถ้วนทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ แล้วจดั

แบ่งหวัข้อ และเรยีงตามล�าดบัเวลา เพือ่ให้ผูอ่้านได้เหน็พฒันาการความ

คดิของอาจารย์ป๋วยไปในตวั ท้ังนีโ้ดยการสนบัสนนุต้นฉบับจากหอสมุด

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

บรรณาธกิารเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า การอ่านสิง่ทีท่่านพูด ท่านเขยีน 

จะท�าให้เรารู้จักอาจารย์ป๋วยได้ดีที่สุด และวิธีนี้จะเป็นการชุบชีวิตให้

ท่านฟื้นข้ึนมา “สนทนา” กับผู้อ่านได้อีก ทั้งจะท�าให้อาจารย์ป๋วยมี

ความหมายส�าหรบัพวกเราและคนรุน่หลงัมากขึน้ นอกเหนอืจากพฤติ

ปฏิบัติท่ีท่านได้แสดงไว้ให้สังคมนี้ได้เห็นถึง “คนตรงในประเทศคด” 

ซึ่งเป็น “ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน”

กษิดิศ อนันทนำธร

ผู้จัดการโครงการ 1๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1๖ สิงหาคม ๒๕๕๙



ค�านิยม

โดยปกตแิล้ว หนังสอืทีน่่าอ่านมกัจะเป็นหนงัสอืทีก่ลัน่กรองมา

จากประสบการณ์จริง เพราะผูอ่้านจะได้อ่านเรือ่งทีเ่ป็นรปูธรรม ไม่รูส้กึ 

ว่าเป็นเรื่องไกลตัวและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

หนังสอื ทศันะทางการพฒันาและจริยธรรม ของศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เล่มนี้ก็เช่นกัน ความน่าสนใจในเบื้องต้นอยู่ที่จุด

เด่นดังกล่าว แม้ชื่อหนังสือจะออกไปในเชิงนามธรรม แต่เมื่อได้อ่าน

จริงแล้ว ผู้อ่านจะพบว่าท่านผู้เขียนได้ท�าให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านด้วย

การกลั่นกรองประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดอย่างเหนือชั้น ช่วยให้ 

ผู้อ่านได้เห็นถึงโลกทัศน์ วิธีคิด แนวทางการปฏิบัติอันลุ่มลึก ของ

ปูชนียบุคคลท่านนี้ ผ่านเรื่องราวจริงในยุคสมัยของท่าน

เนื้อหาต่างๆ ในหนังสือจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจใน ๓ ค�า

ส�าคญัท่ีท่านอาจารย์ป๋วยมกักล่าวถึงอยู่บ่อยคร้ัง คอื “ควำมจรงิ ควำม

งำม และควำมด”ี โดยท่านได้น�าเสนอผ่านวธิคีดิแบบองค์รวม คอืการ 

บูรณาการค�าทั้ง ๓ ให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อจะวิเคราะห์ประเด็นหลาก

หลายที่ท่านกล่าวถึง ท่านชี้ให้เราเห็นว่า การจะเริ่มต้นคิดสิ่งใดก็ตาม

จะต้องเคารพในความจริงหรือสัจจะเป็นเบือ้งต้นก่อนเสมอ โดยไม่ละทิง้

ความประณตีงดงามและความดีงามทางจติใจทีจ่รรโลงสงัคมมนษุย์ให้

น่าอยู่ตลอดไป

งานเขียนที่ปรากฏในหนังสือนี้ จึงมิใช่เรื่องของการพัฒนา

เศรษฐกจิหรอืชนบท การพฒันาแรงงาน ฯลฯ ในมติเิศรษฐศาสตร์ทาง

วัตถุซึ่งเป็นความรู ้ที่ท ่านศึกษาร�่าเรียนจนเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้าน

เศรษฐศาสตร์ในแถวหน้า ในทางตรงข้ามท่านได้แจกแจงให้เราเหน็ถงึ

ทิศทางการพัฒนาประเทศจากจุดยืนของการพัฒนามนุษย์ด้วยความ



(๖) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เคารพในศกัดิศ์ร ี(“มนษุย์แต่ละคนเกดิมาย่อมมศีกัดิศ์รขีองตัวตดิมา 

ลบล้างเสียมิได้ ไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะที่ต�่าต้อย หรือในวงศ์ตระกูลที่

สูงส่ง”) ยิ่งไปกว่านั้น เราจะได้สัมผัสวิธีคิด โลกทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระ

เดียวกับค�าที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน หากแต่บางค�ามิได้ใช้ค�า

ที่ตรงกัน เช่น เราจะพบค�าว่า “ควำมคิดริเริ่ม” (หรือความคิด

สร้างสรรค์ดงัทีใ่ช้กนัในปัจุบัน) ในภารกจิทีท่่านท�าและเล่าถงึในหนงัสอื 

ได้อ่านแนวคดิและวิธบีริหารจัดการเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาจากฐานราก

เพือ่การพึง่พาและจัดการตนเองของประชาชน โดยเฉพาะในภาคชนบท

และกลุม่แรงงาน ทีลุ่ม่ลกึคอื ท่านสามารถสอดแทรกเชือ่มโยงให้ผูอ่้าน

เห็นว่า สิ่งที่พึงประสงค์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นสัมพันธ์อย่างแยกมิได้กับ

การมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยตุธิรรม หรอืการพฒันาทางการ

เมือง โดยไม่อาจเว้นวรรคแม้เพียงชั่วครู่ 

ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้น คือการได้อ่านวิธีคิดในมิติทางวัฒนธรรม

ของท่านท่ีน่าสนใจย่ิง ท่านพูดถงึเรือ่งศาสนากบัสงัคมในมมุมองทีต้่อง

น�าไปใคร่ครวญต่อ รวมทัง้วาทกรรมทางสงัคมทีน่�าไปสูก่ารเกิดขึน้และ

การเพกิเฉยต่อการทจุรติคอร์รัปชัน่ในสงัคมไทย พร้อมเตอืนสตนิกัเรยีน 

นสิติ นกัศึกษา และผูน้ยิมการบนบานศาลกล่าวต่อสิง่ศักด์ิสทิธ์ิเพื่อให้

ได้มาในส่ิงทีต้่องการ (การสอบได้ สอบผ่าน) ว่าเป็นการบ่มเพาะความ

คิดการให้ “สินบน” แบบหนึ่งด้วย !

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความประทับใจบางส่วน ที่ไม่

สามารถสือ่ออกมาได้ท้ังหมด ซ่ึงเพยีงเท่านีก้น็บัว่าคุม้ค่ากบัการใช้เวลา

อ่านแล้ว แต่ก็ยังอยากจะชี้ชวนทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเห็นคุณประโยชน์อีก

ประการ คือผู้อ่านจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีสละ

สลวย มีลูกเล่น และกลวิธีการน�าเสนอที่น่าสนใจ เพราะบทความ



(๗)ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

จ�านวนมากเรียบเรียงมาจากการบรรยาย การปาฐกถา ในต่างที่ต่าง

วาระ กับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

ไปจนถึงเด็กนักเรียน

สุดท้าย ขอขอบคุณท่านผู้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ที่

น�าผลงานชั้นครูมาให้เราได้อ่าน ได้เห็นชัดถึงโลกทัศน์ วิธีคิด ที่ล�้ายุค 

ร่วมสมัย แม้เป็นงานที่สร้างสรรค์ผ่านมาแล้วกว่า ๔๐ ปี เพื่อที่เราทั้ง

หลายจะได้ร่วมกันถักทอสืบสานปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ให้บรรลุผลดังเจตนารมณ์ของท่านต่อไป

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญำ

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สารบัญ
ค�าชี้แจง (๔)

ค�านิยม (๕)

การพัฒนา�
• ปัญหาว่าด้วยรัฐวิสาหกิจมองจากแง่เศรษฐศาสตร์ ๓

• ปัญหาและล�าดับในการพัฒนา 1๗

• ปัญหาเศรษฐกิจที่สตรีมีส่วนช่วย ๒1

• ข้อคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม ๓๙

• ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔๗

• ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบายและผลทางด้าน 

สังคมของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย ๕๗

• ล�าดับความส�าคัญก่อนหลังในการพัฒนาประเทศ ๖๕

• ข้อคิดในการพัฒนาชาติ ๗๖

• ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ส�าหรับ ค.ศ.1๙๘๐ ๙๙

• การวิจัยทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 1๒๗

• แนวใหม่ในการพัฒนาประเทศ 1๓๖

• บทบาทนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 1๕๗

• โอกาสของความร่วมมือ 

ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต 1๗๐



ชนบท�
• จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท 1๘๙

• การบูรณะชนบท ๒๐1

• โครงการพัฒนาชนบท  

แบบผสมผสานลุ่มน�้าแม่กลอง ๒๐๔

• วิชาพัฒนาชนบท  ๒11

• โครงการที่ผมรัก ๒๒๔

• ข้อคิดเรื่องบัณฑิตอาสาสมัคร ๒๔๕

• งานอาสาสมัครกับการพัฒนาชนบทไทย ๒๖๓

ประชากรและแรงงาน�
• บทบาทของการจัดการงานบุคคล 

ในการพัฒนาประเทศ ๒๗๙

• ปัญหาประชากรกับสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศไทย ๒๘๙

• ปัญหาประชากรโดยทั่วไป  ๒๙๔

• ความรับผดิชอบของสหภาพแรงงาน 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๐1

• การหางานให้ชาวชนบทท�า ๓1๘

จริยธรรม�
• ธรรมะ ๓๒๙

• เงินมาก เงินน้อย ๓๓1

• ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 

เป็นความจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศ ๓๓๔



• ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ ๓๕๖

• พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ ๓๘๒

ภาคผนวก�
• บทสนทนาเรื่องต้นไม้ในพระนคร ๔๐๕
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การพัฒนา
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ปัญหาว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ 

มองจากแง่เศรษฐศาสตร์
บรรยายให้กับกลุ่มเพิ่มผลผลิตรัฐวิสาหกิจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เมื่อวันที่ 1๙ สิงหาคม ๒๕๐๗

หัวข้อที่จะน�ามาอภิปรายมีตามล�าดับดังนี้

1. ความทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลควรจะท�าการ

วสิาหกจิมากน้อยเพยีงใด ชนดิใดควรท�าชนดิใดไม่ควรท�า และเมือ่ท�า

แล้วควรจะมีความมุ่งหมายประการใดบ้าง

๒. ถ้าจะเริ่มท�ารัฐวิสาหกิจ ควรจะด�าเนินการเป็นขั้นๆ ไป

อย่างไร หัวข้อที่ได้วางไว้ก็คือ

 ก. การลงทุนเริ่มแรก

 ข. คณะกรรมการควบคุมและผู้ด�าเนินงาน

 ค. วิธีปฏิบัติงาน

๓. ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล รัฐบาลในฐานทีเ่ป็นผูถ้อืหุ้น รฐับาล

ในฐานที่เป็นผู้ควบคุมนโยบาย และรัฐบาลในฐานที่เป็นผู้ควบคุม

นโยบาย และรัฐบาลในฐานท่ีจะช่วยอุปการะรฐัวสิาหกิจให้ด�าเนนิไปได้

๑.�ความทั่วไป
ในประเทศทีเ่รียกว่าเสรปีระชาธิปไตย แบบประเทศองักฤษหรอื

สหรฐัอเมริกา หลักปรชัญาในทางเศรษฐกิจส่วนมากก็เป็นไปในท�านอง
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ที่จะให้เอกชนเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจหรือธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ มีข้อ

ยกเว้นอยูบ่างข้อทีเ่หน็ว่า รฐับาลกลาง รฐับาลส่วนท้องถ่ิน หรอืเทศบาล 

ควรจะเข้าประกอบการ อีกด้านหนึ่ง ทางด้านประเทศที่ใช้ระบบโซ- 

เชยีลลสิต์ กถ็อืว่าวสิาหกจิทกุประการควรจะเป็นของรฐั รถไฟ เรอืเมล์ 

หรือกิจการต่างๆ ควรจะเป็นของรัฐทั้งสิ้น เราควรจะมาลองคิดดูว่า 

ส�าหรับประเทศไทยเรานี้ เราควรจะใช้หลักเกณฑ์อย่างไรที่จะให้มี

รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า รัฐวิสาหกิจควรจะอยู่ในขอบข่ายแค่ไหน 

อะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า ส�าหรับเรื่องนี้ใคร่จะเสนอว่าประเทศไทย

เราไม่ได้ถอืหลกัโซเชยีลลสิต์ และประเทศไทยกม็ลีกัษณะแตกต่างกบั

ประเทศทีเ่ขาเจริญแล้ว ท่ีเอกชนสามารถด�าเนนิการเรือ่งต่างๆ ไปได้เอง 

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเอาอย่างทั้ง ๒ อย่าง แต่ควรจะคิดของ 

เราเองว่า ควรจะมีรัฐวิสาหกิจประเภทไหน เท่าที่ผู้บรรยายเห็นว่า

เหมาะสมคือ

1. รัฐบาลหรือเทศบาลจะด�าเนินงานวิสาหกิจเพื่อความสงบ

เรยีบร้อยของประชาชาต ิตวัอย่างในเรือ่งนีก้ค็งจะได้แก่ โรงช่างแสง โรง

กษาปณ์ ความสงบเรียบร้อยของประชาชาติไม่ได้หมายความเฉพาะ

แต่เรือ่งการทหาร การต�ารวจหรือการรักษาความสงบเท่านัน้ เรือ่งเกีย่ว

กบัการเศรษฐกิจหรือการคมนาคม ก็ถือว่าเก่ียวกับความสงบเรยีบร้อย

ด้วย มรัีฐวิสาหกจิทางการทหารบางอย่างซึง่อาจจะมเีหตผุลพอท่ีจะให้

รัฐบาลหรือเทศบาลเป็นผู้ท�า นอกจากนั้นถ้าจะพิจารณาไปในท�านอง

ท่ีว่า รถไฟเป็นเรือ่งเกีย่วกบัยทุธศาสตร์เฉพาะอย่างยิง่ในฐานะทีป่ระเทศ 

ไทยอยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นอยู่นี้ การคมนาคมเป็นเรื่องส�าคัญ 

เกีย่วกบัยทุธศาสตร์กพ็อจะถอืได้ว่ารถไฟควรจะเข้าอยูใ่นข่ายนี ้คอืตัง้

ข้ึนเพื่อส่งเสริมความสงบเรยีบร้อยของประชาชน ข้อทีโ่ต้แย้งกย็งัมอียู่ 

เช่น โรงคมนาคม โทรศัพท์ ฯลฯ ในบางประเทศเป็นของเอกชน ใน

ประเทศไทยควรจะเป็นของเอกชนหรอืเป็นของรฐั แต่ข้อโต้แย้งเหล่านี้
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จะพกัเอาไว้ก่อน เอาทีแ่น่ๆ คอืว่า หลกัแรกของการประกอบรฐัวสิาหกจิ

นั้นก็เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชาติ

๒. รัฐบาลหรือเทศบาลควรจะประกอบวิสาหกิจเพื่อสาธาร- 

ณูปการหรือสาธารณูปโภค ส�าหรับเทศบาล ได้แก่เรื่อง โรงฆ่าสัตว์ 

ส�าหรับรฐับาลอาจจะเป็นเรือ่งการประปา การไฟฟ้า อาคารสงเคราะห์ 

เภสชักรรม การขนส่ง หรอือย่างอืน่ซ่ึงอาจจะซ�า้กบัหลกัแรก เช่น เรือ่ง 

ท่าเรือ รถประจ�าทาง หรือรถขนส่ง เหล่านี้เป็นต้น จัดว่าเป็นเรื่องที่มี

เหตผุลพอทีป่ระเทศไทยเราจะจดัขึน้ และน่าทีร่ฐับาลหรอืเทศบาลควร

จะลงทุนประกอบขึ้น

๓. รัฐบาลควรจะประกอบวิสาหกิจที่ต้องใช้เงินทุนมากๆ ซึ่ง

เอกชนไม่สามารถจะลงได้ หรือวิสาหกิจที่ได้ก�าไรมากๆ เช่น สลาก

กินแบ่ง ซึ่งถ้าจะปล่อยให้เอกชนแต่เพียงบางคนไปประกอบกิจการก็

ย่อมจะขัดกับหลักความยุติธรรมในการจัดสรรเงินรายได้ ในประเทศ 

อืน่ๆ เช่น ประเทศองักฤษ Football pool ไม่ถอืว่าเป็นรัฐวสิาหกิจ แต่

ก็จะเห็นได้ว่าเอกชนผู้ประกอบการนั้นได้ก�าไรไปมากๆ จนกระทั่ง

รฐับาลต้องไปเกบ็ภาษีมากๆ ด้วย ตัวอย่างอืน่ๆ เก่ียวกับหลกัการอันนี้ 

ได้แก่เร่ืองยาสูบ เป็นต้น ถ้าจะถือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับก�าไรมากๆ นี้ 

รัฐบาลจะสงเคราะห์เราในเรื่องสุรายาเมาด้วยก็ยังจะท�าได้ แต่รู้สึกว่า

ทุกอย่างนอกจากเรือ่งสลากกนิแบ่ง ถ้าหากจะให้เอกชนท�าบางทีก็อาจ

จะเป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน โดยให้สัมปทานไปแล้วรัฐเข้าควบคุม

อีกทีหนึ่ง ส�าหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะถกเถียงกันได้ว่า อะไรควร

จะเป็น อะไรไม่ควรจะเป็นรัฐวิสาหกิจ

ถ้าท่านทั้งหลายได้รับราชการมานานและได้ด�าเนินกิจการ

วสิาหกจิมานาน จะเห็นได้ว่าตัง้แต่เลกิสงครามโลกครัง้ที ่๒ มาเป็นเวลา 

๒๐ กว่าปีแล้ว ประเทศไทยเรามีรัฐบาลหลายชุดที่พยายามพิจารณา

เร่ืองนีอ้ยูเ่สมอ เฉพาะอย่างยิง่รฐัวสิาหกจิท่ีขาดทนุ และทีม่ปีระชาชน
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และรฐับาลร้องว่าไม่น่าจะท�า กไ็ด้มกีารตัง้กรรมการขึน้พจิารณาสะสาง

อยูเ่สมอ เท่าทีจ่�าได้ ในรฐับาลของจอมพล ป. พบูิลสงคราม ได้ตัง้จอมพล

อากาศฟ้ืน รณนภากาศ ฤทธาคน ีขึน้เป็นประธานกรรมการช�าระสะสาง

ว่าอะไรควรจะเลกิ อะไรไม่ควรเลกิ ปรากฏว่าดเูหมอืนท่านเสนอขึน้ไป

ให้เลกิเพยีง 1 หรอื ๒ อย่าง นอกนัน้ให้คงอยู่หรอืไม่มคีวามเหน็ หรอื

บางอนักบ็อกว่าควรจะเลกิ แต่เน่ืองด้วยเหตุบางประการก็ยังไม่สามารถ

ท่ีจะเลกิได้ จงึแทบจะพดูได้ว่าไม่มกีารเลกิเลย ต้ังแต่นัน้มาก็มกีรรมการ

อืน่อีกหลายชดุทีพิ่จารณาเรือ่งนี ้จนกระท่ังเมือ่เรว็ๆ นี ้รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการคลังก็ยังได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า ปลัดบัญชาการ

ก�าลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ว่าควรจะให้เลิกรัฐวิสาหกิจอะไรบ้าง

เรื่องนี้เราควรจะพิจารณาโดยเคร่งครัดว่าวิสาหกิจใดบ้างที่มี

เหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลหรือเทศบาลควรจะกระท�าได้ อะไรท่ีไม่มี

เหตผุลหรือเหตผุลคลมุเครอื และเอกชนอาจจะท�าให้ดกีว่ารฐับาลแล้ว

น่าที่จะปล่อยให้เอกชนท�าโดยรัฐบาลควบคุม บางอย่างก็ต้องควบคุม

มาก บางอย่างกต้็องควบคมุน้อย เพราะฉะนัน้จะไปวางหลกัให้ตายตวั

ว่า เราควรจะควบคุมอย่างไรนั้นเราท�าไม่ได้ เพราะลักษณะของการ

ควบคุมนั้นแตกต่างกันออกไป เหตุผลที่ว่า ถ้าเกดิมกีรณเีป็นทีส่งสยั

แล้วรฐับาลไม่ควรจะท�ารฐัวสิาหกจิ นอกจากจะมีเหตผุลเข้าหลกัใดหลกั

หนึง่ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว เพราะเหตวุ่าเป็นธรรมดาอยูน่ัน่เอง ถ้าหากผู้

ประกอบวสิาหกจิเป็นเอกชนใช้เงนิของตนเองกต้็องค�านงึถึงประโยชน์

ได้เสียของตนเอง แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐับาลใช้เงนิของรฐับาลเรากม็กั

จะไม่ค่อยเอาใจใส่เท่ากบัเงนิของเราเอง ยกตวัอย่างว่าถ้าจะไปซือ้ของ

แพงขึน้มาสกั 1๐% หรอื ๕% บางทเีราอาจจะไม่สนใจ แต่ถ้าเป็นเงนิ

ของเราเองแล้ว เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องคดิอ่านแก้ไขต่างๆ อีกประการหนึง่ 

เรือ่งการจดัการท่ีเกีย่วกบัรัฐวิสาหกจิกบัวิสาหกจิเอกชนนัน้ การจดัการ

ย่อมเป็นเรื่องที่จะมีลักษณะผิดกันเป็นธรรมดาอยู่ เราแยกเอารัฐ- 
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วสิาหกจิออกจากหน่วยราชการ เพือ่ให้ระเบยีบรฐัวสิาหกจินัน้ผดิแผก

ไปจากราชการ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังหนีความเป็นราชการไปไม่พ้น 

ยังต้องมีอิทธิพลของราชการของอัตราเงินเดือนราชการ ของระเบียบ

ราชการเข้ามาแฝงอยู่ท�าให้ด�าเนินการไปเต็มที่ไม่ได้

ส�าหรับเร่ืองนีจ้ะได้ขยายความต่อไปทหีลงั แต่ในชัน้นีข้อหยบิยก

เหตุผลข้อนีม้าว่า เนือ่งจากรฐัวิสาหกจิตามปกตถ้ิาหากเอาคนทีท่�างาน

เก่งๆ ด้วยกนัทัง้ ๒ ด้าน คอืด้านรฐัวสิาหกจิด้านหนึง่กบัเอกชนด้าน

หนึง่แล้ว เอกชนย่อมมปีระสทิธภิาพและมคีวามรอบคอบมากกว่าทาง

รฐัวสิาหกจิ เพราะฉะนัน้ถ้าหากมกีรณเีป็นทีส่งสัยกไ็ม่น่าจะท�าวสิาหกจิ 

เม่ือพดูถึงรฐัวิสาหกจิกบัวิสาหกจิของเอกชนกใ็คร่จะแทรกเข้าไปอกีนดิ

หนึง่ว่า ในต�าราทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิกด็ ีหรอืเกีย่วกับการบรหิารวสิาหกจิ

หรือบรหิารรฐัวิสาหกจิต่างๆ กด็ ีมกัจะแยกพดูถงึวสิาหกจิของเอกชน

กบัวสิาหกจิของรฐั หรอืเทศบาลแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย ทีเ่ราประสบกัน

ทุกวนันี ้และเมือ่วันก่อนนี ้ตัง้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วในประเทศไทยและ

ประเทศอืน่คงจะมเีหมอืนกนั ประเภทที ่๓ ไม่ใช่ ๒ ประเภทแล้ว คอื

มวีสิาหกจิเอกชน มรีฐัวิสาหกจิ แล้วมวีสิาหกจิอทิธพิล

อนันีถ้้ารกัจะพดูความจรงิแล้วต้องชีใ้ห้เหน็ จะขอเรยีนให้ทราบ

ว่า วิสาหกจิอทิธพิลนัน้คอือะไร บรษัิทส่งเสรมิเศรษฐกจิแห่งชาต ิเมือ่

เร่ิมตัง้ขึน้มานัน้ ผูท้ีก่่อตัง้ขึน้มาซึง่เป็นผูม้อีทิธิพลในวงราชการ อ้างว่า

ไม่ควรจะตัง้เป็นรฐัวสิาหกจิเพราะเหตผุลว่ารฐัวสิาหกจินีข้าดทนุเรือ่ย 

มิหน�าซ�้าไม่ใช่แต่ขาดทุนอย่างเดียวยังต้องมาอยู่ในความควบคุมของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ท�าอะไรไม่ได้เต็มที่ เพราะฉะน้ันควรที่จะให้

เป็นบรษิทัเอกชนเสยี กเ็ป็นทีต่กลงรบักนัว่าจะได้ตัง้เป็นบรษิทัเอกชน 

โดยท่ีผูถ้อืหุน้ตัง้แต่นายกรฐัมนตรลีงมา จนกระทัง่พวกจอมพล นายพล 

นายพนั ข้าราชการชัน้พเิศษของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทีม่อีทิธพิล

ก็ถือหุ้นกันโดยไม่ได้จ่ายเงินเลย หมายความว่าอาศัยอิทธิพล เพราะ
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ฉะนั้นในการที่ก่อตั้งบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นเวลาประมาณ

สัก 1๐ ปีมานี ้กร็บัความยุง่ยากอย่างทีท่่านเหน็มาจนบดันี ้จนกระทัง่

แก้ไขด้วยเงินเป็นจ�านวนร้อยๆ ล้าน แล้วก็แก้ไขด้วยวิธีการเปลี่ยนรูป

เป็นรัฐวสิาหกจิ กก็ระเตือ้งขึน้มาได้บ้าง เพิง่จะมกี�าไรบ้างเป็นบางส่วน 

แต่ยังขาดทุนอยูบ่างส่วน จะเหน็ได้ว่าวิสาหกิจทีไ่ม่ใช่ของรฐัและทีไ่ม่ใช่

ของเอกชนธรรมดา แต่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีอิทธิพลนั้น อย่างน้อยมีข้อ

เสียอยู่ข้อหนึง่ทีว่่า การด�าเนนิงานนัน้ย่อมจะเป็นไปตามยถากรรมของ

การเมือง ตราบใดที่ผู ้ที่สนับสนุนยังมีอ�านาจอยู่ก็ด�าเนินการไปได้ 

วิสาหกิจแบบนี้การจัดการหรือการด�าเนินงานชนิดที่จะท�าประโยชน์

ส่วนได้เสียของตนเองน้ันย่อมไม่มี ได้ประโยชน์แบบเอกชน ซ�้ายังได้

รับผลร้ายจากข้อเสียต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย

ที่ยกตัวอย่างบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติข้ึนมาให้ดูนี้ 

เหตุผลก็คือว่าผู้บรรยายได้ร่วมใกล้ชิดมาต้ังแต่แรก พอทราบเรื่องดี 

และอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้ว เพราะฉะนั้น

ไม่ใช่เป็นการเอาความลับมาขาย ถ้าหากว่าท่านจะมองดูรอบๆ ไป ก็

อาจจะนึกได้เองว่าบริษัทนี้อยู่ในข่ายนี้ บริษัทนั้นอยู่ในข่ายนั้น

๒.�ขั้นตอนการท�ารัฐวิสาหกิจ

๒.๑�การลงทุนแรกเริ่ม
ปัญหาต่อไปก็คือ เมื่อรัฐหรือเทศบาลประกอบวิสาหกิจขึ้นมา

แล้วท�าอย่างไรจึงจะสามารถด�าเนินการไปได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์ 

เรือ่งท่ีจะพจิารณาเร่ืองแรกกคื็อ การลงทุนเร่ิมแรก ซึง่เป็นเร่ืองทีส่�าคญั

เป็นอันมาก เพราะเหตุว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจดีแล้วว่า ข้อแรก สิ่งที่

เราจะต้องน�าเอามาใช้เพือ่การผลติกด็หีรอืเพือ่ให้บรกิารต่างๆ กด็ ีเรา

ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโรงงาน การลงทุนเร่ิมแรกส�าคัญอยู่ที่ว่า 
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เครื่องจกัรเครื่องมอืทีเ่ราจะน�ามาใชน้ัน้ ขอ้แรกมีคุณภาพดพีอสมควร

หรือไม่ ข้อสอง ซื้อมาแพงกว่าที่ควรจะซื้อหรือไม่ ทั้ง ๒ ข้อนี้ขอเรียน

ว่าเคยประสบมาทางด้านรัฐวิสาหกิจบางแห่ง และสาเหตุที่แพงไปนั้น

เรากรู้็แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรือ่งทีต่รงไปตรงมา เพราะฉะนัน้ใคร่จะเสนอว่า 

เวลาที่เราจะลงทุนต้องดูให้แน่ว่า จะต้องไม่มีใครคัดค้านได้

และข้อสอง ต้องไม่ให้เครือ่งจกัรทีเ่ราซือ้มาน้ันล้าสมยั ทีอ่ืน่เขา

ไม่ใช้กันแล้วเขามาขายให้เรา หรือตรงกันข้ามเป็นของใหม่ที่ไม่มีใคร

ท่ีไหนเคยใช้ แล้วเขากเ็อาเมอืงไทยเป็นทีท่ดลอง ตวัอย่างเช่น โรงงาน

กระดาษบางปะอนิ เครือ่งจกัรใหม่เอ่ียมทีไ่ม่มใีครเคยใช้เลย เอามาให้

ลองใช้ ฝรั่งที่ส่งเข้ามาก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ คนไทยเราก็จะไปสันทัด

ได้อย่างไร ฉะนั้นเรื่องสภาพของเครื่องจักร ความเหมาะสมของ

เครื่องจักร และความถูกแพงของเครื่องจักรน่ีเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ถ้า

หากว่าท่านซื้อไปแพงแล้ว ค่าเสื่อมราคา และต้นทุนแต่ละปีๆ ก็ต้อง

ต้ังไว้สงูแน่ เป็นอนัหวังไม่ได้เลยว่าจะได้ก�าไรกลบัคนืมา และถ้าหากว่า

เครื่องจักรนั้นเป็นเคร่ืองท่ีไม่เหมาะสมแล้วด้วยประการทั้งปวงที่ได ้

ยกตัวอย่างมาให้ฟัง ก็ยิ่งเป็นภาระหนักไปอีกหลายๆ ปี ไม่ว่าจะแก้ไข

อย่างไรก็แก้ไม่ส�าเร็จ

๒.๒�คณะกรรมการควบคุมและผู้ด�าเนินงาน
ขั้นต่อไปข้อที่ควรจะคิดก็คือว่า ในชั้นกรรมการและในชั้นผู้

ด�าเนินการ ควรจะเลือกเฟ้นอย่างไรมาบ้าง สิ่งที่เห็นอยู่ในเมืองไทยที่

เหน็ชดัและเป็นข้อแรกทีค่ดิว่าน่าจะมคีนหยบิยกขึน้มาให้รูแ้น่ กค็อืเรา

มักจะเอาเรื่องการเมืองมาผสมกับเร่ืองวิสาหกิจ ยกตัวอย่างเช่น เรา

ถอืกนัว่าการรถไฟเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสวสัดภิาพและเกีย่วกบัความสงบ

เรยีบร้อย เรากถื็อกนัว่า ถ้าเป็นเช่นนัน้ผูว่้าการรถไฟกด็ ีหรอืเจ้าหน้าที่

ชั้นส�าคัญๆ ของการรถไฟก็ดี จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นนายทหาร 

ชนิดที่จะต้องคุมเรื่องยุทธศาสตร์ไว้ให้ได้ ถ้าเป็นเช่นนี้เห็นว่าหลาย



1๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรณีทีเดียวที่จะขัดกับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพราะอะไร 

เพราะเราต้องการนายทหาร ท่านอาจจะเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่อง

ยุทธศาสตร์ เอาไว้ส�าหรับที่จะด�าเนินเรื่องยุทธศาสตร์ แต่เราไม่ได้

ด�าเนินการรถไฟเพื่อยุทธศาสตร์อย่างเดียว ในชั่วชีวิตเราสัก ๖๐ ป ี

อาจจะมีโอกาสที่จะใช้ยุทธศาสตร์สัก 1๐ ปี เมื่อมีสงครามขึ้น แต่ทุก

วันนี้ยังไม่มีการรบกัน แต่ละวันๆ นี้เราใช้รถไฟขนสินค้า เราใช้รถไฟ

ขนผูโ้ดยสาร เราใช้รถไฟเพือ่ด�าเนนิการให้บรกิารแก่ประชาชน เราไม่

ได้ใช้รถไฟเพื่อล�าเลียงทหาร เพราะฉะนั้นถ้าหากจะถือกันว่าเรื่องนี้

เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชาติจะต้องเอานายทหารที่ไว้

วางใจมาคุมแล้วเป็นการท�าผดิ จริงอยูน่ายทหารเหล่านัน้อาจจะมคีวาม

เชี่ยวชาญในตัวของท่านเอง หมายความว่า ถึงท่านเป็นทหาร ท่านก็

อาจมีความเชี่ยวชาญ แต่ก็ขอให้ท่านมาในฐานที่ท่านเชี่ยวชาญ ไม่ใช่

ให้ท่านมาในฐานทีเ่ป็นนายทหารทีจ่ะมาคมุเรือ่งนี ้แล้วอกีประการหนึง่

ถงึจะต้ังพลเรอืนหรือจะตัง้ใครกแ็ล้วแต่ ทีเ่รยีกว่ามคีวามซือ่สตัย์สจุรติ

และมีความสามารถที่จะบริหารงานได้ แล้วเราก็มีรัฐมนตรีคมนาคม

คมุอยู ่แล้วเรากม็คีณะกรรมการรถไฟ ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนกระทรวง

กลาโหมมานัง่คมุก�ากบัไว้ว่า ถ้าหากเกีย่วกบักระทรวงกลาโหม นโยบาย

จะต้องเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ แล้วยังมีคณะรัฐมนตรีก�ากับอีก

ชั้นหนึ่งก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะเอาคนท่ีเราไม่

เลือกเฟ้นไปท�า แต่หมายความว่าคนที่จะเอาไปท�างานในชั้นผู้อ�านวย

การหรือผู้ว่าการอะไรเหล่านี ้ ต้องเหมาะในการบรหิารงานปกต ิไม่ใช่

คิดเผ่ือไว้ว่าถ้าเกดิรบกนัจะต้องใช้คนคนนี ้แล้วกเ็ริม่ใช้เป็นต้นมา

ต่อจากข้อสงัเกตข้อนีก้จ็ะเสนอข้อสังเกตต่อไปว่า เท่าทีเ่คยเหน็

มา เดี๋ยวนี้ยังเปลี่ยนไปกันบ้าง ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบิน ต้องเป็น

นายทหารอากาศ ถ้าเป็นท่าเรือ ต้องเป็นนายทหารเรือ เลยเป็นการ

วางเขตจ�ากัด ถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับว่ารัฐบาลเรามัดมือตัวเอง ใคร่จะ
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เสนอว่ากิจกรรมท่าเรือหรือเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช ้

เทคนิคจริงๆ ควรที่จะมีนายทหารเรือทั้งในและนอกประจ�าการ มาท�า

จรงิๆ แต่ผูอ้�านวยการนัน้ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นนายทหารเรอื ผูอ้�านวย

การเก่ียวกับการบิน (บริษัทเดินอากาศไทย การบินไทย) ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นนายทหารอากาศ เพราะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจ การ

ให้บริการ รวมทั้งเรื่องเทคนิคด้วย แต่มิใช่หมายความว่าไม่ให้ทหาร

เรือท�าท่าเรือ ไม่ให้ทหารอากาศท�าเกี่ยวกับการบิน เพียงแต่อย่า

พจิารณาแบบมีเขตจ�ากัด เพราะจะเป็นการมัดมือตัวเอง กรรมการก็

เช่นเดียวกัน ถ้าจะให้คนนั้นมาเป็นกรรมการนี่ คนนี้มาเป็นกรรมการ

นั่น เพราะสงสารบ้าง เพราะอยากให้เขาสบายขึ้นบ้างล่ะก็ อย่าคิดท�า

รัฐวิสาหกิจกันเลย เร่ืองการตั้งกรรมการควบคุมนั้น ควรจะเลือกให้

เหมาะสม และถ้าหากจ�าเป็นที่จะต้องเลือกกรรมการโดยต�าแหน่งก็

ควรจะเป็นได้ ยกตัวอย่างเช่นกรรมการท่าเรือจะต้องท�างานเก่ียวกับ

กรมเจ้าท่า จะต้องท�างานเกี่ยวกับกรมศุลกากร อย่างนี้อธิบดีเข้ามา

หรือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่มาในต�าแหน่งก็ไม่ขัดข้องแม้แต่น้อย เพราะ

เหตุว่า จะท�าประโยชน์ให้ได้ แม้แต่จะเอาผู้แทนทัพเรือมานั่งในที่

ประชุมกรรมการของการท่าเรือ ก็รู้สึกว่าเป็นของดีมากและจะเป็น

ประโยชน์ด้วยกนัทกุฝ่าย แต่ว่าจะต้องเลอืกคนทีส่ามารถจะควบคมุใน

เรื่องการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เจริญได้

เมือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการขึน้มาแล้วต้องมกีารประชมุกรรมการ

เป็นประจ�า มรีฐัวิสาหกจิหลายแห่งทีปี่หนึง่ไม่เคยประชมุเลยหรอืเรยีก

ประชุมไปแล้วไม่มาก็มี แต่อย่างน้อยทีเดียวบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องมี

การประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าน้อยไปกว่านี้จะควบคุม

กิจการด�าเนินการไปไม่ได้ เพราะคณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการ

ด�าเนนิงานให้ด�าเนินไปตามนโยบาย แต่การควบคมุนัน้มไิด้หมายความ

ว่าจะไปกลัน่แกล้งผูอ้�านวยการหรอืกรรมการผูจ้ดัการ ต้องเปิดโอกาส



1๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

และเสรภีาพให้เขาด�าเนนิการไปได้ด้วยภายในขอบเขตทีค่ณะกรรมการ

ได้วางไว้ ถ้าเขาไม่ด ีคณะกรรมการกม็หีน้าทีท่ีจ่ะตเิตยีนหรือพยายาม

จะถอดออก ถ้าเขาดีก็พยายามให้เขาท�าให้เสร็จสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการจ�าเป็นที่จะต้องประชุมทุกเดือนเพื่อเป็นที่ปรึกษาของผู้

อ�านวยการ เพือ่จะได้ควบคมุการด�าเนนิงาน เพือ่จะได้ไต่ถามว่าเรือ่ง

ราวเป็นอย่างไร เหตกุารณ์เป็นอย่างไร และตามปกตนิัน้ อ�านาจในการ

สั่งจ่ายเงินก็ดี การอนุมัติเงินก็ดี มักจะมาจากคณะกรรมการ ถ้าหาก

คณะกรรมการไม่ประชมุกนัแล้ว เท่ากบัมอบหมายอ�านาจให้แก่ประธาน

กรรมการและผู้อ�านวยการมากเกินไป ไม่ได้ท�าหน้าที่ของตน

คณะกรรมการมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญคือ การอนุมัติงบ

ประมาณประจ�าปี อันนี้แหละท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

เหลือเกิน เพราะกิจการใดๆ ก็ตาม จะท�าอะไรได้ก็ต้องใช้เงนิ ซึง่โดย

ทัว่ไปแล้วคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนมุตั ิถ้าหากว่าคณะกรรมการ

ไม่สามารถพจิารณาอนมุติังบประมาณประจ�าปี และไม่สามารถควบคมุ

การจ่ายเงนิประจ�าปีแล้ว ย่อมท�าหน้าที่ของตนขาดตกบกพร่องแน่

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด�าเนินงานมีอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นหลัก

การทั่วๆ ไป คือหลายสมัยกันมาแล้ว เราเคยเกริ่นกันมาแล้ว เรามี

รัฐวิสาหกิจบางอย่างที่จะกันไว้ให้คนไทยท�างาน ให้คนต่างด้าวออกไป

เสีย แต่เวลานีเ้ศรษฐกจิของประเทศอยูใ่นก�ามือของคนต่างด้าว หมาย

ถึงคนจีนบ้าง ฝรั่งบ้าง เพราะฉะนั้นที่ตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็เพื่อช่วย

เหลือรัฐบาลในแง่ที่จะส่งเสริมอาชีพคนไทยและช่วยเหลือคนต่างด้าว 

ไม่ใช่กดคนต่างด้าว แต่เท่าที่ได้สังเกตมาดีแล้วยังสงสัยว่าคนต่างด้าว

กับคนไทยมีฝีมือผิดกันอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร เราพยายาม

กดีกนัคนต่างด้าว คอืนายนัน่แซ่นัน้ออกไปจรงิ แต่คนทีก่ลบัเข้ามาชือ่

เพราะๆ นามสกุลยาวๆ และพดูไทยไม่ชดั จะเรยีกว่าป้องกันคนต่างด้าว

ได้อย่างไร คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านมนีโยบายทีจ่ะกีดกัน ป้องกัน สงวน
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เรือ่งอะไรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่คนไทย แต่ยงัมผีูใ้หญ่บางคนเอา

คนน้ันคนนี้เข้ามาท�างาน โดยบอกว่าถึงจะเป็นคนจีนก็จริงแต่ท่านคุม

ได้ และเท่าที่เคยประสบมานั้นไม่แน่ว่าใครคุมใคร เพราะฉะนั้นเรื่อง

นีเ้ป็นเรือ่งทีเ่รายงัเข้าใจกนัผดินกั วธิทีีจ่ะควบคมุคนต่างด้าว หรอืทีจ่ะ

พยายามให้รฐัวสิาหกจิตกอยูใ่นมอืของคนไทยและด�าเนนิการเพือ่ช่วย

เหลือคนไทยนัน้ ต้องด�าเนนิการตรงไปตรงมาอย่างทีก่ล่าวมาแล้ว แล้ว

คนต่างด้าวหรือไม่ต่างด้าวก็ไม่ส�าคัญอีกต่อไป

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการด�าเนินงานทั่วๆ ไปอีกข้อหนึ่ง คือมีรัฐ-

วสิาหกจิแห่งหนึง่ท่ีเราเรียกว่า “องค์การทหารผ่านศึก” จดุประสงค์ของ

องค์การน้ีเป็นจดุประสงค์ทีด่เีหลอืเกนิ กล่าวคอื เมือ่เลกิสงครามโลก

ครัง้ที ่๒ สงครามเกาหล ีทหารท่ีกลบัมากข็าดอาชพีเพราะไปเป็นทหาร 

จงึมกีารตัง้โครงการเป็นปึกแผ่นขึน้เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืให้มอีาชพีด ีและ

ให้สิทธิพิเศษบ้าง เพื่อให้เขาตั้งตัวได้ เรื่องนี้ทั่วโลกยอมรับนับถือกัน

แล้วว่าดีจริง แต่ที่ส�าคัญที่สุดที่คนไทยมักจะลืม คือพวกนี้ยังท�างานไม่

เป็น ต้องเอามาฝึกหัดอบรมก่อนแล้วจึงจะให้เขาท�างานได้ แต่ของเรา

ถนัดเรียนลัดไม่ต้องมีการฝึกหัดกัน เอาทหารเหล่านี้เข้ามาใช้บ้างไม่

ใช้บ้าง แล้วกใ็ช้ชือ่ว่าองค์การทหารผ่านศึก ถ้าจะดกูนัอย่างเทีย่งธรรม 

งานท่ีองค์การทหารผ่านศกึรบัไปท�าโดยอภสิทิธิแ์ละเอกสทิธิน์ัน้ ไม่ได้

เอาไปท�าเอง และทหารผ่านศึกก็ไม่ได้ท�า แต่คนต่างด้าวรับช่วงไปท�า 

ทางที่ถูกเราควรจะด�าเนินการให้เป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกจริงๆ 

ไม่ใช่แอบแฝงกันไว้ ท�าให้ทหารผ่านศึกบางคนร�่ารวยผิดปกติ แต่ส่วน

มากนั้นทหารผ่านศึกไม่ได้ประโยชน์จากที่เราเกื้อหนุน

๒.๓�วิธีปฏิบัติงาน
หวัข้อต่อไปคอืวธิปีฏบิตังิานของรฐัวสิาหกจิ ทีจ่ะกล่าวถงึนีเ้ป็น

วิธีด�าเนินงาน วิธีปรับปรุงการด�าเนินงานและการควบคุมที่เก่ียวกับ
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กรรมการ สิง่แรกทีใ่คร่จะเสนอกค็อืว่า เนือ่งจากรฐัวสิาหกจิยงัมคี�าว่า 

“รฐั” อยูแ่ละยงัเกีย่วข้องกบัองค์การ หน่วยราชการอยู ่พวกรฐัวสิาหกิจ

หลายแห่งจงึยงัตัง้ตวัเป็นเจ้าขนุมลูนายอยู ่กล่าวคอืไม่ของ้อประชาชน 

ใครจะต้องการสินค้าหรือบริการจะต้องมาหาเอง เอาเงินมัดจ�าไว้ 

แล้วไปนัง่รอทีบ้่านจงึจะท�าให้ เช่น เรือ่งโทรศพัท์ รถไฟ ไฟฟ้า เมือ่ครัง้ 

เลิกสงครามใหม่ๆ แต่เดี๋ยวนี้รถไฟมีมากมายแล้ว โทรศัพท์ก็ก�าลังจะ

ขยายอีกมากมาย ไฟฟ้าก็ตั้งขึ้นอีกหลายโรง เช่นที่ยันฮี จนกระทั่งจะ

ขายไม่ออกอยู่แล้ว เราจึงควรจะต้องหันมาของ้อประชาชนเลิกท�าตัว

เป็นเจ้าขุนมูลนาย เพราะผิดหลักรัฐวิสาหกิจแน่ๆ รัฐวิสาหกิจสมัยน้ี

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเปลีย่นวิธดี�าเนนิการใหม่ เราจะไม่เป็นเจ้าใหญ่

นายโต เราจะเป็นพ่อค้า เราจะให้บริการ เราต้องการขาย เพราะถ้า

เราขายได้มากเราจะลดราคาได้ จะได้ก�าไรมาก เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั

มาก คือเป็นการบริหารทั่วๆ ไป

ต่อจากเร่ืองการบรหิารกค็อืเรือ่งการปฏบิตังิานโดยเฉพาะเรือ่ง

ระบบการบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องที่จ�าเป็น ยิ่งถ้าเป็นวงการใหญ่เรื่องระบบ

งานบัญชีนี้ย่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นวงการเล็กก็ยังพอท�าเนา จัดแต่

เพียงเฉพาะอย่าง เพราะเหตุว่าการบัญชีของรัฐวิสาหกิจไม่เหมือนกับ

การบญัชขีองรฐับาล เราต้องแสดงตวัเลขได้อย่างรวดเรว็ทนัควนั และ

เราต้องวางนโยบายเปลีย่นไปเปลีย่นมาได้ง่ายจงึจะเรยีกว่ารฐัวสิาหกิจ

ได้ และการบัญชีนี้จ�าเป็นต้องใช้ระบบบัญชีต้นทุนให้ได้ดี จึงเป็นเรื่อง

ท่ีจ�าเป็นต้องย�้า วิธีปฏิบัติงานนั้นไม่ควรกระท�าเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าเท่านัน้ แต่จ�าเป็นจะต้องคิดล่วงหน้า เพราะลักษณะของรัฐวิสาหกิจ

ไม่ว่าของเอกชนหรือของรัฐ เครื่องจักรจะต้องสึกหรอลงไป ถ้าเราจะ

ท�างานให้เท่าเดิมอยู่เสมอ จะต้องคิดล่วงหน้าว่าจะท�าอย่างไร และถ้า

ต้องการจะขยายงาน จะสามารถขยายได้แค่ไหน จะเปลีย่นงานลกัษณะ

ใดจึงจะถูกต้องกับความต้องการของตลาด เพราะฉะนั้นการวางแผน
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และการคิดล่วงหน้านี้ย่อมเป็นเร่ืองส�าคัญ เรื่องนี้ส�าหรับราชการก็

ส�าคัญมากอยู่แล้ว แต่ส�าหรับรัฐวิสาหกิจยิ่งส�าคัญมากกว่า เพราะ

ฉะน้ันจ�าเป็นทีจ่ะต้องคดิล่วงหน้าไว้นานๆ และการคิดล่วงหน้าไว้นานๆ 

นี้ก็จ�าเป็นที่จะต้องไปขอกู้รัฐบาล ถ้าเรามีแผนและเหตุผลที่ดีเงินที่จะ

ได้จากงบประมาณช่วยเหลอืในฐานซ้ือหุน้กด็หีรอืให้กูก้ด็ ีย่อมท�าได้ง่าย

๓.�ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ตอนสุดท้ายที่จะพูดก็คือ การเกี่ยวพันกับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

ถ้ารัฐบาลมีหุ้นเต็ม 1๐๐% ก็เท่ากับเป็นของรัฐเต็ม 1๐๐% รัฐบาล

ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่า 1๐๐% หรือ ๕๐% หรือ ๓๐% ก็ตาม 

ย่อมมีอ�านาจและสิทธิที่จะไปควบคุมได้ ผู้ที่ควบคุมรัฐวิสาหกิจนั้นใน

ด้านการถอืหุน้กแ็ล้วแต่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่วนมากกระทรวง

การคลังก็ไปควบคุมอยู่ด้วย และเจ้าหน้าที่การเงิน เช่น สภาพัฒนา 

และส�านกังบประมาณ กเ็ป็นผูช่้วยดแูลให้ ถ้ารัฐวสิาหกิจแห่งใดขาดทนุ

กเ็ป็นธรรมดาอยูท่ีรั่ฐจ�าเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลอื แต่ถ้าหากมกี�าไร

แล้วกม็กัมผีูถ้ามอยูเ่สมอว่า เพราะเหตใุด รฐับาลถงึได้ไปเอาก�าไรของ

เขาเสีย เขาอาจจะอยากลงทุนขยายงานต่อไป เรื่องน้ีข้อเท็จจริงมีอยู่

ว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเอกชนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเขาก็จะพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการว่ามีก�าไรอยู่เท่านี้ จะปันผล หรือไม่ปันผล

ก็เท่านั้น แต่อย่าปันผลเลย เอามาลงทุนต่อไปดีกว่า และตั้งใจลงทุน

อย่างนัน้ๆ ฉนัใดกฉ็นันัน้ รฐัวสิาหกจิกเ็ช่นเดยีวกนั เราควรทีจ่ะเสนอ

ต่อรัฐบาลในรูปนี้เช่นเดียวกัน แต่ถ้ารัฐบาลผู้ถือหุ้นเห็นว่าการลงทุน

ของรฐัวิสาหกจิท่ีต้ังใจจะเอาก�าไรไปใช้นัน้ เผอญิล�าดบัความส�าคญัน้อย

กว่าที่รัฐบาลจะเอามาสร้างถนน เช่นนี้รัฐบาลก็มีอ�านาจและมีสิทธิอัน

ชอบธรรมที่จะไม่ยอมให้รัฐวิสาหกิจน�าเงินก�าไรไปลงทุน ถ้าเป็นเช่น

นัน้กเ็ป็นทีถ่กูต้อง แต่มรีฐัวิสาหกจิหลายแห่งทีพ่ยายามจะด�าเนนิการ
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ไปโดยไม่แจ้งให้รัฐบาลทราบ เช่นนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ

เงินที่จะต้องรีบท�าเสียให้ถูกต้อง เพราะเหตุว่าเราไม่ได้อยู่เป็นหลายๆ 

พรรคด้วยกัน เราอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน

ส�าหรบัรฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณปูโภคและสาธารณปูการซึง่

จ�าเป็นจะต้องขาดทนุอยูเ่สมอนัน้ เราจะท�าอย่างไรจดุมุง่หมายทีจ่ะพดู

ถึงเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐวิสาหกิจจะต้องได้ก�าไรเสมอไป มีรัฐ- 

วสิาหกจิหลายแห่งทีจ่ะต้องขาดทนุแน่ๆ เช่น อาคารสงเคราะห์ส�าหรบั

คนยากจน ไฟฟ้าส�าหรับสาธารณูปโภค ไฟฟ้าที่จะขายให้เทศบาล 

เป็นต้น ถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่จะยอมให้อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการบางอย่างขาดทุนแล้วก็ควรก�าหนดไว้ด้วยว่าจะให้

ขาดทุนเท่าใด และรัฐบาลประสงค์ที่จะท�าอย่างนี้จริงหรือไม่ เหล่าน้ี

ต้องให้เหน็ชดั เพือ่ว่าผูบ้รหิารและผูว้างนโยบายจะสามารถเลอืกได้ว่า

ควรหรือไม่ควรประการใด ยกตัวอย่างเช่น ไม่เก็บภาษีเครื่องมือ

เคร่ืองจกัร อนันีร้ฐับาลควรจะด�าเนนิการเหมอืนกบักจิการของเอกชน 

แต่ตอนปลายอาจได้ก�าไร และเป็นกิจการที่ต้องใช้ทุนมาก เช่น การ

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆ ถ้ารัฐบาลจะปล่อยให้รัฐวิสาหกิจไปกู้เงินมาลงทุน

ในระยะสั้น ดอกเบี้ยแพง ก็ไม่เป็นการสมควร เพราะรัฐบาลอาจช่วย

รฐัวสิาหกจิได้โดยการให้กูเ้งนิในระยะยาวและอตัราดอกเบีย้ต�า่ ปัจจบุนั

รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใหม่ส�าหรับให้กู้ยืมไว้แล้ว แต่ขออยู่อย่าง

เดียวว่า ควรกู้เอาไปใช้กรณีที่จ�าเป็นจริงๆ หรือเป็นทุนหมุนเวียนอื่นๆ 

ไม่ใช่กู้จากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗ แล้วเอาไปเข้าธนาคาร

ทิ้งไว้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1๐ เพื่อเอาก�าไร ส�าหรับรัฐบาลก็ควร

จะควบคุมด้วยว่ารัฐวิสาหกิจได้น�าเงินกู้ที่ยืมไปนั้นไปใช้ถูกต้องกับ

วัตถุประสงค์หรือไม่ จึงจะเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย



ปัญหาและล�าดับในการพัฒนา
พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ๒๕๐๘

แม้ว่าจะเป็นทีย่อมรับนบัถอืกนัว่าประเทศไทยนัน้ค่อนข้างอดุม

สมบูรณ์และมั่นคง แต่จะนิ่งนอนใจหาได้ไม่ รายได้เฉลี่ยต่อคนยังคง

ประมาณ 1๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งๆ ที่อัตราเฉลี่ยก็หามีประโยชน์

ส�าหรับพวกที่อยู่ในระดับต�่ากว่าอัตราเฉลี่ยนั้นไม่ ประชากรเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ในอัตราสูง เรายังมีปัญหาอื่นๆ อีกนานาประการ

ข้าพเจ้าเห็นว่าบรรยากาศที่เหมาะเพื่ออ�านวยความจ�าเริญทาง

เศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๕ ประการดังต่อไปนี้

ก. ระบบบริหารที่ดี ซึ่งจะท�าให้ใช้ก�าลังคน เงิน และเวลาซึ่งมี

อยู่จ�ากัดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข. เครือ่งมอืทางการคลงั และทางการงบประมาณทีม่ปีระสทิธิ- 

ภาพ ซึ่งสามารถประมาณ ควบคุม และรายงานรายได้รายจ่ายของ

รัฐบาลได้อย่างถูกต้องแน่นอน 

ค. ระบบการเงินและการธนาคารที่สามารถรักษาเสถียรภาพ

แห่งค่าของเงินตราท้ังภายในและภายนอกประเทศไว้ได้ โดยเปิดช่อง

ทางให้ใช้จ่ายในการพัฒนาได้พร้อมกันไปด้วย

ง. ภาวะที่เป็นธรรมในการผลิตและการค้า โดยไม่ให้มีอภิสิทธิ์ 

ต่างๆ และเปิดโอกาสให้แข่งขนักนัได้ภายในขอบเขตทีก่�าหนดไว้ชดัแจ้ง

จ. รัฐบาลด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อจัดให้มีความสะดวกข้ัน



1๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พื้นฐานแก่การผลิตของเอกชน และในขณะเดียวกันจะไปกระตุ้นให้

ประชาชนทุกคนต่างได้ใช้ความริเริ่มของตนเอง

การพฒันาประเทศชาตใินความหมายอย่างรวมๆ หรอืในความ

หมายของสถิติอัตราเฉลี่ยหรือสถิติตัวเลขรวมนั้นสามารถท�าให้เข้าใจ

ผิดได้อย่างมาก ถ้าหากคนรวยยิง่ร�า่รวยมากขึน้ทกุที ในขณะท่ีคนส่วน

ใหญ่สิน้เนือ้ประดาตวัแล้ว การพัฒนา “ส่วนรวม” จะน�าความเดอืดร้อน

มาสู่คนส่วนใหญ่ มคี�าพดูของรามอน แมกไซไซ อยูว่่า “ผูท้ีเ่กิดมาแล้ว

มีน้อย กฎหมายควรจะช่วยให้มาก”

ฉะนั้น มาตรการในการพัฒนาที่มีล�าดับความส�าคัญที่สุดก็ควร

ได้แก่การก่อให้เกิดบรรยากาศทางเศรษฐกิจและสังคมในชาติให้ใกล้

เคยีงกบัสภาพอุดมคตดิงักล่าวมาแล้วนัน้ ปัญหาทางด้านบรหิารทีห่นกั

หนาที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ก็คือ

ก. ใช้ระบบคณะกรรมการกนัมากเกนิไป จนท�าให้เสยีเวลาและ

ก�าลังงานอย่างมาก ทั้งท�าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนปัดความรับผิดชอบได้

ง่าย

ข. การท�างานซ�า้กนัระหว่างกรมต่างๆ และระหว่างคณะกรรมการ

ต่างๆ น้ัน ท�าให้สญูเสยีก�าลังและผูช้�านาญในวชิาชีพซึง่มไีม่พออยูแ่ล้ว

ค. อภสิทิธิแ์ละการผกูขาดท่ียังคงมอียูน่ัน้ ยงัความร�า่รวยให้แก่

คนไม่กี่คนที่ไม่ควรจะได้รับแต่เป็นผู้มีอ�านาจ และท�าให้คนส่วนมากที่

อุตสาหะและมีความสามารถเกิดย่อท้อ

ง. การละเลยและดูแคลนต่อคุณค่าของแรงงาน และความคิด

ริเร่ิมของประชาราษฎร์ โดยมุ่งแต่เรื่องชาตินิยมอย่างผิดๆ หรือเห็น

แก่ประโยชน์ของส่วนตนแบบเห็นแก่ตัวถ่ายเดียว พูดสั้นๆ คือ ถ้าเรา

ตัดความโลภความเหิมเห่อทะเยอทะยานส่วนตัวและความเห็นแก่ตัว

ออกเสยีแล้ว อาทติย์กจ็ะฉายแสงแจ่มมาส่องโลกอนัไม่ค่อยจะสมบรูณ์

ของเราได้



1๙ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ผูท้ีห่มายมัน่แต่ในเป้าหมายอนัสมบรูณ์ย่อมจะรอยคุพระศรีอารย์ิ 

เสียเปล่า และจะไม่ได้ท�าอะไรไปจนตาย นักปฏิวัติเช่นแมกไซไซ จะ

ต่อสู้กบัมารร้ายด้วยมอืข้างหนึง่ และพยายามเสรมิสร้างด้วยมอือกีข้าง

หนึ่งพร้อมกันไป มาตรการที่ยังความงอกเงยในด้านพัฒนาการและ

การวางแผนพฒันาจะต้องด�าเนินต่อไปถึงแม้ภาวะอุดมคตินั้นยังจะไม่

พร้อม ความต้องการพฒันาหรือความต้องการท่ีจะใช้ทรพัยากรทีม่อียู่

จ�ากัดนั้น มีอยู่ทุกด้านในสภาวะเช่นนี ้ไม่มทีางอืน่นอกจากจะยดึหลกั

การท่ีว่า “อะไรส�าคญัท�าก่อน”

ความหมายของ “อะไรส�าคญัท�าก่อน” ในความเหน็ส่วนตวัของ

ข้าพเจ้านัน้มลีกัษณะในทางปฏบัิต ิและส�าหรบัสถานการณ์ปัจจบุนัของ

ประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ก. พัฒนาความช�านาญและความคิดริเริ่มของแต่ละบุคคล อัน

เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการพฒันาต่อไปในส่วนอืน่ๆ ฉะน้ันการศึกษาและ

การฝึกฝนอบรมก�าลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศึกษาต้องมาอันดับ

หนึ่ง

ข. ให้การบริการความสะดวกและกระตุ้นความคิดริเริ่มของ

เอกชนในด้านการผลิตและการค้า ฉะนัน้การขนส่งและคมนาคม โดย

เฉพาะทางหลวง ท่าเรือ และการตลาดก็ย่อมมีความส�าคัญ

ค. ช่วยให้โครงการที่เริ่มแล้วได้ส�าเร็จลุล่วงไป มิฉะนั้นก็จะ

กลายเป็นสิ่งไร้คุณค่าไป เช่น การก�าจัดมาลาเรีย คูคลอง และคันกั้น

น�้าในการชลประทาน

ง. ช่วยคนส่วนใหญ่ในสิ่งที่เขาพยายามกระท�าและเป็นสิ่งที่เขา

มคีวามเชีย่วชาญ กล่าวคอืส่งเสรมิการเกษตรกรรมโดยทัว่ไป และโดย

เฉพาะอย่างยิง่ระบบสินเชือ่เกษตร การกระตุน้การส่งเสรมิให้ใช้ปุย๋และ

เครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบภายในประเทศในโครงการ

ทดลองริเริ่มทางอุตสาหกรรมต่างๆ
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จ. สนบัสนนุอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะถ่ายเทเกษตรกรที่

มีจ�านวนเกินส่วนและเพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละบุคคล ฉะนั้นจึงจ�าเป็น

ต้องเลือกส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่บางประเภท

หากทกุคนเป็นราชาแล้ว ทุกคนกเ็ป็นข้าราชส�านกัด้วย ไม่ใช่ว่า

ทกุโครงการจะมคีวามส�าคัญเป็นอนัดบัแรกไปเสยีหมด โครงการที่ใช้

เงินและคนไปขนาดหนึ่งแล้วในอดีตจะต้องลดลงมาอยู่อันดับรอง เพื่อ

ทีจ่ะได้พฒันาการไปอย่างสมดลุกนั โครงการประเภทนีส้�าหรบัประเทศ 

ไทยในแผนพฒันาระยะที ่๒ (1๙๖๗–1๙๗1) นัน้ข้าพเจ้าหมายรวม

ถงึการชลประทาน การไฟฟ้า การประปา การรถไฟ อนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่

จะเสนอแนะให้ใช้จ่ายน้อยลงเกี่ยวกับเมืองหลวง และเมืองใหญ่ๆ ทั้ง

หลาย แต่ให้ใช้จ่ายมากขึน้ส�าหรบัชนบทนอกเมอืงทัว่ประเทศ โดยสตัย์

จริงแล้วข้าพเจ้าใคร่ทีจ่ะเหน็การทุม่เททรพัยากรไปยงัภาคทีอ่ตัคดัของ

ราชอาณาจกัร เช่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภาคใต้ ภมูภิาคอืน่ๆ 

ของประเทศกไ็ม่ใช่ว่าจะไม่เหลยีวแลเสยีเลย แต่ความเร่งด่วนของภาค

เหล่านั้นต้องถือว่าอยู่ล�าดับรองลงไป



ปัญหาเศรษฐกิจที่สตรีมีส่วนช่วย
เดิมใช้ชื่อเรื่องว่า “คุยกันเรื่องเศรษฐกิจ”

ปาฐกถาในวันประชุมกลุ่ม “ผู้สนใจปัญหาเศรษฐกิจที่สตรีมีส่วนช่วย” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ณ สมาคมพ่อค้าไทย

ผู้ประสำนงำน: วันนี้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นศุภนิมิตอันดียิ่งของกลุ่ม ท่าน 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลตัวอย่าง คือท่านเป็นบุคคลที่ท�าดี และ

ท่านเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นบุคคลที่มีศีล มีสัตย์ ท่านได้กรุณาสละเวลา

อันมีค่ายิ่งมาให้วิทยาทานแก่กลุ่มในวันนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ประจ�าวันที่สตรีพึงช่วยกันปฏิบัติ ต�าแหน่งของท่านขณะนี้เป็นคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ท่านยังรับ

ต�าแหน่งส�าคัญยิ่งของชาติอีกต�าแหน่งคือผู้ว่าการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ท่านเป็นผู้หนึ่งที่คุมเสถียรภาพทางการเงินของชาติให้

มั่นคงอยู่ได้ในขณะนี้ และเป็นผู้ที่ชาวต่างประเทศได้ให้การยอมรับ

นับถือท่าน เพราะฉะนั้นการที่ท่านได้กรุณามาแนะน�าพวกเราในทาง

เศรษฐกจิในวนันี ้หากพวกเรารบัไปพจิารณาด้วยดแีล้วกเ็ป็นทีเ่ช่ือมัน่

ว่า เศรษฐกิจของเราที่ดีอยู่แล้วในขณะนี้ จะต้องมั่นคงยิ่งเป็นทวีคูณ 

เพราะมีกองทัพสตรีเข้าร่วมรณรงค์กับท่านด้วย เร่ืองที่ท่านจะพูดใน

วันนีใ้ห้ชือ่ว่า “คยุกนัเรือ่งเศรษฐกจิ” เป็นเวลา 1๕ นาท ีหลงัจากนัน้ 

ท่านจะให้เวลาสนทนากบัพวกเราอย่างไม่มจี�ากัด ขอเชญิท่านฟังได้ ณ 

บัดนี้ ขอเชิญท่านอาจารย์
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นำยป๋วย อึ๊งภำกรณ์: ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ การท่ีผม

ได้รบัเชญิมาในวันนี ้ก�าหนดหวัข้อเอาไว้ว่าจะมาคยุกนัในเรือ่งเศรษฐกจิ 

และตามระเบียบวาระผมมีหน้าที่ที่จะพูดเพียง 1๕ นาทีเท่านั้น หลัง

จากน้ันก็จะมีปุจฉาวิสัชนา ซึ่งผมหวังเป็นอย่างมากว่าจะไม่ใช่ปุจฉา

ทางด้านโน้นและวิสชันาทางด้านนี ้หวังว่าจะมวีสิชันาทางด้านโน้นด้วย 

ในการที่จะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สนใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่

สตรมีส่ีวนช่วยนัน้ ผูพ้ดูย่อมมคีวามหนกัใจเป็นก�าลงั ตามปกตปัิญหา

ต่างๆ ท่ีสตรีมีส่วนช่วยนั้นเป็นปัญหาท่ีกว้างขวางอย่างยิ่ง และแม้แต่

ปัญหาเศรษฐกจิทีส่ตรมีส่ีวนช่วยกย่็อมจะกว้างขวางอยูเ่ป็นอนัมาก แต่

ถ้าหากว่าการจัดวิธีพูดและวิธีปุจฉาวิสัชนาเป็นไปดังที่ท่านผู้ประสาน

งานก�าหนดไว้แล้วก็ค่อยคลายใจลงไป เพราะเหตุว่าผู้พูดน้ันเลือกพูด

แต่ที่คนสนใจ คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น แต่เรื่องการ

สนทนาซักถามต่อไปนั้น เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจอยู่ 

เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาว่า ถ้าหากว่าผมพูดแต่เร่ืองแคบแล้ว

ท่านท้ังหลายจะยกเร่ืองกว้างขึ้นมาพูดก็ขอได้โปรดช่วยๆ ให้มีการ

ปุจฉาวิสัชนา อย่าให้จืดจางลงไป

เร่ืองทีก่ระผมจะพดูในวันนีเ้กีย่วกบับทบาททีส่ตรอีาจจะช่วยใน

ด้านการส่งเสริมอตุสาหกรรม เศรษฐกจิแห่งชาตใินเวลานีเ้ราพอแสดง

ว่าอยู่ในฐานะที่เรียกว่า สะดวกดีพอใช้ ท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นแล้ว

ว่า แขกต่างประเทศผูไ้ปมาท่ีเขามาเปรียบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศ 

ต่างๆ นั้น เขามักจะเห็นว่าประเทศไทยเรามีการอยู่ดีกินดีพอสมควร 

ถงึแม้ว่าจะไม่ถึงขดีในระดบัสงู กอ็ยูใ่นฐานะทีพ่อกนิพอใช้ แต่นัน่แหละ

ฐานะเศรษฐกจิทัว่ๆ ไปนัน้ย่อมขึน้อยูก่บัการกระจายเศรษฐทรัพย์ ถ้า

หากว่าในประเทศไทยมีเพียง ๒–๓ คน ที่ร�่ารวยเป็นเรือนล้าน แต่มี

คนเป็นจ�านวนมากซึ่งยากจน ถ้าเช่นนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีความ

ยุติธรรมในสังคม ข้อที่ผมได้เรียนเสนอมาเมื่อก้ีนี้หมายความถึง ๒ 



๒๓ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

อย่าง อย่างหนึ่งคือ การผลิตที่จ�าเป็นจะต้องให้สูงขึ้น และอีกประการ

หนึง่คอื ผลของการผลิตนัน้จ�าเป็นจะต้องกระจายออกไปให้ได้ทัว่ถงึกัน

ในประเทศไทยเมือ่เราเปรยีบเทยีบกับประเทศมาเลเซยีหรอืแม้

ประเทศคเูวต ทีผ่ลติน�า้มนัในตะวนัออกใกล้ เราจะเหน็ได้ว่า ถ้าคดิแต่

เฉพาะตัวเลขสถิติแล้ว ประเทศไทยเอาเงินที่หาได้มาปีหนึ่งๆ ที่เขา

เรียกว่ารายได้ประชาชาติมาตั้ง แล้วเอาจ�านวนพลเมืองหาร แล้วก็น�า

ไปใช้วิธีเดียวกันกับมาเลเซีย คูเวต ก็จะเห็นว่าใน ๓ ประเทศนี้ คูเวต

น�ามาลิว่ มาเลเซยีดกีว่าของไทยบ้างเลก็น้อย ของไทยเป็นสดุท้าย แต่

ผมใคร่จะเสนอว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงแล้ว จะเห็นได้ว่ามาเลเซียก็ดี 

คเูวตกดี็ มคีนทีย่ากจนยิง่กว่าคนยากจนในประเทศไทยเป็นอนัมาก นี่

ก็เพราะเหตุว่าประเทศไทยเราเคราะห์ดีที่ได้กระจายเศรษฐทรัพย์ไป

มากพอสมควร ส�าหรบัประเทศคเูวตนัน้เป็นเศรษฐกจิทีเ่ราเรยีกกนัว่า 

เศรษฐกิจทางน�้ามัน ผู้ที่มีอ�านาจในด้านการเงินได้แก่ ชีค คือ หัวหน้า

ประเทศ เพราะฉะนั้นเงินแทบ ๙๐% อยู่กับหัวหน้าประเทศของเขา 

ส�าหรับประเทศมาเลเซียนั้นถึงแม้ว่าเศรษฐทรัพย์ต่อคนจะสูงกว่า

ประเทศไทยก็ตาม แต่เผอญิเป็นเศรษฐทรพัย์ทีร่ั่วออกไปยงัคนต่างด้าว

ท่ีมาท�าหากินในประเทศมาเลเซีย เพราะฉะน้ันถ้าพูดถึงคนที่อยู่พื้น

เมืองแล้วย่อมด้อยกว่าเรา 

ประเทศไทยเราเคราะห์ดีที่ไม่ต้องพึ่งแต่เฉพาะผู้ชายท�ามา

หากนิ ผูห้ญงิของเราเป็นผูท้�ามาหากนิ แทบจะพดูได้ว่ามากกว่าผูช้าย 

มีคนต่างประเทศที่เป็นเพื่อนๆ ผมที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมักจะ

มีความฉงนอยูเ่สมอว่า เวลานัง่เรอืไปในล�าคลอง ในเรอืล�าหนึง่ถ้ามคีน

นั่งอยู่ ๔ คน เป็นผู้ชาย ๓ คน เป็นผู้หญิง 1 คน ผู้หญิงมักจะเป็นผู้

แจวเรือ หรอืไปตามท้องไร่ท้องนาจะเหน็ได้ว่า คนทีท่�านานัน้คอืผูห้ญงิ

ท้ังสิน้ เขาถามผมว่าผูช้ายไปไหนหมด ผูช้ายไปบวชหมดหรอื ผมบอก

ว่าบวชกบ็วชบ้างหรอก แต่ส่วนมากอยูใ่ต้ต้นไม้ทัง้นัน้ นอนเขลงกันอยู่ 
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นีก่ร็ูส้กึว่าไม่ใช่พดูเพือ่จะเป็นการป้อยอต่อหน้าท่านสภุาพสตรทีัง้หลาย

ว่า ในประเทศไทยเรานัน้ สภุาพสตรแีละผูห้ญงิทัว่ๆ ไปมส่ีวนในการ

ช่วยเหลอืเศรษฐกจิในด้านการผลิตเป็นอันมาก

ปัญหาถึงตอนนี้ก็คือว่า สตรีจะมีส่วนช่วยอย่างไร ค�าตอบคือ 

สตรจีะมส่ีวนช่วยบงัคบัให้ผูช้ายท�างานมากยิง่ขึน้ อย่าปล่อยให้ขีเ้กยีจ

มากนัก เฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นสูงและคนชั้นต�่า ผมเข้าใจว่า คนชั้นสูง

ท่ีท่านมอี�านาจวาสนานัน้ ท่านกลบัไปบ้านแล้วส่วนมากท่านก็หาความ

ส�าราญ จะเป็นภายนอกบ้านก็ดี ภายในบ้านก็ดี แต่ทว่าไม่ค่อยจะ

ท�าการผลติมากนัก นอกจากเป็นการผลิตประชากร สว่นคนที่ยากจน

นั้น ถ้าหากว่าเราศึกษาในเรื่องทางสังคมจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เอา

เปรียบมากกว่าผูห้ญงิเอาเปรยีบผูช้าย ไม่เข้าใจว่าเหตใุดผูห้ญงิจงึต้อง

ง้อผูช้ายมากถึงขนาดนัน้ กล่าวคอืผูช้ายบางคนซึง่อยูใ่นสลมัและผูห้ญงิ

ก็อยู่ในสลัม แล้วผู้ชายก็สามารถที่จะมีภรรยาได้ 1 คน พอมีภรรยา

ได้เขาก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องท�างานหรือที่ท�างานอยู่แล้วก็ออกจากงาน 

หรอืหาเหตวิุวาทให้เขาต้องออกจากงาน ถ้าเช่นนีก็้หมายความว่าผู้หญงิ

ที่เป็นภรรยาของผู้ชายนั้นมักจะต้องออกหาเลี้ยงครอบครัว คือ หาบ

ขนมขาย หรือขายของตามร้านต่างๆ เหตกุารณ์เช่นนีม้อียูเ่ป็นอนัมาก 

ท่านท่ีท�างานด้านสงัคมสงเคราะห์คงจะเข้าใจดี

สถิติที่รวบรวมไว้ได้ผมหวังว่าวันหนึ่งจะเสนอเป็นเอกสารแต่

ความจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ทีนี้ไม่ใช่แต่ร้ายแต่เพียงเท่านั้น เพราะ

ผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้ันเร่ิมต้นตั้งครรภ์หรือมีบุตรคนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ผู้ชายเห็นว่าผู้หญิงที่ตนมาเกาะกินนั้น ไม่สามารถที่จะท�างานได้แล้ว 

ต้องห่วงลูก ต้องอยู่กับบ้าน ก็ตีจากไปมีท่ีอื่นอีก แต่ที่ผมเรียนไว้แต่

ต้นกค็อื เพราะเหตใุดหนอผูห้ญงิจึงต้องง้อผูช้ายมากถงึขนาดนัน้ โดยที่

รู้แล้วว่าผู้ชายเหล่านี้สูบเฮโรอีนก็มี หรือไปดื่มสุราเป็นอันมาก เรื่องนี้

ผมคิดว่าท่านสุภาพสตรีจะสนใจ แม้ว่าอาจเป็นเรื่องเก่ียวกับสังคม
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มากกว่าเศรษฐกิจ แต่ก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่า

ตราบใดที่เรายังปล่อยให้ผู้ชายท�าได้เช่นนี ้ ย่อมจะไม่เป็นเรือ่งทีท่�าให้

เกิดความปกติสุขขึ้นในครอบครัวและประเทศชาติ ตลอดจนถึงเกิด

ปัญหาเรือ่งเยาวชนขึน้ ทีผ่มเรยีนมาถึงตอนนีก้เ็พยีงกระท่อนกระแท่น 

สรุปได้ว่า ท่านสภุาพสตรีมคีวามสามารถและมคีวามอตุสาหะทีจ่ะช่วย

การผลิตของประเทศได้มาก แต่น่าเสยีดายทีไ่ม่กระตุน้ให้ผูช้ายได้ช่วย

ผลิตและเลี้ยงตัวเองได้มากกว่านั้น

ต่อไปนี้ผมจะได้เสนอถึงข้อท่ีว่าอ�านาจที่สตรีมีอยู่ในก�ามือใน

ฐานะที่เป็นผู้ใช้เครื่องมืออุปโภคและบริโภค ประเทศไทยเรามีความ

ขึน้ชือ่ลือชาในจ�าพวกท่ีมชีาวจีนเข้ามาขายอาหารอยู ่กล่าวคอืก๋วยเตีย๋ว

อร่อยกว่าทีอ่ืน่ การท่ีก๋วยเตีย๋วอร่อยกว่าทีอ่ื่นนัน้ก็อาศัยคนรับประทาน

ก๋วยเตี๋ยวเป็นคนจู้จี้ คอยจู้จี้อยู่เสมอ และเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสตรี

ยิง่จูจ้ีใ้หญ่ เช่น บอกว่าต้องการเคร่ืองมากๆ นะ ก็เติมเครือ่งไป ต้องการ

หมมูากๆ นะ กเ็ตมิหมไูป เมือ่เตมิเครือ่งกับเตมิหมไูปน�า้แกงน้อยไป

แล้ว ต้องเติมน�้าแกงต่อพอเติมน�้าแกงเข้าไป เส้นน้อยลงไปแล้วต้อง

เติมเส้นอกีแล้ว ผลสดุท้ายกจ่็ายเงนิเท่าเดมิ นีแ่หละเราช่วยกันก่อช่วย

กนัติ ก๋วยเตีย๋วจงึอร่อยขึน้ ผมอยากจะเสนอว่า เรือ่งก๋วยเตีย๋วเท่านัน้

ไม่พอ ต้องให้กว้างออกไป เช่น เสือ้ผ้าทีท่่านทัง้หลายอตุส่าห์ท�ากนัอยู่

นี ้ต้องให้ดีๆ  มากๆ ทนๆ ถูกๆ แบบเดยีวกบัก๋วยเตีย๋ว แล้วต้องท�าให้

เร็วๆ ด้วย

ผมอยากจะเสนอเป็นข้อสังเกตข้อแรกว่า สตรีจะช่วยในปัญหา

เศรษฐกิจในประเทศไทยได้อย่างไร ไม่ใช่แต่ท่านใจอ่อนแล้วก็ซื้อด้วย

ใจรักชาติเท่านั้น แต่เมื่อรักชาติแล้วซื้อของที่ชาติไทยผลิตแล้วก็ต้อง

บังคับในทางอ้อมและทางตรงให้เขาท�าให้ดี คุณภาพดี และราคาถูก

ต้อง และท�าให้สม�่าเสมอ นี่เป็นประการแรก ประการที่ ๒ เมื่อสุภาพ

สตรไีด้มส่ีวนช่วยในการทีจ่ะซือ้ของทีท่�าในประเทศไทยแล้วต้องบงัคบั
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ให้ผูผ้ลติไม่ซ่อนอยูภ่ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของต่างประเทศคอื มแียม 

มีเครื่องกระป๋อง มีเสื้อผ้าบางอย่าง มีชาบางชนิด ที่เราท�าได้ดี๊ดี แต่

ไม่กล้าปิดสลากว่า เมดอนิไทยแลนด์ หรือปิดสลากทีเ่รยีกว่าคนไทยท�า 

ถ้าเป็นเช่นนัน้กน่็าอายและน่าเสยีดาย ผมจะเสนอว่า กลุม่ของท่านจะ

ต้องบงัคบัและยนืยนัว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ตดิ เมดอนิไทยแลนด์ ท�าใน

ประเทศไทย แล้วก็รุมกันซื้อ

หลักการข้อที่ ๓ ที่ผมใคร่เสนอก็คือว่า เมื่อเราสามารถที่จะ

บังคับให้เขาท�าสิ่งของที่ท�าในประเทศไทยแล้ว เราก็ต้องพยายามที่จะ

ยึดมั่นให้สินค้านั้นมีคุณภาพดีและราคาถูกต่อไปได้อย่างไร

ผมใคร่จะเสนอว่า ท่านจะต้องมองเลยไปจนกระทั่งต้นทุนของ

การผลิต เรื่องต้นทุนของการผลิตของคนที่จะผลิตของให้เราใช้น้ันถ้า

หากว่าเขาไม่ได้ใช้วชิาความรูส้มยัใหม่ เขาไม่ได้ใช้เครือ่งมอืเครือ่งจกัร

ทีส่มยัใหม่ต้องใช้แล้ว เขากต้็องผลติของซ่ึงมรีาคาแพงมากนัน่เอง หรอื

อีกประการหนึ่ง ถ้าหากว่าเขาเผอิญจะต้องไปรวมกลุ่มกับคนนั้นคนนี้

มีใครชักค่าต๋ง เช่น ไม้ขีดชักไปกลักละเท่านั้นเท่านี้ เขาจะท�าให้ราคา

ถูกและมีคุณภาพดีด้วย ราคาถูกด้วย ย่อมท�าไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้า

หากว่าท่านสภุาพสตรท้ัีงหลายท่ีมคีวามสนใจในเรือ่งเศรษฐกิจนีจ้�าเป็น

ที่จะต้องพยายามให้สินค้าของชาติไทยเป็นสินค้าที่ดีและราคาถูกเพื่อ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศแล้ว ท่านจะต้องพิถีพิถันในด้านที่จะ

ให้ระบบการค้าและระบบการอตุสาหกรรมเป็นไปโดยปราศจากเอกสทิธ์ิ

อันมิชอบธรรม ต้นทุนที่ควรจะเสียก็อย่าให้เสีย ดอกเบ้ียที่ไม่ควรจะ

แพงกอ็ย่าให้แพง อะไรเหล่านี ้เป็นต้น

หลักการข้อต่อไปที่ผมจะเสนอเกี่ยวกับข้อที่ท่านจะมีส่วนช่วย

เหลอืในทางเศรษฐกจิในระยะเวลานานได้ต่อไป เรือ่งนีแ้ทบจะไม่ต้องพดู 

ท่านสุภาพสตรทีัง้หลายจะเข้าใจได้ด ีคอื เป็นเรือ่งทีเ่ราจะลงทนุให้แก่

ลกูหลานของเรา มเีร่ืองอาหารเร่ืองหนึง่ กบัเร่ืองการศึกษาอกีเร่ืองหนึง่ 
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เรือ่งอาหารนัน้ จะขอพดูสกั ๒–๓ ค�า เนือ่งมาจากทีป่ระธานา- 

ธิบดีซูการ์โน เมื่อคร้ังท่ีลาออกจากสหประชาชาติแล้วอาละวาดพูด

พาดพงิไปถึงยนูเิซฟว่า ได้แต่ส่งนมผงมาให้กนิ มนัส�าปะหลงัอร่อยกว่า 

ให้เดก็กนิมนัส�าปะหลังเตบิโตได้ดกีว่า เช่นนีผ้มคดิว่าพดูไปด้วยอารมณ์

ที่รุนแรง แต่แท้ที่จริงแล้วเท่าที่เห็นๆ มาในประเทศไทยเรากค่็อนข้าง

เป็นซูการ์โนไปบ้างก็มีในบางคราว กล่าวคือละเลยในเร่ืองโภชนาการ 

เฉพาะอย่างยิง่บ้านใด ครอบครวัใด ที่สามีเป็นผู้ใช้จ่ายเปลืองในด้าน

เคร่ืองดืม่ละก ็ย่อมจะให้ผลร้ายแก่เด็กในด้านโภชนาการ ผมคดิว่าเท่า

ทีไ่ด้ส�ารวจและสงัเกตดอูาหารส�าหรบัเดก็ทีเ่ป็นหนึง่ในงบประมาณของ

ครอบครัวนั้น จะได้โตเร็วๆ อย่ากินกับข้าวมากนักจะเป็นตานขโมย

เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า ควรกลับกัน ก็คือควรจะกิน

กับมากๆ จะได้โตเร็วๆ โดยเฉพาะกินนมกับกินผักมากๆ เรื่องนี้เป็น

เรื่องท่ีส�าคัญเร่ืองหนึ่ง แต่ไม่จ�าเป็นจะต้องกล่าวมากในที่ประชุมนี้ 

เพราะท่านทั้งหลายคงจะทราบดีกว่าผม 

แต่เรื่องที่ผมเห็นว่าส�าคัญอย่างยิ่งอีกข้อหนึ่งคือ การศึกษา ใน

การทีจ่ะช่วยเหลือให้มีการผลิตสูงขึน้ในประเทศของเรานี้ เราตอ้งการ

ประเภทจอหงวนน้อยลงแล้วในประเทศไทย กล่าวคือในการศึกษานี้

เราไม่ต้องการให้มีการเรียน “หนังสือ” มากจนเกินไปนัก แน่ละ การ

เรียนหนังสือนั้นจ�าเป็นที่จะต้องเรียนต่อไปจนกระทั่งถึงชั้นอุดมศึกษา 

แต่การเรียนชนิดท่ีเรียนแต่ในหนังสือและเขียนอยู่ในสมุดนั้นไม่พอ 

การผลิตปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าปราศจากเสียซึ่งหลักการในทางวิทยา- 

ศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วประเทศไทยจะก้าวหน้าไปไม่ได้ เนื่องด้วย

เหตุนี้เอง ผมจึงได้เสนออยู่เสมอว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่เฉพาะเราจะต้อง

ส่งเสริมการศึกษาโดยทั่วๆ ไป แต่ทว่าเราจะต้องเน้นหนักไปในด้าน 

“อาชีวศึกษา” โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในด้าน “เกษตร” และการที่จะเน้น

หนักไปในด้านอาชีวศึกษาและในด้านเกษตรนี้ท่ีจะเห็นได้คือว่า ต้อง
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ท�าด้วยมือ และในการที่จะท�าด้วยมือนี้ ผมใคร่จะเรียนว่า เด็กๆ ลูกๆ 

ของพวกเรา ในชั้นคนอย่างพวกเรานี้ถ้าหากบิดามารดาไม่ท�าด้วยมือ

ให้เขาเห็นแล้ว เขาไม่ท�าแน่ แม้แต่จะล้างจานก็คงจะไม่ล้าง งานกุศล

เริ่มที่บ้าน (Charity begins at home) ฉันใด การศึกษาก็ฉันนั้น ต้อง

เริ่มที่บ้าน ผมใคร่จะเสนอสรุปในข้อนี้ว่า ในการท่ีจะลงทุนส�าหรับให้

เด็กของเรามีนิสัยและมีความสามารถที่จะท�าการให้บ้านเมืองเรา

ก้าวหน้าในทางเศรษฐกจิต่อไป (1) เราต้องท�าตัวอย่างในทางทีจ่ะลงมอื

ท�าอะไรๆ บ้าง และ (๒) เราต้องสนบัสนนุให้ศกึษาด้านอาชวีศกึษา

เมือ่กีน้ีผ้มได้พดูถึงเรือ่งว่า สภุาพสตรทีัง้หลายควรจะมส่ีวนช่วย

ปัญหาเศรษฐกิจในแง่ที่พยายามซื้อของที่เป็นของคนไทยท�า และ

พยายามบังคับโดยทางตรงและทางอ้อมให้คนไทยนั้นผลิตสินค้าที่ดี

ด้วยราคาถูก และปราศจากเอกสิทธิ์ หลักการข้อนี้ใคร่จะเสนอว่ามข้ีอ

ยกเว้นอยู่บ้าง ผมเหน็ว่า มข้ีอยกเว้นอยู ่๒ ประการคอื ประการที ่1 

อตุสาหกรรมบางอย่าง และโรงงานบางอย่างไม่สามารถเจรญิได้ถ้าหาก

เปิดโอกาสให้คนอ่ืนเร่ิมแข่งขันเสียต้ังแต่ตอนต้น หมายความว่าถ้า

หากว่าเราอยากจะให้มอีตุสาหกรรมทอผ้า เราตั้งโรงงานทอผ้าข้ึนมา

แต่รฐับาลไม่ช่วยเหลอืระยะเวลาหนึง่แล้ว ก็อาจจะท�าให้ผูท้ีต่ัง้โรงงาน

ทอผ้าขึ้นมานั้นขาดทุน เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุนขึ้นเพื่อจะส่งเสริมให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บ้าง ให้ได้

มีการไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแก่เคร่ืองจักรบ้าง และอนุโลมให้มีการ

ส่งเสริมในด้านก�าลงัคนและด้านเทคนคิทัว่ๆ ไป ทัง้นี ้กห็วงัว่าเมือ่ครบ

ก�าหนดเวลา ๕ ปี หรือ ๖ ปี ๗ ปี 1๐ ปี จะได้ไม่ต้องสนับสนุนช่วย

เหลือในด้านการเงินต่อไป อย่างนี้ในต�าราอังกฤษเขาเรียกว่า infant 

industry คือ เป็นอุตสาหกรรมทารก เราจะช่วยเหลือประคับประคอง

แต่ตอนต้น เมื่อโตแล้วก็สามารถที่จะด�าเนินการไปได้เอง

แต่การส่งเสริมการลงทุนอย่างนี้ ก็เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่ง ผม
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ใคร่จะเสนอว่า การส่งเสริมการลงทุนยังมีอีกประเภทหนึ่ง ชนิดที่เรา

หวังให้เติบโตขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เช่น อาจยอมเสียสละ

ทัง้ๆ ทีรู้่ว่า เราจะต้องซ้ือของคนไทยท�าด้วยราคาทีแ่พงกว่าทีอ่ืน่ ปัญหา

มว่ีา ในกรณทีีเ่ราจะเสยีสละซือ้ของแพงไปนานๆ นัน้ เราเสยีสละเพือ่

ประโยชน์อะไรบ้าง จะต้องมหีลกัเกณฑ์ ไม่ใช่ยอมเสยีสละกันพร�า่เพรือ่ 

ผมใคร่จะเสนอหลกัเกณฑ์ดงันี ้(1) คุณภาพต้องด ี(๒) ต้องใช้วตัถดุบิ

ของไทยเอง เป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นๆ กว้างขวางพอ (๓) 

ต้องใช้แรงงานของคนไทยมากพอ (๔) ต้องมผีลส่งเสรมิความสามารถ

ทางเทคนิคของอนุชนรุ่นต่อๆ ไป

ก่อนจบผมขอเรียนเป็นการเตือนว่า หลักเกณฑ์ ๔ ประการที่

ผมเสนอตอนท้ายนี้ อาจจะไม่เป็นข้อที่ผิด เศรษฐกิจทั่วไปเห็นด้วยทั้ง

สิ้น แต่ผมเสนอมาเพื่อเป็นความเห็นส�าหรับจะได้วินิจฉัยกันได้ต่อไป

ในโอกาสอันควรในเรื่องส�าคัญนี้

นีผ่มเลยเวลามาตามท่ีได้สญัญาไว้กบัท่านผูป้ระสานงานเป็นอนั

มาก ก็เป็นเช่นนี้แหละครับ ผู้ชายน่ีถ้าหากปล่อยให้พูดบางทีก็พูด

มากกว่าผู้หญิงเสียอีก เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปที่ท่านจะแสดงว่าผู้

หญิงพูดได้มากกว่าผู้ชาย

ผู้ประสำนงำน: ต่อไปนี้เป็นการสนทนา ดิฉันคิดว่าเชิญท่านอาจารย์

นัง่คยุกนัดกีว่านะคะ แล้วขอเชญิท่านทีส่นใจ ใครจะซกัถามเรือ่งอะไร

ก็ขอเชิญเลยค่ะ เพื่อประหยัดเวลา

ผู้ซักถำม: เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่า ควรจะให้พวกผู้หญิงเรานี้บังคับ

ให้ผู้ชายท�างาน ดิฉันอยากเรียนถามว่า จะท�าอย่างไรจึงจะบังคับให้

ท�างานได้ เพราะเดีย๋วนีท่้านกบ็อกอยูแ่ล้วว่า มสีถติอิยูร่ะหว่างคนมัง่มี

กับคนชั้นกรรมกรที่มักจะเอาเปรียบผู้หญิง

นำยป๋วย: อนันีไ้ม่ได้เตรยีมตวัมาตอบครบั และกไ็ม่มคีวามสามารถที่
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จะตอบได้ จะมีท่านผู้ใดให้ความคิดในเรื่องนี้ได้ไหมครับ

ผู้ซักถำม: ความจริงดิฉันอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ป๋วยมากกว่า 

แต่ว่ามีพรรคพวกมาเรียนถามท่านแล้ว ท่านยอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้

กเ็สียใจนดิหน่อยนะคะ แต่ดฉินัคดิว่าทีผู้่หญงิเราจะขอให้ผูช้ายท�างาน

นี้จะบังคับน่ะไม่ส�าเร็จหรอก เหตุผลนั้น คุณป๋วยอาจจะอธิบายก็ได้ 

ดิฉันว่าต้องใช้วิธีอ้อนวอน ไม่ทราบว่าพูดอย่างนี้แล้ว คุณป๋วยจะตอบ

อะไรต่อไหม ใช้อ้อนวอนค่ะ บังคับไม่ส�าเร็จ

นำยป๋วย: ป่ีพาทย์ไม้นวมกม็ ีไม้แขง็กม็ ีแล้วแต่จะชอบ บางคนอ้อนวอน

อาจส�าเร็จ บางคนอาจไม่ก็ได้ แต่นี่ผมเป็นผู้ชายก็ไม่รู้ตัวเอง เพราะ

ฉะนัน้ผมอยากเสนอว่าเป็นเรือ่งทีก่ลุม่สตรจีะน�าไปวนิจิฉยักนัต่อไป

ผู้ซักถำม: อยากพดูว่าเวลานีด้ฉัินมเีพือ่นทีเ่ป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ ซึง่

เป็นชาวต่างชาติ เขาก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่า เหตุไฉนผู้ชายจึง

ท�างานน้อยกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะในครอบครัว นับตั้งแต่การอบรมมา 

มีลูกออกมานี่ เคี่ยวเข็ญลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชาย แล้วเวลานี้ที่ท่าน

อาจารย์ป๋วยมาพูดว่าอยากจะให้สตรีนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมปัญหา

เศรษฐกิจของชาติ ดิฉันคิดว่าสตรีเราได้พยายามช่วยส่งเสริมอยู่แล้ว 

แต่ทว่าเหตุไฉนเราจะให้สุภาพบุรุษหรือบุรุษทั้งหลายช่วยกันประคับ

ประคองเศรษฐกจิของชาต ิคอืเวลานีผู้ช้ายเท่าทีด่ฉินัสังเกตโดยเฉพาะ

ในช้ันกรรมกรยังมีอย่างท่ีคุณป๋วยว่า คือ แกพยายามที่จะหาความ 

ส�าราญทั้งๆ ที่มีความล�าบากยากแค้นแต่ก็พยายามละทิ้งครอบครัว 

และพยายามที่จะหาเหตุอย่างอื่นมาบรรเทาความคับแค้น ดิฉันคิดว่า

นัน่แหละเป็นการท�าลายน�า้ใจสตรแีล้ว ดฉินัคดิว่าท�าให้ฝ่ายบรุษุเร่ิมมี

บทบาทท่ีจะจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยกันประคับประคองแม้จะไม่ประคับ

ประคองน�า้ใจสตร ีกใ็ห้ช่วยกนัประคบัประคองเศรษฐกิจของครอบครัว

และเศรษฐกิจของชาติ
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นำยป๋วย: ขอบคณุครบั ผมเหน็ด้วย แต่ทว่าขอเตอืนนดิหนึง่ว่า บางที

ผู้ชายจับกลุ่มกันแล้วไม่ใช่นินทาสโมสรอย่างเดียวนะครับ แม่โขงขาย

ดีด้วย

ผู้ซักถำม: ขอประทานโทษ ยังติดใจมาก ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นปัญหา

เศรษฐศาสตร์ อยากจะขอฝากท่านคณบดีได้ช่วยน�าไปคิด solve 

problem อันนี้ด้วย เพราะเวลานี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้รับฟังปัญหา

ครอบครวัไว้ตัง้ ๙๐% เกดิจากสามหีรอืหวัหน้าครอบครวัทิง้ครอบครวั

ทั้งสิ้น จนฟังไม่หวาดไม่ไหว และไม่ทราบว่าจะหาเงินก้อนไหนไปช่วย

ได้ รับฟังอยู่แทบทุกวัน และวันละหลายๆ รายเหลือเกิน

นำยป๋วย: ครับ เห็นด้วย เป็นเช่นนั้นจริงๆ และเป็นปัญหาที่น่าจะคิด

แก้ไขแน่

ผู้ซักถำม: เผอิญท่านผู้ถามผู้หนึ่งเอ่ยถึงเรื่องงานสวัสดิการครอบครัว

สังคมสงเคราะห์ ดิฉันก็ใคร่จะขอเรียนให้ทราบว่า สภาพการณ์นี้เป็น

อย่างไร คือ ครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มาขอความช่วย

เหลอืสภาสังคมสงเคราะห์อย่างทีท่่านพดูเมือ่กีว่้า ม ี๙๐% ทิง้ครอบครวั

ไป เหลือผูห้ญงิกบัลกู งานทีเ่ราช่วยเหลอืไปกส็อบสวนเหน็ว่าต้องช่วย

แน่แล้ว ถ้าไม่ช่วยกต้็องอดอยาก เรากต้็องพจิารณาให้ความช่วยเหลอื

เท่าท่ีท�าไป ส่วนมากกค็อื ให้เงนิไปประกอบอาชพี เราได้พจิารณาว่า

อาชพีนีเ้หมาะสมหรอืยงักบัประเภทหรือตวัประกอบอาชพีนี ้พจิารณา

ทุกด้าน แต่ดฉัินใคร่จะเรยีนถามว่า การให้เงนิ สมมตุว่ิา ๙๐% ของ 

ผู้ท่ีจะมาขอความช่วยเหลือไปประกอบอาชีพน้ัน ถูกต้องตามหลัก

เศรษฐกจิหรอืไม่คะ

นำยป๋วย: ผมก็ไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ แต่เท่าที่ผมเห็นมา การช่วย

เหลือด้วยเงินเฉยๆ บางกรณีกลับจะเป็นการให้โทษมากกว่าท�าคุณใช่
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ไหม ถ้าหากว่าไม่มีการติดตามแนะน�าให้ใช้เงินไปในทางที่ชอบ แต่ถ้า

หากว่าช่วยเหลือเงินแล้วให้เขาหาช่องทางหากินได้ ผมว่าจะเป็น

ประโยชน์แก่เขามากกว่า 

มีเรื่องหน่ึงที่ผมเห็นว่าทางราชการอาจลืมคิดไปคือ ถ้าเรายัง

ยอมให้หาบเร่อยู่ในท้องถนนที่สมควรบางแห่งก็จะเป็นช่องทางที่นัก 

สังคมสงเคราะห์จะช่วยเหลอืพวกผูห้ญงิทีย่ากจนให้ช่วยเหลอืตวัเองได้ 

กล่าวคือ มีเงินแต่เพียงเล็กน้อยแล้ว ก็ให้เขาหากินโดยหาบเร่ไปตาม

ตรอกตามซอย เดี๋ยวนี้ได้ทราบว่า ถึงเขาจะไปหาบเร่ตามตรอกซอยก็

ถูกต�ารวจจับ ผมเห็นว่าควรจะช่วยให้คนจนเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่ถูก

สามีทิ้ง ไปหาบเร่หากิน แกพาลูกของแกไปได้ด้วย ใส่ตะกร้าหาบไป

ด้วยได้ หรือว่าลูกโตก็ยังเดินตามออกไปได้ หรือไปฝากไว้ยังบ้านอื่น 

ผมคดิว่าไม่สะดวก ผมยงัคดิถึงว่า อย่างทีถ่ามว่าถกูหลกัเศรษฐกจิหรอื

ไม่ ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่า ในบางกรณีนั้นนักเศรษฐกิจเป็นนักสังคมที่

เลว คือ หมายความว่าไม่ได้ดูในด้านสังคมให้รอบคอบ ไปคิดแต่ใน

ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่ได้ 

แต่สรุปแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะหาวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเป็น 

การบ�าบัดทกุข์และบ�ารงุทางหากนิให้เขา ส�าหรบัผูท้ีต่กยากนี ้อนันีน่้า

ท่ีจะวิจัย ผมอยากจะวิจัยสภาพของประเทศไทยนี้ว่า เราจะท�าได้

อย่างไร นอกจากหาบเร่แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมในลักษณะเดียวกัน

ผู้ซกัถำม: ดฉินัรบัฝากมาให้ช่วยถามให้ด้วยว่า ดฉินัไม่ทราบว่าปัญหา

นีท่้านอาจารย์จะตอบได้หรือไม่กไ็ม่ทราบ ดฉินัรบัปากเขามาแล้วกล็อง

ถามดู ตอบได้ก็ตอบ ถ้าตอบไม่ได้ก็แล้วแต่ท่าน เขาให้ดิฉันเรียนถาม

ว่า ท�าอย่างไรหมูถึงจะถูกลงได้คะ

นำยป๋วย: ตอบคงตอบได้ แต่ทว่าตอบสั้นๆ ตอบยาก และตอบชนิด

ท่ีจะให้ปลอดภยักต็อบยากเช่นเดียวกนั เอาอย่างนีด้กีว่าครับตามหลกั
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เศรษฐกจิ ถ้าหากว่าเรามหีมมูากขึน้ หมกูค็งจะถกูลง แต่ทว่าทีจ่ะให้

หมูมากขึ้นก็ต้องให้คนท่ีเขาขาย คนที่เขาเลี้ยงหมู ได้รับราคาดีพอ

สมควร นีเ่ป็นข้อทีส่�าคญั และยิง่มรีาคาด ีเขากยิ็ง่จะผลติหมไูด้มากขึน้ 

เท่าท่ีเป็นมาแต่ก่อนนัน้ ราคาของหมเูป็นต�า่ แต่ราคาของเนื้อหมูที่เรา

ซือ้รับประทานนัน้สงู ถ้าเป็นเช่นนีห้มก็ูต้องแพงเป็นเวลานาน ช่องต่าง

ระหว่างหมเูป็นกบัราคาเนือ้หมคูวรให้แคบทีส่ดุจงึจะด ีทีจ่ะแคบได้นัน้ 

ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเห็นเป็นเพราะเรื่องอภิสิทธิ์ก็ควรแก้ไขในเรื่อง

อภิสทิธิจ์ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ มคีนทีผ่มรูจ้กัหลายคนทีเ่ขาเลกิเลีย้ง

หมไูปตัง้แต่สมยั ๒–๓ ปีทีแ่ล้ว เขาบอกว่า ถ้าหากว่าเม่ือไรทางราชการ

ไม่เกีย่วข้องมากนกั เขากจ็ะเลีย้งหมอูกี เวลานีอ้ย่ามาสญัญงิสญัญากนั

เลยว่าจะราคาเท่านั้นเท่านี้เขาไม่เชื่อ ขาดทุนไปตามๆ กัน อย่าว่าแต่

หมูเลย ไข่ไก่ ไข่เป็ด และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องก็เหมือนกัน

ผู้ซักถำม: เมื่อตอนท่านบรรยายได้พูดถึงเรื่องการลงทุนที่จะช่วย

เศรษฐกิจในเรื่องการศึกษา เด๋ียวนี้ท่านก็มาเป็นนักการศึกษาชั้นน�า

ของประเทศแล้ว ดิฉันก็อยากจะเรียนถามถึงในเรื่องนี้ต่อ คือ ที่ท่าน

ได้พูดเอาไว้ว่า ในครอบครัวของเรายังไม่ได้ให้ความสนใจเพียงพอใน

เรือ่งการศกึษาของบุตรหลานหรือเดก็ในปกครองนัน้ รูส้กึว่าข้อเทจ็จรงิ

นั้นเป็นข้อเท็จจริงจริงๆ เพราะสังเกตได้ว่า อย่างในครอบครัวอาจจะ

คุณพ่อ อาจใช้เงินรับประทานแม่โขง หรือเล่นบริดจ์ หรือโอ๊กอย่าง

แพงๆ หรอืไปดภูาพยนตร์สปัดาห์ละหลายๆ ครัง้ แต่ทว่าถ้าซือ้หนงัสอื

ให้ลกูนีเ่ป็นเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัเหลอืเกนิ ว่าหนงัสอืกแ็พงไป อะไร

ต่ออะไรต่างๆ นีแ่หละ ท่านคดิว่าจะมทีางแก้ไขในเรือ่งนีไ้ด้อย่างไร คอื

จริงอยูเ่ราคดิว่าจะต้องแก้ทีต่วัของพ่อบ้านแม่บ้าน ทีพ่ดูอย่างนีน้ัน้ง่าย 

แต่ท�าอย่างไรถึงจะแก้ทัศนคติของพ่อแม่ในเรื่องนี้ได้ เรื่องนี้รู้สึกว่าจะ

ได้มีการวิจัยอะไรกันมา แต่เม่ือวิจัยแล้วก็ไม่เห็นเกิดผลอะไรในแง่
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ปฏิบัตินั่นเรื่องหนึ่ง

ดฉินัขอเรยีนถามอกีข้อหนึง่ ทีบ่อกว่าตอนนีเ้ราตัง้จอหงวนน้อย

ลงแล้วนะ และไม่ต้องการให้คนเรียนแค่หนังสือน้ันน่ะ ทฤษฎีในการ

ศกึษากพ็ดูถึงเร่ืองนีม้าหลายสบิปีแล้ว เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งเก่ียวกับทศันคติ

ของบิดามารดาและผู้ปกครองเช่นเดียวกัน คิดว่าจะแก้ไขในเรื่องน้ีได้

อย่างไร ดิฉันขอเรียนถามเท่านี้

นำยป๋วย: ทางแก้ปัญหาทัง้ ๒ ข้อนีม้ไีด้ ๒ ทาง ทางหนึง่คอื ปล่อยไป

ตามยถากรรม คือธรรมชาติแก้ปัญหาของตนเองได้ ตามหลัก de- 

mand-supply ของนักเศรษฐศาสตร์ แต่วิธีนี้ต้องกินเวลานาน อีกทาง

หนึ่งนั้นเป็นการชักจูงกันท�าตัวอย่างที่ดีให้กันดู เฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่

ในวงราชการท�าตัวอย่างให้ผู้อื่นเห็นอาจจะช่วยได้เร็วข้ึน แต่ทว่าท�า

อย่างไรถึงจะไปสั่งสอนผู้ใหญ่ได้นั้นล�าบากแท้

ส�าหรบัในเรือ่งข้อ ๒ ทีว่่า ท�าอย่างไรจงึจะให้ผูป้กครองนกัเรยีน

หันเข้ามาสนใจกับการศึกษาอาชีวะมากขึ้นนั้น ผมคิดว่าเรื่องนี้ทาง

กระทรวงศึกษาธิการจะมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่

สถานวีทิยุของกระทรวงศกึษาธกิาร คอื ถ้าหากตกลงใจว่าอะไรดแีล้ว 

กล้าพดูกล้าแสดงความจรงิแก่ผูป้กครองคงจะได้ผล เช่น เด็กบางคน

ไม่ควรไปเรียนมหาวทิยาลัย เพราะความสามารถเขาไม่มีทางนั้น ควร

เรียนฝีมือดีกว่า ก็น่าจะชักจูงให้เข้าใจ การที่เด็กต่างคนต่างมีความ

สามารถแตกต่างกันไปนั้น เป็นของธรรมดา แม้แต่เด็กในครอบครัว

เดียวกันบางคนก็ปราดเปรื่อง บางคนก็ไปไม่รอด มัธยมก็ยังสอบแทบ

ไม่ไหว อย่างนีแ้หละถ้าเราได้ย�า้ๆ กนัไว้แล้ว ทางราชการกจ็ะต้องช่วย

กนัหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แต่เฉพาะกระทรวงศกึษาธิการเท่านัน้ กระทรวง

ศึกษาธิการก็พยายามที่จะตั้งโครงการซึ่งก�าลังพยายามที่จะตั้งอยู่คือ

โครงการศึกษาทางด้านอาชีวะให้ดี แล้วทางราชการอื่นๆ ก็พยายามที่
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จะสนับสนุนให้นักเรียนที่ส�าเร็จอาชีวศึกษานั้นท�างานได้ อย่างนี้ล่ะก็ 

ผมคิดว่าจะส�าเร็จได้เร็วขึ้น เร็วกว่าที่จะปล่อยไปตามยถากรรม แต่นี่

จะถูกผิดแล้วแต่จะโปรดพิจารณา

ผูซ้กัถำม: อยากจะเรยีนถามท่านอาจารย์ว่า เมือ่กีน้ีท่้านอาจารย์บอก

ให้พวกเราพยายามส่งเสริมทางด้านการเกษตรด้วย ทีนี้ดิฉันเห็นว่า 

ผลผลติท่ีได้จากการเกษตรนีรู้้สกึว่าราคาต�า่ ถ้าหากเราไปส่งเสรมิอย่าง

นั้นแล้วเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีข้ึนหรือ เป็นต้นว่าท�านา เราส่งเสริม

การท�านามากขึ้นแต่ผลปรากฏว่า การท�านาครั้งที่ ๒ นี้ รายได้ต่อไร่

ของเขากลับตกลงไป เพราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันมามองดูแล้วเห็นว่าน่าที่

จะส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมให้มากขึ้นกว่านี้ นี่ความคิดเห็นของ

ดฉินัเองนะคะ อยากจะเรยีนถามความเหน็ของอาจารย์ว่าเหน็อย่างไร 

นำยป๋วย: จริงครับ ที่ว่าถ้าหากเราท�านาปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ นี้ถ้า

หากว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ส่งสูบน�้าไปช่วย หรืออะไรๆ เหล่านี้ ผล

ก็จะลดลง แต่ที่ผมเสนอนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องท�านา ๒ ครั้ง

เสมอไป บางทีอาจจะท�าเพียงครั้งเดียว แล้วพยายามใช้วิธีที่ดีก็อาจจะ

ได้ผลดีกว่าปัจจุบันนี้ ไหนๆ พูดเรื่องเกษตรในตอนต้นนี้ ผมอยากจะ

เรียนว่าความคิดของผมเองนั้นมีดังต่อไปนี้ คือ เรื่องยืดยาว

ทุกวันนี้ชาวนาท่ีท�านาแล้วได้ข้าวมานั้นได้เงินน้อย เพราะเหตุ

ว่ารัฐบาลมีนโยบายว่าจะส่งข้าวออกไปต่างประเทศมากก็จริง แต่ทว่า

ต้องการให้ข้าวภายในประเทศนี้ราคาต�่า ถ้าหากว่าราคาสูงขึ้น รัฐบาล

หวั่นไหว ทีนี้ในการที่ชาวนาได้เงินจากการท�านาน้อย ก็ไม่มีจิตใจที่ไป

ส่งเสริมให้ท�าการชลประทาน หรือการใส่ปุ๋ย หรือจะไปใช้เครื่องจักร 

ไม่มีข้อชักจูง (incentive) ที่จะท�าให้มากนัก ถ้าเป็นเช่นนี้รัฐบาลจะ

ต้องเอาเงินรัฐบาลที่ได้ไปจากค่าพรีเมียมข้าวนี้เอามาช่วยเขา นี่ความ

คิดของผม ผมคิดว่าควรจะช่วยในทางที่จะให้เงินอุดหนุนในเรื่องปุ๋ย 



๓๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปุ๋ยเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาดิน

ในประเด็นเรื่องการท�านาปีละ ๒ ครั้งนั้น ใจของผมเองรู้สึกว่า

ในประเทศไทยทีด่นิทีเ่หมาะส�าหรับท�านา ๒ ครัง้มน้ีอย อาจมบีางแห่ง

ท่ีท�าได้ แต่ทว่าส่วนมากท�าไม่ได้ ถ้าท�านาปีละ ๒ คร้ังไม่ได้แล้วกไ็ม่ใช่

ว่าจะไม่ท�าอะไร ผมเห็นว่า ควรจะท�าพืชไร่ชนิดที่ใช้น�้าน้อย

ค�าถามของท่านผู้ถามมีว่าไม่น่าจะไปส่งเสริมการอุตสาหกรรม

หรือ ผมเห็นว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น น่าส่งเสริมจริง แต่ช่วย

คนได้เป็นส่วนน้อย ไม่เห็นทันตาหรอก ความเห็นของผมนั้นท�าทั้ง ๓ 

อย่าง คือ (1) ส่งเสริมเกษตร (๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรม และ (๓) 

ส่งเสริมเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

และส่งเสรมิเกษตรอย่างทีว่่าตอนหลงันี ้หรอืปลกูฝ้าย หรอืปลกูละหุง่ 

หรือปลกูพืชอืน่ๆ แต่ไม่มตีลาดหรอืไม่มโีรงงานทีจ่ะรบัซือ้วตัถดุบิเหล่า

นี้ การเกษตรก็ไม่เจริญเพราะขายไม่ออก เพราะฉะน้ันน่าที่จะตั้ง

โรงงานส�าหรับที่จะใช้วัตถุดิบที่เราท�าในนี้เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวนาดู 

ชาวไร่ชาวนา ประชาชน พ่อค้า ดู แล้วก็นั่นแหละครับที่จะท�าให้เกิด

เป็นผลที่จะได้ประโยชน์ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ตัวอย่างที่

ส�าคญักคื็อเร่ืองน�า้มันมะพร้าว ประเทศไทยเรานียั้งต้องสัง่มะพร้าวแห้ง

เข้ามาเพื่อท�าสบู่ ผมว่าเราน่าทีจ่ะส่งเสรมิการปลกูมะพร้าวโดยการตัง้

โรงงานมะพร้าวแห้งด้วย

ผู้ซักถำม: ที่ท่านอาจารย์ตอบค�าถามของท่านผู้ถามเมื่อก้ีว่า เรายัง

จ�าเป็นจะต้องส่งเสรมิการเกษตรให้มากข้ึน เพราะพลเมืองส่วนใหญ่ใช้

อาชพีเกษตรแต่ขณะเดยีวกนักค็วรจะส่งเสรมิอตุสาหกรรม ซึง่ไปหนุน

ผลิตผลทางเกษตร ทีนี้ปัญหาระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่ออันนี้แล้วเรามี

กสิกร ชาวไร่ มากเหลือเกิน ซึ่งก็มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการ

ครองชีพให้สมกับสถานะที่เป็นมนุษย์นี้อีกมากเหลือเกิน ทีนี้มีบางคน
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มคีวามคิดวา่ในขณะซึง่การพฒันาเกษตรเพื่อให้ผลิตผลการเกษตรไป

พัฒนาการอุตสาหกรรมนี้น่ะ มันมีช่องโหว่อยู่ อันนี้จะแก้ที่อะไร มี

บางคนมองอย่างสมถะ กบ็อกว่าต้องใช้วธิกีารอตุสาหกรรมในครวัเรอืน

เข้าช่วย ต้องส่งเสริมให้มีหัตถกรรมอยู่บ้าง เพื่ออย่างน้อยก็ให้เป็น 

non-farm income แก่ชาวกสกิรของเรา แต่บางคนกม็กีารหวัเราะมาก

เหลือเกินว่า มันจะทันกินอะไรกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ไหลบ่าเข้ามา 

ถกูกว่า ดกีว่า สวยกว่า ทนกว่า จึงอยากจะขอเรียนว่าสภาพบ้านเมือง

ของเราขณะนี้ ผู้ซ่ึงท�างานอย่างนั้น ถ้าหากว่าได้รับการมองว่าเป็น

สมถะ หรือคิดสั้น หรือคิดเป็นเด็กนี่ อยากจะถามความเห็นของท่าน

ผู้เป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์นี้ว่า ใครจะหัวเราะใคร หรือว่าใครคนที่ท�า

นั้นสมถะ ควรจะเลิกราเข้าโรงไปดีไหม

นำยป๋วย: ผมเองคิดว่าการส่งเสริมอาชีพน่าจะท�ากันทุกด้าน รวมทั้ง

อตุสาหกรรมในครวัเรอืนด้วย อย่างไรกต็าม ผมได้หลักการข้อหนึง่ว่า

คนไทยรวมท้ังชาวนาคนทีม่คีวามคดิรเิริม่ดพีอใช้ ขอแต่รฐับาลให้ความ

สะดวกแก่เขาทั้งในด้านขนส่ง ถนน ชลประทาน ฯลฯ เขาก็จะหาวิธี

ของเขาได้ทั้งในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

จะเห็นได้อย่างชัดทีเดียวคือ ถนนมิตรภาพ ผู้ที่คิดค้นถนน

มิตรภาพนั้น ความจริงมิได้เฉลียวใจถึงการผลิตข้าวโพด แต่พอเสร็จ

แล้วกเ็กดิผลดทีางข้าวโพดขึน้มา เพราะชาวนาแกฉลาดพอ ผมยังเชือ่

มั่นอยู่เหลือเกินว่า การคมนาคมและความสะดวกในทางอื่นเป็นสิ่งที่

ช่วยเศรษฐกิจในทางอ้อม และเห็นทันตาด้วย และช่วยในทางที่ดี

ประธำนกลุ่ม: ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีไ่ด้สละเวลามาให้ความกรณุาแนะน�าเรือ่ง

เศรษฐกิจกับพวกเรา ดิฉันหวังว่าพวกดิฉันทุกคนคงจะได้น�าไปปฏิบัติ

สนองเจตนาดีของท่าน และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็น โดยถูกต้อง กลุ่ม
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จะได้จดัพมิพ์ค�าบรรยายส่งไปยงัสมาชกิโดยทัว่ถงึ ดฉินัขอขอบพระคณุ

ท่านคณบดีอกีคร้ัง และขอขอบพระคณุท่านนายก ท่านกรรมการ ท่าน

สมาชิกของสมาคมพ่อค้าไทย ที่ได้กรุณาให้อาศัยสถานที่นี้ และได้

กรุณาให้ดิฉันเป็นเจ้าของบ้านในที่นี้ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

นำยป๋วย: ขอบคุณ



ข้อคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม
บรรยาย ณ สมาคมไทย-อเมริกัน  

ในการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕1๐

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านนักพัฒนาเกษตรกรรมที่เคารพ

เดิมทีผมได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนา

เกษตรกรรม” แต่เมื่อตรึกตรองดูแล้วคิดไม่ออกว่าจะพูดว่าอย่างไรได้ 

รู้สึกสะทกสะท้านหว่ันเกรงค�าว่า “กลยทุธ์” เป็นก�าลงั เพราะผมเป็นผู้

รกัสงบ ไม่ฝักใฝ่ในยุทธการต่อกรกบัผูใ้ด และไม่เชีย่วชาญในการใช้เล่ห์

กล จงึได้ขอคนืหน้าทีน่ีต่้อสมาคมไทย-อเมริกัน ต่อมา ดร.สละ ทศานนท์ 

ใช้วาทศิลป์ท้ังปลอบทั้งขู่ยืนยันให้พูด ใครเล่าจะขัด ดร.สละ ได้ แม ้

ปลาหมอจะตายเพราะปากก็ยังยอม ผมจึงขอหน้าที่นี้คืนมาโดยขอ

เปลีย่นกระทูห้วัข้อเรือ่งเป็น “ข้อคดิในการพฒันาเกษตรกรรม” ซึง่พอ

จะกล้อมแกล้มไปได้บ้าง หวังว่าท่านทัง้หลายจะไม่รงัเกยีจ

สงัเกตดจูากโครงการการประชมุครัง้นี ้ทางสมาคมจะอภปิราย

เร่ืองการรวมก�าลงัเพือ่พฒันาเกษตรกรรม โดยแยกออกเป็น ๓ หวัข้อ 

กล่าวคือ (ก) การวางแผนและจัดระบบงาน (ข) การระดมทรพัยากร

ซึ่งได้แก่ ดินกับน�้า คนและทุน และ (ค) การจ�าหน่ายผลิตผลโดย

พิจารณาทั้งด้านธุรกิจ ด้านตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

นอกจากนี้ทางสมาคมยังเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในส�านักงานปลัด

กระทรวงเกษตรมาบรรยายเรือ่งการด�าเนนิงานตามแผนของกระทรวง

เกษตรด้วย
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ข้อคิดที่ผมจะเสนอในท่ีนี้ จะขอเอาโครงการอภิปรายที่กล่าว 

ข้างต้นเป็นที่ตั้ง แต่คงจะต้องสลับล�าดับบ้างตามสะดวก

ลักษณะของการพัฒนาที่ได้ผล
ก่อนอื่นใคร่จะชวนท่านท้ังหลายพิจารณาในประเด็นว่า การ

พัฒนานั้นควรจะมีลักษณะเป็นประการใดแน่จึงจะได้ผล เม่ือพวกเรา

เป็นทารก ผู้ใหญ่ท่านให้ตุ๊กตาหรือของเล่นอื่น เช่น รถยนต์ ตุ๊กตามี

ลกูล้อเขน็ได้ ต่อมาเมือ่เจรญิวัยขึน้มขีองเล่นชนดิไขลานได้ เป็นทีพ่อใจ

เพราะเมือ่ไขไปแล้วกแ็ล่นได้หลายนาท ีไม่ต้องเขน็ไม่ต้องไส แต่เดนิๆ 

ไปก็ยังรู้หยุด แต่เดินๆ ไปก็เดินไปในแนวเดียวกัน ยักย้ายถ่ายเทมิได้ 

เมื่อเติบใหญ่ขึ้นของเล่นของเราอาจจะเป็นรถไฟใช้ไฟฟ้า มีก�าลังเดิน

ได้เองไม่ต้องไขลาน และมเีครือ่งบงัคบัอยูกั่บมอืเราให้วิง่เดนิหน้าถอย

หลังไปในทางต่างๆ นี่เป็นของเล่นที่พัฒนาแล้ว คือแสดงไปได้เองโดย

มีการควบคุมบังคับห่างๆ ได้ผลดี ฉันใดก็ฉันนั้น การเพิ่มผลผลิตซึ่ง

เราเรียกกันว่าการพัฒนานี้ ถ้าต้องใช้ก�าลังเข็นหรือไสทีก็เดินทีก็

เป็นการพฒันาทีใ่ห้ผลไม่สมบูรณ์ หรอืแม้ว่าจะสามารถเพิม่ผลผลติได้

นานพอโดยอาศัยการไขลานแบบรถหรือของเล่นไขลาน และเดินไป

โดยไม่มีเป้าหมาย จับให้เดินไปทางใดก็เดินไป ก็นับไม่ได้ว่าเป็นการ

พัฒนาท่ีดี การพัฒนาที่ควรจะเป็นท่ีพอใจนั้นควรจะเป็นระบบที่มี

เครือ่งยนต์กลไกอยูใ่นตวั เร่ิมกระตุน้ให้นดิกม็พีลงัและมเีชือ้ทีจ่ะพฒันา

ช่วยตวัเอง ไม่ต้องจูจ้ีจ้�า้จีจ้�า้ไช แต่อยูใ่นบังคบัและควบคมุแห่งนโยบาย

ให้ด�าเนินไปในแนวที่ดีที่ชอบ หันเหได้ตามกาละและเทศะ

ในการพัฒนาประชาชาติ ข้อที่ควรค�านึงถึงก็คือ ประชาชาติ

ประกอบด้วยประชาชนทีเ่ป็นมนษุย์ และมนษุย์แตกต่างกบัสตัว์เดรจัฉาน

หรือตุ๊กตาของเล่นอยูท่ีม่นษุย์สามารถใช้สมองใช้ความคดิสามารถช่วย
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ตัวเองได้ ฉะนั้น วิธีพัฒนาหมู่ชนด้วยการลงทุนน้อยและได้ผลมากก็

คือ วิธีท่ีจะช่วยให้มนุษย์ประชาชนนั้นสามารถช่วยตัวเองได้อย่างดี 

กล่าวคอื ผูท้ีม่อี�านาจหน้าทีใ่นส่วนกลางคอืรฐับาลจ�าเป็นจะต้องเคารพ

ในความเป็นมนษุย์ของเอกชน เคารพในศกัดิแ์ละสทิธิแ์ห่งเอกชนทีจ่ะ

ริเร่ิมด�าเนินการได้ด้วยตนเอง ท่ีจะด�าเนินกิจการของเขาไปได้โดย

ปราศจากข้อกีดขวางในท�านองถูกเบียดเบียนแย่งชิง หรือห้ามปราม

ด้วยเอกสิทธิ์อันไม่ชอบธรรม ท้ังนี้ส�าหรับเกษตรกรรมแล้วจะเห็นว่า

บทบาทของเอกชนมมีากมายนกั เพราะการท�านาท�าสวน การประมง 

เป็นเร่ืองท่ีผู้ท�าผู้ผลิตมีจ�านวนมาก ไม่เหมือนอุตสาหกรรมซึ่งหาก

รัฐบาลหรือเทศบาลจะผูกขาดน�าไปท�าก็ท�าได้ง่ายกว่า

ด้วยเหตุนีล้กัษณะท่ีดขีองวธิกีารพฒันาเกษตรกรรมก็คอืรฐับาล

พยายามจัดบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานให้ เช่น จดัตลาด จดัถนน การ

จดัการฝึกอบรมความรูวิ้ชาการ การรกัษาความสงบเรยีบร้อย เปน็ต้น 

แต่ต้องเปิดโอกาสให้เอกชนด�าเนนิการประกอบอาชพีไปได้โดยสะดวก

ดายภายในกรอบแห่งนโยบายกว้างๆ แห่งรฐั

การด�าเนนิการพฒันาเกษตรกรรมทีผ่ดิซึง่มผีูเ้คยท�ามาแล้วคอื 

การควบคุมดูแลจนใกล้ชิด จัดตั้งหน่วยรัฐวิสาหกิจเข้าควบคุมด�าเนิน

งาน หรือควบคุมปริมาณการผลิตและการเก็บรักษาพืชผล เป็นต้น 

ต้องประสบผลเสียหายเพราะเป็นการตัดก�าลังใจของประชาชนชาว

เกษตร ท�าให้ชาวเกษตรนั้นต้องต่อสู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ควบคุม เมื่อมีการต่อสู้หลีกเลี่ยงซึ่งกันและกันการพัฒนาย่อมจะเกิด

ผลมิได้ และในการต่อสู้กันนั้นระหว่างชาวเกษตรจ�านวนมากกว่าและ

เจ้าพนักงานจ�านวนน้อยกว่า ท่านก็รู้ได้ล่วงหน้าว่าใครแพ้ แต่ในกรณี

นี้ทั้งประชาชาติเป็นผู้เสียหายในที่สุด
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ความมุ่งหมายของการพัฒนาเกษตร
ก่อนท่ีเราท่านท้ังหลายจะพิจารณาในด้านการวางแผน จดัระบบ

งาน หรือระดมก�าลังต่างๆ ผมใคร่จะชวนให้ท่านค�านึงย้อนกลับไปถึง

ประเด็นที่ว่า เราจะพัฒนาเกษตรไปท�าไม

ค�าตอบปัญหานีอ้าจจะเป็นได้ว่า เราจะระดมก�าลงัพฒันาเกษตร

เพื่อให้ได้ผลิตผลของประชาชาติสูงข้ึนเรื่อยๆ เราต้องการผลิตข้าวให้

มากข้ึนส�าหรับกินใช้ภายในและส�าหรับมีเหลือส่งออก ต้องการผลิต

ข้าวโพด ปอ มันส�าปะหลัง ปศุสัตว์ สัตว์น�้า ไข่เป็ด ไข่ไก่ ฯลฯ ให้

มากขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างเดียวกัน

ค�าตอบนี้ย่อมไม่จุใจด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ (1) ยังไม่แจ่ม

แจ้งว่าท่ีจะผลติมากขึน้นัน้มากเพยีงใด ใครเป็นผูก้�าหนด และ (๒) ยงั

ไม่มีข้อท่ีจะท�าให้มัน่ใจว่าจะมกีารเพิม่ผลผลติในประเภททีค่วรเพิม่ ลด

ในประเภทท่ีควรลด และการพฒันาดงักล่าวนัน้จะย่ังยนืถาวรต่อไปนาน

ผมใคร่เสนอเป็นข้อคิดว่า เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งและรอบคอบ

พอแล้วน่าจะผละจากความมุง่หมายด้านเพิม่ผลติผล หนัมายึดประโยชน์

ของชาวเกษตรแต่ละคนเป็นเกณฑ์ และผมเห็นว่าการพฒันานัน้น่าจะ

มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มรายได้ของชาวเกษตรแต่ละคน

การยดึเอารายได้ต่อคนของชาวเกษตรเป็นเกณฑ์ในการพฒันา

นี้จะเป็นหลักการที่ดีในการพัฒนา ท�าให้วางแนวได้ถูกต้องยิ่งขึ้นด้วย

เหตุหลายประการ

ประการที ่1 การทีก่ระบวนการพฒันาจะส�าเรจ็ได้ดแีละด�าเนนิ

ต่อเนือ่งกนัไปโดยอตัโนมตัไิด้นัน้อยู่ทีก่�าลงักระตุน้ชาวเกษตรแต่ละคน 

(Private Incentive) ฉะนั้นถ้าเราคอยเอาใจใส่เรื่องรายได้ของชาวนา 

ชาวสวน ชาวประมง ทุกคน ทุกภาค ทุกจังหวดัอย่างเดยีว ก็จะเป็นการ

จับชีพจรเลือดลมของกระบวนการพัฒนาได้โดยถูกต้อง
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ประการที่ ๒ การใช้เกณฑ์พิเคราะห์ดูชาวเกษตรในเชิงรายได้ 

แต่ละคนนัน้ท�าให้เราเพ่งเลง็ถึงปัญหาอนัยิง่ใหญ่ถกูจดุ กล่าวคอืปัญหา

เรื่องก�าลังคน ดินหรือน�้า หรือทุน หรืออะไรอย่างอื่นจะหาได้ง่าย ถ้า

เราได้คนทีม่คีวามรู ้มคีวามสามารถ มคีวามรเิริม่และใช้ความคิดเป็น 

กลับกันทรัพยากรหรือเครื่องมือที่ดีนั้นจะเสือ่มสลายไร้ประโยชน์ ถ้า

เจ้าของผูใ้ช้ไม่สามารถพทิกัษ์บ�ารงุรกัษาหรือก่อให้เกิดขึ้น

ประการท่ี ๓ การค�านงึถึงรายได้ต่อคนในหมูช่าวเกษตรจะท�าให้

ผู้ที่มีอ�านาจหน้าท่ีการวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สามารถวางนโยบายได้กว้างขวางกว่าที่จะพิจารณาแต่ในด้านเพิ่ม

ผลผลิต สมมุติว่าในกรณีที่ที่ดินส�าหรับการเกษตรหรือท้องทะเล

ส�าหรับการประมงมีจ�ากัด และในขณะเดียวกันชาวเกษตรก็สามารถ

ผลิตจ�านวนสมาชิกในครอบครัวของตนมากมายและรวดเร็ว นโยบาย

ในด้านประชากรก็จ�าเป็นที่จะต้องขบคิดกันอย่างรอบคอบสุขุม ไม่ใช่

สักแต่จะพูดกันไปตามอ�าเภอใจ จนไม่สามารถจะกลับค�า เกรงจะเสีย

หน้า อน่ึง การค�านงึรายได้ของชาวเกษตรแต่ละคนนัน้ย่อมน�าไปเปรยีบ

เทียบกบัรายได้ของชาวไทยทีป่ระกอบอาชพีด้านอืน่ เช่นอตุสาหกรรม 

ท�าให้วางนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น ตลอดจนท�าให้

เห็นแจ้งขึ้นในการวางนโยบายพัฒนาเมืองและพัฒนาชนบทให้สอด 

คล้องต้องกัน และเมื่อก�าหนดนโยบายพาดพิงและสอดคล้องกันใน

หลายๆ ด้านก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้นโยบายแต่ละด้านและ

นโยบายส่วนรวมสมบูรณ์มีลักษณะอันชอบยิ่งขึ้น

อีกประการหนึง่ การเน้นพจิารณาเรือ่งรายได้เป็นทางน�าไปสูก่าร

พจิารณาท้ังรายจ่ายและรายรับ เพราะรายรบัลบด้วยรายจ่ายเท่ากับราย

ได้ของชาวเกษตร การพจิารณารายจ่ายนัน้พดูตามภาษาเศรษฐกจิกค็อื 

พจิารณาหาวิธใีห้รายจ่ายต�า่ท่ีสดุโดยเทยีบกบัปรมิาณผลผลติ การจ่าย

ลงทุนปรับปรุงที่ดิน การจ่ายค่าปุ๋ย การลงทุนซื้อเครื่องทุ่นแรงกับการ



๔๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เลี้ยงโคกระบือเพื่อใช้แรง ก็จะเปรียบเทียบกันได้ ถูกหลักวิชาโดยถือ

เกณฑ์หาวิธีจ่ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลผลิต ในด้านรายรับก็จะได้

พิจารณาปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น ปัญหาตลาดภายในและต่าง

ประเทศ การเลอืกผลติพชืผลท่ีจะได้ราคาดีตามสภาพของตลาด ตลอด

จนกระทั่งถึงปัญหาเรื่องพรีเมียมข้าวหรือภาษีอากรโดยทั่วไป

เกีย่วกบัเรือ่งนีผ้มมข้ีอสงัเกตเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนการ

ประชุมครั้งนี้ ๒ ข้อ ข้อหนึ่งคือ เรื่องธุรกิจการเกษตร ซึ่งเป็นหัวข้อ

ในการอภิปรายหัวข้อหนึ่ง ผมหวังเป็นอย่างมากว่าในหัวข้อนี้ ท่านที่

อภิปรายกันจะไม่สนใจแต่เฉพาะการสมรสระหว่างธุรกิจพาณชิยกรรม

กับเกษตรกรรม ซึ่งนัยว่าจะใช้เป็นแนวของการอภิปราย หวังว่าท่าน

คงจะสนใจเลยไปถึงการมงคลสมรสระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตร- 

กรรมด้วย กล่าวคอืมปัีญหาว่าท�าอย่างไรจึงจะสามารถสนบัสนนุให้ชาว

เกษตรของเราผลิตสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราเองต้องการ และ

การผลตินัน้จะต้องให้ถูกต้องท้ังคณุภาพและราคา เป็นการประกนัเรือ่ง

ตลาดผลิตผลเกษตรไปในตัว กับอีกปัญหาหนึ่งว่าท�าอย่างไรจึงจะส่ง

เสริมอุตสาหกรรมประเภทที่จะใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรรมของเรา ซึ่ง

เป็นปัญหาคาบเกีย่วกบัการพฒันาชนบท ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ของไทย

ในปัจจุบันและอนาคต อีกข้อหนึ่งก็คือ เท่าที่สังเกตจากบทความที่มีผู้

ส่งเข้ามาใช้ในการประชมุกด็ ีรูส้กึว่ามผีูส้นใจน้อยในการทีจ่ะใช้ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์เข้าพจิารณาปัญหาการพัฒนา หวัข้อทีม่ผีูส้นใจส่วนใหญ่

คือ การระดมก�าลังและทรัพยากรมาพัฒนา นี่ก็เป็นการถูกต้อง เท่า

ท่ีเกีย่วกบัด้านเทคนคิของการเกษตร แต่ข้อทีน่่าจะสนใจด้วยกค็อื เมือ่

ระดมก�าลังและทรัพยากรมาแล้ว จะน�ามาใช้อย่างไรให้ได้ผลก�าไรสูง

ที่สุด และจะน�ามาใช้เพื่องานอะไร ซึ่งเป็นปัญหาท่ีนักเศรษฐศาสตร์

โดยท่ัวไปอาจจะช่วยได้ เฉพาะอย่างยิง่เศรษฐศาสตรบณัฑิตและคณา- 

จารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อะไรก่อนอะไรหลัง
การระดมก�าลังและทรัพยากรเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมนั้นเป็น

เรื่องจ�าเป็นที่จะกระท�า และการประชุมทางวิชาการคราวนี้ได้ให้ความ

ส�าคัญในเรื่องนี้เป็นอันมาก แต่วิธีการระดมและวิธีการใช้ก�าลังและ

ทรัพยากรดังกล่าวมีอยู่หลายวิธี ปัญหาคือถ้าเรามีเรื่องทีจ่ะท�ามาก มี

โครงการพฒันามากโครงการด้วยกนั และมทีรพัยากรท่ีระดมมาได้เป็น

จ�านวนจ�ากัด เราจะควรอ�านวยการให้เป็นไปอย่างไร จะเฉลี่ยก�าลังไป

ให้ท่ัวถงึสม�า่เสมอกันหรอื หรอืจะเลือกทีรั่กมกัท่ีชงั อทุศิทรพัยากรให้

แต่เฉพาะโครงการที่อธิบดีมีเสน่ห์กว่าผู้อื่น

ในการประกวดนางงามทีใ่ดๆ แม้จะมสีาวทรงเสน่ห์แพรวพราว

ไปหมดกย็งัจ�าเป็นทีจ่ะมอบมงกฎุให้แต่ผูเ้ดยีว ในหมูบ้่านท่ีเตม็ไปด้วย

คนป่วย เราเห็นจะต้องเริ่มรักษาหมอที่ป่วยเสียก่อน เพื่อหมอนั้นจะ

ได้มาช่วยรักษาคนอื่นๆ เมื่อหายป่วย ฉันใดก็ฉันนั้น การล�าดับความ

ส�าคญัของโครงการทีจ่ะได้รบัการระดมก�าลงัก่อนหลงัย่อมเป็นข้อทีน่่า

ค�านึงอย่างยิ่ง และผมหวังว่าจะได้เป็นข้อที่ท่านสมาชิกในที่ประชุมนี้

จะได้ยกขึ้นถกอภิปรายเป็นเรื่องส�าคัญ

ตามความเห็นส่วนตัวของผม โครงการอาหารเฉพาะอย่างยิ่ง

การผลิตข้าวยงัเป็นโครงการท่ีส�าคญัชัน้ยอด ส่วนใหญ่ของประเทศไทย

และประชาชนเรามีความถนัดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะท�านา ถ้าเราท�า

อะไรที่เราถนัดเราก็จะท�าได้ดีกว่าคนอื่นและจะเป็นประโยชน์แก่ส่วน

รวม เหตุผลอีกประการหน่ึงก็คือด้านความต้องการ ทุก ๓๖๕ วันมี

คนไทยที่กินข้าวอย่างเราเพิ่มขึ้นในโลกประมาณ 1 ล้านคน และมีคน

ผิวเหลอืงชอบกนิข้าวอย่างพวกเราเพ่ิมขึน้ในโลกทัว่ไปอีกหลายสบิล้าน

คน เหน็จะไม่ผดิแน่ถ้าเราจะผลติข้าวเพิม่ โดยพยายามใช้วธิใีห้รายได้

ของผู้ผลิตแต่ละคนเพิ่มขึ้นด้วย
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โครงการบางโครงการวางไว้สวย ก่อสร้างเสร็จเห็นเด่นชัดน่า

ศรัทธา เช่น โครงการเขื่อนชลประทาน แต่เขื่อนใช้กินไม่ได้ น�้าที่กัก

ไว้ท่ีเขื่อนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าแจกออกไปตามคลองเล็กคูน้อยไม่ได้ 

ฉะนั้น เราควรจะปิดทองให้ทั่วองค์พระ คือปิดทั้งหน้าและหลัง สร้าง

เขื่อนแล้วต้องรีบขุดคลองขุดคู

บางโครงการต้องผสมกบัโครงการอืน่จงึจะได้ผลสมบรูณ์พอควร 

ถ้าเราเร่งรีบท�าโครงการแรกให้ส�าเร็จลุล่วงไปเป็นเรื่องเด่น แต่ละเลย

โครงการหลงัๆ ไว้ไม่น�าพา กเ็ป็นเรือ่งเสยีหายขาดตกบกพร่อง ฉะนัน้

การประสานงานและการผสมโครงการวางเวลาให้ถูกต้องจึงมีความ

ส�าคัญ ถ้าแต่ละกรมตั้งตนเป็นใหญ่พายเรือกันคนละทีไม่ประสานกัน 

ระดมทรัพยากรมามากก็ไม่ได้ผลสมหวัง

ท่านผูเ้ป็นประธาน ข้อคดิต่างๆ ทีผ่มเสนอมานี ้ทีป่ระชมุจะรับ

ไว้เป็น “กลยทุธ์” ของท่านหรือไม่กแ็ล้วแต่ท่าน ผมมคีวามยนิดทีีห่น้าที่

ของผมในการประชมุนีจ้ะสิน้สดุลงแล้ว เหลอืเพยีงจะขอบคุณท่านเจ้า

หน้าที่ผู้ด�าเนินการประชุมที่ให้เกียรติให้พูดก่อนในการจัดล�าดับวาระ

ของท่าน และขอภาวนาให้ท่านท้ังหลายจงประสบความส�าเรจ็ ได้อรรถ- 

ประโยชน์อันใหญ่จากการประชุมนี้



ข้อคิดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ค�าบรรยายพิเศษในการอบรมวิชาการอ�านวยการอุตสาหกรรม 

ของสมาคมอุตสาหกรรมไทย 

ณ อาคารศูนย์การค้าอเมริกัน กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕11

ผมขอขอบพระคุณสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่อนุญาตให้ผม

เลือกหัวข้อบรรยายพิเศษนี้เอาเอง เพียงขอให้เก่ียวกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมองจากทัศนะส่วนรวมของชาติ การ

พฒันาใดๆ ย่อมต้องให้เป็นไปโดยมสีมรรถภาพประการหนึง่ และต้อง

เป็นไปโดยชอบธรรมหรือยุติธรรมอีกประการหนึ่ง ฉะนั้นผมจะขอ

หยิบยกเอาสมรรถภาพและความยุติธรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม

มาเสนอต่อท่านทัง้หลายเป็นข้อคดิในชัว่โมงนี ้แต่ในขัน้ต้นผมเหน็ควร

จะล�าดับความคิดให้แจ่มแจ้งพอสมควรว่า ท�าไมเราจึงคิดอ่านพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย

เหตุผลในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
คนไทยเรามีความช�านาญและถนัดในการเป็นขุนนางและการ

ผลิตทางเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมบางคนก็ว่าจ�าเป็นส�าหรับใน
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ภาวะสงครามคอื นอกจากจะต้องสามารถผลติอาวธุยทุโธปกรณ์ เสบยีง

อาหารส�าหรบัการศึกแล้ว ยงัต้องผลติเคร่ืองอปุโภคบรโิภคให้ได้ในยาม

ท่ีซือ้หามาจากประเทศอืน่ไม่ได้ด้วย ข้ออ้างข้อนีผ้มคิดว่าเป็นเหตผุลที่

อ่อน เพราะแผ่นดินไทยเมื่อมีศึกแล้วก็มีสุข และเมื่อสงบแล้วก็มีศึก 

มีศึกสัก ๓–๔ ปีแล้วก็มีความสงบอยู่ ๒๐–๓๐ ปีหรือมากกว่านั้น จะ

เสยีสละความสขุยามสงบเพือ่ให้เดอืดร้อนน้อยหน่อยในยามศกึนัน้ไม่

ชอบด้วยเหตุผล อนึ่ง การเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคส�าหรับยาม

ฉกุเฉนินัน้มใิช่จะมวิีธีแต่ท�าการผลติเองอย่างเดยีว วธีิอ�านวยการสะสม

วัตถุปัจจัยส�าคัญซึ่งง่ายกว่าและสิ้นเปลืองน้อยกว่าก็ยังมี ซึ่งได้ทราบ

ว่าท่านทั้งหลายจะได้ท�าการสัมมนากันในหัวข้อ “การขนย้ายและเก็บ

รักษาสินค้าและวัตถุ” ในวันพุธ พฤหัส และศุกร์นี้

บางคนว่าถ้าเราไม่พฒันาอตุสาหกรรมแล้ว เราจะไม่มีอสิรภาพ

หรือเอกราชทางเศรษฐกิจ เราจะต้องใช้เงินตราต่างประเทศซื้อสินค้า

มาสิน้เปลอืง และดลุการค้ากบัต่างประเทศของเราจะต้องขาดอยู่ตลอด

ไป ฉะนัน้ควรพัฒนาอตุสาหกรรมเพือ่ทุ่นเงนิตราต่างประเทศ และบาง

คนถึงกับกล่าวว่าควรพยายามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งสินค้าไป

ขายต่างประเทศด้วย

ข้ออ้างข้อนี้ส�าคัญอยู่ที่อุปาทานที่ว่า เราจะต้องไม่ซื้อของจาก

ใคร แต่ถ้าจะขายเขาละก็เอา โดยไม่ค�านึงว่าถ้าสินค้าที่ผู้อื่นผลิตนั้นดี

กว่า ถูกกว่าที่เราจะท�าได้เองแล้ว เราซื้อเขามาเราจะสามารถอยู่ดีกิน

ดีก้าวหน้ามีความสุขความเจริญเพิ่มขึ้น ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือถ้า

ประชาชนชาวไทยต้องแบ่งก�าลงัมาส่วนหนึง่เพือ่ผลติสิง่ทีต่นท�าไม่ถนดั 

ก�าลงัทีเ่หลืออยูน่ัน้จะไปท�าส่ิงทีเ่ราถนดักท็�าได้น้อยลง ท�าให้รายได้ส่วน

รวมเสื่อมถอยลงกว่าที่ควรจะเป็น

บางคนอ้างว่าชาตต่ิางๆ ในโลกนีจ้ะร�า่รวยได้ต้องมอีตุสาหกรรม

ชาติที่ผลิตทางเกษตรเป็นชาติที่ยากจน ผมเห็นว่าข้อนี้จริงบ้างไม่จรงิ
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บ้าง ส่วนทีไ่ม่จรงิกค็อื ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ เดนมาร์ก เป็นชาตทิี่

ประกอบการเกษตรเป็นพืน้ แต่ยงัเป็นประเทศทีร่วยกว่าประเทศอตุสาห- 

กรรมหลายประเทศ ข้อที่ผมคิดว่ามีส่วนจริงส�าหรับประเทศไทยใน

ปัจจุบันนั้นก็คือเหตุผลที่ว่า ไทยเราจะเพิ่มรายได้ของประชากรได้ใน

อนาคตกต้็องอาศยัอตุสาหกรรมเข้าช่วย

ทุกวันนี้ประชากรของไทยเพิ่มข้ึนโดยรวดเร็ว และตราบใดที่

รัฐบาลยังไม่ถือเป็นนโยบายของชาติที่จะอ�านวยให้ราษฎรได้รับความ

ช่วยเหลือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในด้านการคุมก�าเนิดและ

วางแผนครอบครวัแล้ว จ�านวนคนในเมอืงไทยจะเพิม่ข้ึนมากอยูเ่รือ่ยๆ 

ในขณะเดยีวกนัทีดิ่นส�าหรบัท�ามาหากนิทางเกษตรกค็งทีไ่ม่ได้สดัส่วน

กันกับจ�านวนคน ชาวนา ๒ คนผัวเมียมีลูกสัก ๖ คน มีหลานสัก ๓๐ 

คน พอตกถึงรุ่นลูกคงจะยากแล้วท่ีจะท�ามาหากินด้วยที่นาที่ไร่ของ

ตนเอง พอถึงรุ่นหลานไม่ทราบว่าจะท�าอย่างไร นอกจากจะผลักดัน

พวกหนึ่งให้ออกไปพ้นเสียจากที่นาเข้าไปหางานท�าในเมือง บางคนก็

คงจะสามารถเข้ารับราชการ ท�าการค้า ข่ีสามล้อ รับใช้ แต่ถ้าเรา

สามารถตั้งโรงงานผลิตทางด้านอตุสาหกรรมได้มากขึน้ กจ็ะเป็นช่อง

ทางให้คนไทยมีโอกาสหาเลี้ยงชีพได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมี

ผลผลติของประชาชาติเพิม่ขึน้

สรุปความตามข้อเสนอของผมในชั้นนี้ว่า ประเทศไทยควรจะ

พยายามพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลที่จะช่วยให้ประชากรมีราย

ได้สูงขึ้น มีทางประกอบสัมมาอาชีวะมากขึ้น และควรจะรู้จักเลือก

พัฒนาอุตสาหกรรมประเภทที่เรามีความถนัดท�าได้ดี ไม่ใช่ยกเอาการ

ป้องกันประเทศหรือเอกราชทางเศรษฐกิจมาเป็นเหตุผลให้สนับสนุน

อุตสาหกรรมทุกประเภทดะไปหมดไม่ลืมหูลืมตา

อะไรท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ให้เราเลอืกได้ว่า อุตสาหกรรมประเภทใด

เราท�าได้โดยถนดัและท�าได้ด ีหลกัเกณฑ์นัน้ตามความเหน็ของผมคอื
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สิง่ใดท่ีเราผลติแล้วขายได้คล่อง ต้นทนุถกู สิง่นัน้แหละเรยีกได้ว่าเรา

ท�าถนดัจริง

อุตสาหกรรมท่ีเรามีอยู่ดั้งเดิมเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับ

การเกษตร เช่น โรงสข้ีาวและโรงเลือ่ยไม้ อตุสาหกรรมเหล่านีเ้กดิขึน้

ได้เองในเมืองไทย เพราะธรรมชาติอ�านวยโดยมีวัตถุดิบอยู่คาประตู 

แต่ทกุวนันีเ้ครือ่งสข้ีาวของเราไม่สูท้นัสมัยเสยีแล้ว ท�าให้สิน้เปลอืงมาก

และคุณภาพข้าวทีส่ไีด้ต�า่ ประโยชน์ทางธรรมชาตแิต่ดัง้เดมินัน้ด้อยลง

ไปเสียมากแล้วเมื่อเทียบกับที่เขาท�ากันในประเทศยุโรปหรืออเมริกา 

ส่วนโรงเลื่อยนั้นเล่าคงยังถนัดทางเทคนิคอยู่ แต่เปลี่ยนความถนัดมา

หากินอยู่กับไม้ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการป่าไม้และการ

ปกครองของเรา

อย่างไรก็ตาม เราควรมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอุตสาห- 

กรรมท่ีใช้วัตถุดิบทางเกษตรภายในประเทศ อุตสาหกรรมประเภทนี้

เราเรียกว่า ธรุกจิการเกษตรหรืออตุสาหกรรมเกษตร ทีว่่าสนใจพเิศษ

ก็เพราะอุตสาหกรรมเช่นนี้สนับสนุนการเกษตร ท�าให้ชาวไร่ชาวนา

สามารถแก้ปัญหาเรื่องตลาดไปได้อย่างน้อยก็บางส่วน เช่น ชาวไร่ปอ

ได้พึ่งโรงงานกระสอบ ชาวไร่อ้อยได้พึ่งโรงงานน�้าตาล ชาวไร่ยาสูบได้

พึ่งโรงงานยาสูบ ชาวไร่ฝ้ายได้พึ่งโรงงานปั่นด้าย ชาวไร่ถั่วไร่ปาล์มได้

พึ่งโรงงานสกัดน�้ามันพืช เป็นต้น และจะเป็นการดีมิใช่น้อยถ้าชาวไร่

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ได้ขายสนิค้าของตนเป็นหลกัเป็นฐานแก่นกัอตุสาห- 

กรรมไทยท่ีจะเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่ในเมืองไทยเป็นงานใหญ่ แต่ประการ

หลงันีจ้ะท�าได้ส�าเรจ็จรงิๆ กต้็องให้ราชอาณาจักรไทยเป็นแผ่นดินอนัหนึง่

อนัเดยีวกนั ผูใ้ดจะแบ่งแยกเสยีมไิด้ ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู

จรงิๆ

ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น ธรุกจิอตุสาหกรรมการเกษตรนีเ้ป็นทีน่่า

สนใจเป็นพิเศษ แต่ความสนใจดังกล่าวมใิช่ว่าจะปราศจากเงือ่นไขเพราะ
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หลักเกณฑ์อุตสาหกรรมที่เหมาะนั้นได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าจะต้อง

เป็นส่ิงท่ีเราผลติได้ด ีขายได้คล่อง ต้นทนุถกู แต่ถ้าเผอญิอตุสาหกรรม

ท่ีเราสนใจนีม้โีรงงานทีผ่ลติไม่ถนดันกั คณุภาพผลติผลไม่ดพีอ ต้นทนุ

สูงเกนิควร เราควรจะปฏบัิตกิารอย่างไร ผมคดิว่ารฐับาลควรพยายาม

สนับสนุนให้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ภายในระยะเวลาจ�ากัด เมื่อพ้น

ระยะเวลานั้นไปแล้ว ต้องใจแข็ง ปล่อยให้แข่งขันกับใครๆ เขาทั่วโลก 

ถ้าแข่งขันไม่ได้ก็น่าจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

สมรรถภาพ
คณุสมบัตขิองโรงงานอตุสาหกรรม ทีผ่ลติสนิค้าได้มคีณุภาพดี 

ต้นทุนต�่า ขายคล่องนั้น ขอเรียกโดยย่อว่า “สมรรถภาพ”

สมรรถภาพของโรงงานก็เหมือนกับสติปัญญาของมนุษย์ คือ

อาจจะมไีด้โดยก�าเนดิหรอืโดยธรรมชาตปิระการหนึง่ หรอือาจจะเจรญิ

เติบโตขึ้นได้ด้วยมีการสนับสนุนส่งเสริม ช่วยขจัดอุปสรรคนานา

ประการในการพัฒนาอีกประการหนึ่ง

การทีจ่ะเลอืกว่าไทยเราถนดัท�าการอตุสาหกรรมประเภทใดนัน้ 

วิธีที่ดีท่ีสุดคือปล่อยให้เอกชนผู้ลงทุนเขาเลือกเอาเอง เพราะถ้าเขา

เลือกไม่ได้ดีแล้ว เขาถูกลงโทษอยู่ในตัวด้วยการขาดทุน ฉะนั้นผมจึง

ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะวางแผนสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้

รอบคอบพอ ควรปล่อยให้มีเสรีภาพมีการแข่งขันโดยยุติธรรม และ

สนบัสนนุให้เอกชนด�าเนนิการได้ โดยให้เจ้าหน้าทีเ่ข้ากดีขวางน้อยทีส่ดุ

เท่าที่จ�าเป็นส�าหรับสุขภาพอนามัยและประโยชน์อื่นของสังคม ผู้

ประกอบการอตุสาหกรรมไม่ควรท�าตัวเป็นไนต์คลบั หรอืบ่อนการพนัน 

หรือโรงโสเภณี ซึ่งจะต้องมีนักเลงโตคอยเป็นพี่เลี้ยงคุ้มกัน โดยเสนอ

ต�าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และหุน้ลมให้แก่ผูท้ีม่อี�านาจใน
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ทางการปกครอง รัฐบาลควรช่วยแก้อุปสรรคเหล่านี้ให้เอกชนเพื่อส่ง

เสริมเสรีภาพในการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม ยิ่งถ้ารัฐบาลจะ

ตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อชักน�าเอกชนให้ท�าตามแล้ว ยิ่งไม่ได้เรื่อง เพราะ

รัฐบาลถนดัด�าเนนิการรฐัวิสาหกจิไปในท�านองทีจ่ะเป็นตวัอย่างชนิดที่

เอกชนไม่ควรท�าตาม

ในกรณีท่ีสมรรถภาพของโรงงานอุตสาหกรรมหามไีม่โดยก�าเนดิ 

แต่โรงงานนั้นๆ มีแววที่จะเจริญได้เอง ถ้าได้รับการส่งเสริมกระตุ้นใน

ขัน้แรกภายในขอบเขตและเวลาอนัจ�ากดั รฐับาลกม็หีน้าทีท่ีจ่ะช่วยส่ง

เสริมดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งพวกเราทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้ว 

เนือ่งจากในงานของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุอุตสาหกรรม ข้อ

ท่ีควรย�า้ก็คือ ควรส�ารวจให้แน่เสยีก่อนว่าจะมแีวว ถ้าไม่มแีววจรงิแล้ว 

คือส่งเสริมมาได้แล้ว ๕ ปี งดการส่งเสริมปุ๊บ ก็ล้มปั๊บ เช่นนี้ไม่พึง

กระท�า ในกรณทีีเ่ราแน่ใจแล้วว่าควรจะส่งเสรมิ อะไรเล่าเป็นข้อทีค่วร

กังวลเป็นอย่างมากในวงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในขณะนี้ ผม

เห็นว่าข้อกังวลส�าคัญมีอยู่ ๓ ประการ คือ (ก) การจัดความสะดวก

ในท�าเลอุตสาหกรรม (ข) แรงงาน และ (ค) การเงิน

ความสะดวกพ้ืนฐานส�าหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น ได้แก่ 

ถนนและทางน�้าส�าหรับการขนส่งวัตถุดิบและผลิตผลส�าเร็จรูป น�้า

ส�าหรับกรรมวิธีการผลิต พลังไฟฟ้าถูกๆ เพื่อให้ต้นทุนต�่า โทรศัพท์

ส�าหรับติดต่อทางธุรกิจ และความสะดวกในการใช้ที่ดิน เป็นต้น การ

อ�านวยการให้มนีคิมอตุสาหกรรมขึน้ มสีิง่อปุกรณ์เหล่านีพ้ร้อมสรรพ

ยังไม่ปรากฏผลประจกัษ์ประการใด ทีด่นิซึง่กระทรวงอุตสาหกรรมจะ

จดัสรรให้ทีบ่างชนั มนีบุร ีแม้จะได้มตคิณะรฐัมนตรสีนบัสนุน กย็งัไม่

ปรากฏว่ามหีน่วยราชการรัฐวิสาหกจิให้ความสนบัสนนุรวดเร็วสมบรูณ์ 

แม้แต่โรงงานที่ไปตั้งแล้วที่สมุทรปราการ ทั้ง ๒ ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาที่

นนทบุรี สมุทรสาคร หรือปทุมธานี ก็ยังขาดความสนับสนุนในด้าน
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บริการโทรศัพท์ เป็นต้น

เรื่องแรงงานวุฒิและแรงงานช่างฝีมือ เป็นปัญหาระยะสั้นและ

ระยะยาว กรมแรงงานได้เริ่มแก้ปัญหาระยะสั้นแล้ว ยังไม่ปรากฏผล

แน่ชัดว่าจะได้ผลดีร้ายประการใด แต่พวกเราทั้งหลายทั้งทางราชการ

และเอกชนควรเอาใจช่วยสนับสนุนให้เกิดผลดีจงได้ ปัญหาระยะยาว

น้ันข้ึนอยูก่บัการด�าเนนิราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นใหญ่ เมือ่

เราได้วิ่งล้าหลังปัญหามาหลายปีแล้ว จะวิ่งให้ทันได้ ต้องใช้พลังพิเศษ

และความพยายามเป็นพิเศษ

เรือ่งการเงนิ เป็นเรือ่งทีรั่ฐบาลและธนาคารกลางกับสถาบนัการ

เงินอ่ืนๆ จะต้องด�าเนินการสนับสนุนอีกมาก การสนับสนุนทางการ

เงินนี้มีปัญหากว้างขวางเกินไปกว่าเร่ืองหาเงินมาให้กู้ยืมอย่างเดียว 

เพราะวิธีการท่ีดีท่ีสุดนั้นจะต้องพยายามให้เกิดตลาดเงินทุนข้ึน ทั้ง

ตลาดเงนิระยะสัน้และตลาดเงนิทนุระยะยาวประเภทหุน้และหุ้นกู้ด้วย 

ตลาดเงนิทุนจะเกดิขึน้ได้ดก็ีต้องอาศยักรอบกฎหมายอนัรดักมุและทนั

สมยัว่าด้วยหุน้ส่วนบรษัิท และการควบคมุพอสมควรโดยเจ้าพนกังาน

กระทรวงเศรษฐการ การขจัดข้อกังวลนี้ควรด�าเนินไปโดยเร็ว

เกีย่วกับสมรรถภาพของอตุสาหกรรมนี ้มข้ีอค�านงึอกีข้อหนึง่คอื 

การกระจายโรงงานอตุสาหกรรมออกไปสูช่นบท เพือ่ชะลอการเติบโต

ของพระนครให้อยูใ่นขอบเขตอนัสมควร และเพือ่สนบัสนนุชาวชนบท

ให้มีทางท�ามาหากินมากขึ้น นโยบายนี้เป็นนโยบายสังคมที่ดี ควรใช้

ความพยายามด�าเนนิการให้ได้ผล แม้จะเสยีทางเศรษฐกิจบ้างในชัน้ต้น 

รัฐบาลกค็วรจะยอมเป็นผูเ้สยี กล่าวคอื จะต้องให้ผูป้ระกอบการได้รบั

ประโยชน์เอกสทิธิม์ากขึน้และนานกว่าปกต ิจะต้องช่วยสนบัสนนุให้มี

ถนน การขนส่ง พลังงาน และน�้าสมบูรณ์และถูกเทียบเคียงได้กับใน

บริเวณใกล้เคยีงพระนคร

อตุสาหกรรมบางประเภทจะมสีมรรถภาพได้กต้็องมตีลาดใหญ่
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พอสมควร ต้องมลีกูค้าท่ีมเีงนิซ้ือสินค้ามากพอ ในกรณเีช่นน้ีเราจ�าเป็น

จะต้องมองเลยราชอาณาเขตออกไป ความตกลงกับประเทศข้างเคียง

ในการวางโครงการอุตสาหกรรมการร่วมทุนด�าเนนิการ และการจดัการ

ด้านตลาดและภาษีอากร ถ้อยทีอาศัยกันเพื่อให้โรงงานประเภทนี้ได้

อาศัยลูกค้าหลายๆ ประเทศรวมกัน ก็จะมีผลดียิ่งแก่ทุกประเทศที่ 

ร่วมมือกัน

ความยุติธรรม
การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักยุติธรรมในสังคมฉันใด 

การพฒันาอตุสาหกรรมกจ็ะงดเว้นจากหลกัยตุธิรรมมไิด้ฉนันัน้ เท่าที่

ได้กล่าวมาในข้อต่างๆ ข้างต้นนี้ ก็ได้ค�านึงถึงความยุติธรรมแก่ผู้ซื้อ

เคร่ืองอปุโภคบรโิภคซึง่มสีทิธทิีจ่ะซือ้ของดแีละราคาถกู กบัได้ค�านงึถงึ

ความยุติธรรมแก่ผูผ้ลติ ซึง่ควรจะได้โอกาสท�าก�าไรพอควรโดยปราศจาก

การรบกวนจากสนุขัหรอืสตัว์ประเภทอืน่ๆ กบัได้รบัความสนับสนนุให้

ตั้งตัวได้

ปัญหาเกีย่วกบัความยตุธิรรมในสังคมประเดน็ต่อไปได้แก่ค่าจ้าง

แรงงานและสวัสดิภาพในการท�างาน “เมืองไทยเรานี้เป็นเมืองพระ 

นายจ้างมักจะดูแลลูกจ้างเสมือนลูกหลาน และรัฐบาลก็เอาใจใส่ให้

สวสัดภิาพแก่กรรมกร” แม้ว่าทีก่ล่าวมานีจ้ะเป็นจรงิในทกุกรณ ี(ซึง่น่า

สงสยั) กย็งัไม่เป็นการเพยีงพอ การปกครองแบบพ่อปกครองลกูหลาน

นัน้พ้นสมัย เพราะลกูหลานโตแล้ว ค�าว่าปกครองนัน่ยงัหมายความว่า

เขายงัค�า้ศีรษะอยู ่จะให้อะไรกไ็ด้ ไม่ให้กไ็ด้ อย่าเถยีงเลย ฉะนัน้ผม

เข้าใจว่า ในไม่ช้าเราจ�าเป็นทีจ่ะมสีหบาลกรรมกรขึน้ เพือ่รกัษาประโยชน์

ของกรรมกรเอง ที่ใช้ค�าว่าจ�าเป็นนั้นก็เพราะถ้าเราไม่จัดให้มีข้ึนโดย 

เปิดเผย เหตุการณ์ก็จะบังคับให้เกิดมีขึ้นโดยทางลับ และถ้าเป็นเรื่อง
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ลับแล้วอันตรายและข้อเสียหายจะมีเป็นทวีคูณ

การมสีหบาลกรรมกรขึน้นัน้มข้ีอเสยีหายอยูห่ลายอย่าง เปรยีบ

กับสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ ค่าจ้างอาจจะแพงข้ึน ท�าให้ต้นทุนสูงข้ึน 

และอาจจะมีการยุยงส่งเสริมต่างๆ นานา แต่ทั้งน้ีผมคิดว่าต้องหักใจ

ว่าเป็นสทิธมินษุยชนซึง่เป็นข้อส�าคญั กรรมกรแต่ละคนกม็ศีกัดิศ์รเีป็น

มนษุย์ ต้องเสยีภาษี ต้องกนิข้าว เลีย้งลกูเมยีเท่าๆ กบันายห้างเหมอืน

กนั ข้อท่ีพวกเราควรจะพยายามให้เกดิขึน้ก็คอื กฎหมายทีใ่ห้ความชอบ

ธรรมแก่ลกูจ้างและนายจ้างทัง้ ๒ ฝ่าย และพยายามให้รฐับาลลงทนุ

สร้างแรงงานทีม่ฝีีมอืและสตปัิญญาดพีอสมควร ถงึจะจ้างแพงหน่อยก็

กลบัมผีลให้มสีมรรถภาพและมีช่องทางให้ต้นทุนกลับลดลงได้

ทนีีจ้ะกล่าวถงึความยตุธิรรมระหว่างผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ด้วยกัน ความอยุติธรรมน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเอารัดเอาเปรียบกัน 

แข่งขันกันโดยไม่เสมอภาค มีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรกัน เป็นต้น 

ความอยุติธรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้ามีการวิ่งเต้นกัน ถ้าคน

อื่นเขาวิ่งเต้นกันแล้วเราไม่วิ่งเต้น เราก็ต้องเสียเปรียบวันยังค�่า ถ้า

แข่งขนักนัว่ิงเต้น กย็งัแก้ไม่ส�าเรจ็นัน่แหละ เพราะบางคนเกดิมาวิง่เต้น

เก่งกว่าบางคน แล้วถ้าว่ิงไปว่ิงมา ต้นทนุมนักต้็องสงูกนัทัว่หน้า ขดักบั

หลักสมรรถภาพอีก

ข้อนี้ผมคิดว่าวิธีแก้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ท่านนักประกอบการอุตสาห- 

กรรมเอง อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ระบบการปกครองบ้านเมือง ซึ่งท่านก็อาจ

จะช่วยด้วยได้เหมือนกัน ส่วนท่ีอยู่กับท่านนั้นก็คือควรจะใช้สมาคม

ของท่านนีใ้ห้เป็นประโยชน์ สนบัสนนุให้สมาคมเป็นกลางและมกีติตคิณุ 

อ�านาจหน้าที่จะเจรจาเป็นทางการกับรัฐบาลร่วมกันโดยเปิดเผย หรือ

อกีนยัหนึง่ ให้มกีารเจรจากบัรัฐบาลเพยีงช่องเดยีวคอืผ่านทางสมาคม

และผลของการเจรจาต้องเป็นไปโดยเปิดเผย เพือ่มใิห้เกดิความข้องใจ

ในหมูส่มาชกิว่าใครจะหกัหลงัใคร
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ส่วนระบบการปกครองบ้านเมอืงนัน้ ท่านทัง้หลายกอ็าจจะช่วย

ได้เหมือนกัน เช่น การอาศัยชื่อผู้ทรงอิทธิพลมาประกอบการค้าการ

อุตสาหกรรมนั้น ผมจ�าได้ว่าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีผู้ใด

สนบัสนนุว่าเป็นของด ีเพยีงแต่ส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ควรอยู่ในรฐัธรรมนญู 

ควรอยู่ในกฎหมายธรรมดา ฉะนัน้ ผมใคร่จะเสนอว่า สมาคมของท่าน

และสมาคมการค้าอื่นๆ ควรจะเริ่มพิจารณาเสียแต่เดี๋ยวน้ีว่าควรจะมี

กฎหมายอย่างไรทีจ่ะก�าหนดมารยาทของนกัการเมอืง ข้าราชการผูใ้หญ่

และนักอุตสาหกรรมนักพาณิชยกรรม ให้ถูกต้องตามท�านองคลอง

ธรรม ป้องกนัการทจุรติการว่ิงเต้นอนัไม่สมควรได้ ถ้าท่านท�าได้เช่นนี้ 

นอกจากจะก่อให้เกดิความยตุธิรรมในหมูค่ณะของท่านแล้ว ท่านยงัจะ

ท�าบุญคุณให้แก่ประชาชนทัง้ชาตใินปัจจุบันและอนาคตกาลด้วย

สรุปที่ผมได้กล่าวมาตอนท้ายนี้ก็คือ ใคร่จะขอให้ท่านโดย

สมาคมอุตสาหกรรมไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและเปิดเผยโดย

ชอบธรรมกับรัฐบาล และเอาใจใส่พยายามให้ระบบการปกครอง การค้า 

การอตุสาหกรรมของประเทศ เป็นไปโดยชอบธรรม มกีฎหมายสนบัสนนุ

และสามารถป้องกันการว่ิงเต้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเป็นการ

ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการทั้งการเมืองและประจ�าด้วย



ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบาย 

และผลทางด้านสังคมของการพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศไทย

จากหนังสือ กิจการธนาคารแห่งประเทศไทยในสิบปีแรก 

และในรอบปีที่ยี่สิบ และข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบาย 

และผลทางด้านสังคมของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย  

(กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕11), หน้า 1๐1–1๐๙.

การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับแรก (พ.ศ.๒๕๐๔–๒๕๐๙) นับได้ว่าเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี 

ดังจะเห็นได้จากอัตราการเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ คิดตาม

ราคาคงที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ ๗.๒ ต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่ม

ของจ�านวนประชากรร้อยละ ๓.๒ ต่อปีแล้ว มผีลท�าให้รายได้อนัแท้จรงิ

เฉลี่ยต่อคนในระยะนี้สูงขึ้นร้อยละ ๔ ต่อปี

ในระยะ ๖ ปี ของแผนพัฒนาฉบับแรกน้ี รัฐบาลได้ระดม

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคมนาคมและขนส่ง การชลประทาน และการ

พลังงาน อันเป็นกิจการขั้นพ้ืนฐานที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ และได้เน้น

หนกัในการพฒันาการเกษตรยิง่กว่าสาขาอืน่ๆ โดยได้ตัง้เป้าหมายการ

ผลติทางเกษตรไว้สงู เพราะคาดว่าเมือ่เศรษฐกจิข้ันพืน้ฐานมกีารพฒันา

อย่างเพียงพอแล้ว เกษตรกรกจ็ะท�าการผลติพืชผลต่างๆ ได้มากขึน้ด้วย 

ผลปรากฏว่าการเลือกพืชผลส�าคัญๆ มีปริมาณสูงกว่าเป้าหมายที่
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ก�าหนดไว้ในแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพด ปอ และมันส�าปะหลัง 

ได้กลายเป็นสนิค้าส่งออกท่ีส�าคญัของประเทศ ซึง่แต่ก่อนพชืผลเหล่านี้

ผลติเพือ่บรโิภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์นีแ้สดงให้

เหน็ว่าเกษตรกรของประเทศไทยจะท�าการเพาะปลกูพชืผลใหม่ๆ เพ่ือ

จ�าหน่ายหารายได้เพิม่ขึน้หากภาวการณ์อ�านวย 

การก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงนครหลวงกับส่วนภูมิภาค เป็น

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถขนส่งพืชผลจาก

ไร่มาสูต่ลาดได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้ ปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่คอื

ความกระตือรือร้นของเกษตรกร กล่าวคือเมื่อพืชผลขายได้ราคาดี 

เกษตรกรกจ็ะท�าการผลติพชืผลนัน้มากขึน้ อาท ิเมือ่คราวทีป่อมรีาคา

สงูขึน้เนือ่งจากภาวะฝนแล้งในประเทศปากสีถาน และการสูร้บระหว่าง

อนิเดยีกบัปากสีถาน เกษตรกรไทยได้ถือโอกาสท�าการผลติปอมากขึน้ 

จนขณะนี้ปอไทยได้ส่งไปขายในตลาดต่างประเทศมากกว่าแต่ก่อน

ส�าหรับการผลิตข้าวในระยะของแผนฯ นั้น ปรากฏว่าได้รับ

ผลิตผลส�าเร็จน้อยกว่าการผลิตข้าวโพด ปอ และมันส�าปะหลัง ทั้งนี้

เพราะสาเหตสุ�าคญัหลายประการ อาท ิผลผลติต่อไร่ยังอยูใ่นระดบัต�า่

มาก ซึ่งสืบเนื่องจากการเก็บค่าพรีเมียมข้าวส่งออกในอัตราสูง ท�าให้

ชาวนาขายข้าวได้ราคาต�่ากว่าที่ควรจะได้รับ จึงไม่มีก�าลังใจและก�าลัง

เงินที่จะใช้ปุ๋ยในนา โดยเหตุนี้ผลผลิตต่อไร่จึงอยู่ในระดับต�่ามาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลผลิตต่อไร่ในประเทศผลิตข้าวอื่นๆ จากผลการ

พิสูจน์ยืนยันว่า ถ้าได้ใช้ปุ๋ยให้พอเพียงแล้ว ผลผลิตต่อไร่จะสูงกว่าที่

เป็นอยู่ขณะนี้อีกมาก

ทางด้านสงัคม ถือว่าการเกบ็ค่าพรเีมยีมข้าวเป็นการโอนรายได้

จากชาวนามาให้ชาวเมือง โดยท่ีชาวนาได้รับราคาข้าวต�่ากว่าราคา

ตลาดโลกมาก และท�าให้ชาวเมืองได้ซื้อข้าวบริโภคในราคาต�่ากว่าที่

ควร รัฐบาลได้ตระหนักในเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงได้ใช้มาตรการที่เหมาะ
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สมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยวิธีก�าหนดราคาขั้นต�่าไว้ กล่าวคือ 

รฐับาลจะรับซ้ือข้าวจากชาวนาเมือ่ชาวนาไม่สามารถขายข้าวได้ในราคา

ขั้นต�่ากว่ารัฐบาลก�าหนด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความ

จ�าเป็นต้องรับซื้อข้าวจากชาวนา เพราะราคาข้าวมีแนวโน้มสูงข้ึนอยู่

เรือ่ยๆ ท�าให้ชาวเมอืงต้องซ้ือข้าวบริโภคในราคาสงูขึน้ และชาวนาได้รบั

ราคาสูงกว่าเดมิประมาณ ๒ เท่า เม่ือเทยีบกับระยะ ๒–๓ ปีทีแ่ล้วมา

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ความเหลื่อมล�้าในรายได้ของเกษตรกรกับ

รายได้ของชาวเมืองยังมีอยู่มากในขณะนี้ ทั้งน้ีเพราะการเพิ่มผลผลิต

สาขาเกษตรกรรมซึ่งยังคงใช้วิธีการผลิตท่ีล้าสมัย มีระดับต�่ากว่าการ

เพิม่ผลผลติสาขาอืน่ๆ นอกจากนีก้ารทีส่าขาเกษตรกรรมต้องแบ่งราย

ได้จากการผลิตให้แก่ประชากรสาขาเกษตรกรรมซึ่งมีจ�านวนมากกว่า

สาขาอื่นๆ รวมกัน ท�าให้ความแตกต่างในรายได้เฉลี่ยต่อคนมีมาก 

ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ชาวชนบทจ�านวนไม่น้อยจึงได้อพยพโยกย้ายไปหา

งานท�าในเมอืงใหญ่ๆ โดยหวังจะให้มรีายได้สงูขึน้ และหาความสะดวก

สบายซึ่งหาได้เฉพาะแต่ในเมืองเท่านั้น แต่เนื่องด้วยประเทศไทยยัง

ไม่มีการกระจายอุตสาหกรรมออกสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเพียงพอ 

ชาวชนบทจงึมกัพากนัมาอยูแ่ออดัในนครหลวง ก่อให้เกดิการขาดทีอ่ยู่

อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ด้วย ความ

เจรญิทางเศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้อย่างไม่สมดุลระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 

และระหว่างนครหลวงกับส่วนภูมิภาคและชนบทนี้ โดยเฉพาะทาง

จังหวัดชายแดน รัฐบาลได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้พยายามขยายการ

พัฒนาเศรษฐกิจออกสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมากข้ึน โดยได้ลงทุน

พัฒนาในโครงการต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เช่นโครงการก่อสร้างถนน 

โครงการชลประทาน ขยายการศึกษาในชนบท และที่ส�าคัญในขณะนี้

ได้แก่ โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท โครงการที่กล่าวนี้ปรากฏในแผน

พัฒนาฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕1๐–๒๕1๔)
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ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ ท้ังในแผนพฒันาฉบบัที ่1 และ

แผนพัฒนา ๕ ปี ฉบับที่ ๒ ซึ่งเริ่มต้นใน พ.ศ.๒๕1๐ รัฐบาลได้มุ่ง

ลงทุนพฒันาเฉพาะโครงการขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิเท่านัน้ ส่วนการ

พัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมปล่อยให้เป็นงานริเริ่มของเอกชน โดย

อาศยักฎหมายส่งเสรมิการลงทนุเพือ่กิจการอตุสาหกรรม เป็นเครื่อง

มอืจงูใจผูล้งทนุซ่ึงปรากฏว่าได้ผลดเีป็นท่ีน่าพอใจ ดงัจะเหน็ได้ว่าต้ังแต่ 

พ.ศ.๒๕๐๓ จนถงึปัจจบุนั มโีรงงานอตุสาหกรรมใหม่ๆ ประเภทต่างๆ 

ประมาณ ๔๐๐ กว่าราย ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไปแล้ว ใน

จ�านวนนี้ได้เปิดกิจการแล้วประมาณ ๒๓๐ ราย รวมเงนิลงทนุในการ

ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรประมาณ ๓๐๐ ล้านเหรียญ

อเมริกัน ผลผลิตจากกิจการอุตสาหกรรมใน พ.ศ.๒๕๐๙ มีอัตราสูง

ขึ้นเป็นร้อยละ 1๓ ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ และรวมผลผลิต

ในกิจการเหมืองแร่ และการก่อสร้างด้วยแล้ว จะเป็นร้อยละ ๒๐ ของ

ผลผลิตท้ังหมดของประเทศ ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศที่ก�าลัง

พฒันาส่วนมาก ทีว่างนโยบายส่งเสริมกจิการอตุสาหกรรมมุง่ไปในทาง

ส่งเสรมิการผลิตสนิค้า เพือ่ทดแทนสนิค้าทีเ่คยสัง่ซือ้จากต่างประเทศ 

ปัญหาส�าคัญที่ประเทศไทยก�าลังประสบขณะนี้ได้แก่การที่

เอกชนมักลงทนุในอตุสาหกรรมทีห่วังผลตอบแทนสงู ในระยะเวลาอนั

ส้ัน และมักเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้วัตถุดบิจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น อตุสาหกรรมผลติสังกะสี ประกอบรถยนต์และรถแทรกเตอร์ ผลติ

ยารักษาโรค อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ บางรายใช้

วัตถุดิบและส่วนประกอบจากต่างประเทศถึงร้อยละ ๘๐–๙๐ ของ

วตัถดุบิและส่วนประกอบทัง้หมด ท�าให้มลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศ

อยู่ในระดับต�่ามาก ปัญหาดังกล่าวชวนให้สงสัยว่านโยบายส่งเสริม

กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดปริมาณและมูลค่าสินค้า

ขาเข้าและเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศอาจจะไม่ได้ผลสมกับท่ี
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รฐับาลได้วางนโยบายไว้ กจิการอตุสาหกรรมประเภททีต้่องใช้วตัถดุบิ

และส่วนประกอบจากต่างประเทศในอัตราสงูเช่นนี ้ได้ก่อให้เกดิปัญหา

ทางด้านเงินตราต่างประเทศแก่ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลาย ทั้งใน

เอเชยีและละตนิอเมรกินัมาแล้ว ส�าหรบัประเทศไทยซึง่เป็นประเทศที่

สมบรูณ์ด้วยทรัพยากรทางเกษตรนัน้ ควรให้การส่งเสรมิกจิการอตุสาห- 

กรรมท่ีใช้ทรพัยากรเหล่านัน้ในการผลติ ทัง้นีเ้พราะอตุสาหกรรมเหล่า

นี้ช่วยให้เกษตรกรมีงานท�ามากขึ้น ในระยะหลังๆ น้ี คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมก็ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็น

อย่างดี จึงได้พจิารณาให้การส่งเสริมแก่กิจการอตุสาหกรรมทีใ่ช้วตัถดุบิ

ในประเทศ และกจิการอตุสาหกรรมทีผ่ลติสนิค้าเพือ่ส่งออกเป็นพเิศษ

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา มกัจะต้องประสบ

กับภาวะกดดันทางด้านระดับราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้ตั้ง

เป้าหมายไว้สูงเกินไป ทั้งนี้เพราะคาดหมายได้ว่า ทรัพยากรที่มีอยู่จะ

ค่อยๆ ใช้หมดไปในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้

เช่นเดียวกันกับประเทศที่ก�าลังพัฒนาอื่นๆ ทั้งที่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ไม่สูงนักก็ตาม ในปลายปี ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนา

ฉบับที่ 1 ดัชนีราคาผู้บริโภคได้สูงขึ้นถึงร้อยละ ๔ เทียบกับอัตราเพิ่ม

โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.๕ ต่อปี ในระยะ ๕ ปีก่อน การที่ดัชนี

ราคาสูงขึ้นมากเช่นนี้ สืบเนื่องจากสาเหตุส�าคัญ ๒ ประการ กล่าวคือ 

ราคาอาหารโดยเฉพาะราคาข้าวสารในประเทศสงูขึน้มากประการหนึง่ 

และราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราค่าจ้างในกิจการก่อสร้างสูงขึ้นอีก

ประการหนึง่ ทีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะโครงสร้างการพฒันาทกุโครงการทาง

ภาครัฐบาลหรอืทางภาคเอกชนกต็าม จ�าเป็นต้องมกีารก่อสร้างไม่มาก

ก็น้อย จึงเป็นธรรมดาที่ระดับราคาในภาคการก่อสร้างจะเพิ่มสูงขึ้น

ก่อนภาคอื่นๆ ยิ่งกว่านั้นการที่มีนักทัศนาจรและทหารต่างชาติเข้ามา

ใช้จ่ายเงนิในประเทศจ�านวนมากขึน้ได้ท�าให้กิจการก่อสร้างโรงแรมและ
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บ้านเช่าขยายตวัอย่างรวดเรว็ ซึง่ก่อให้เกดิการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้าง

และแรงงานภายในประเทศ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะที่กล่าวนี้ 

ระดับราคาสาขาการก่อสร้างอยู่ในระดับคงท่ีไม่สูงมากเกินไป ทั้งนี้

เพราะรฐับาลได้ใช้นโยบายผ่อนคลายการสัง่สนิค้าเข้าบางประเภท โดย

เฉพาะไม้และซเีมนต์ การทีป่ระเทศไทยสามารถใช้มาตรการดงักล่าว

ได้ กเ็พราะประเทศไทยมเีงนิส�ารองเงนิตราต่างประเทศอย่างเพยีงพอ

นบัตัง้แต่กลางปี ๒๕1๐ ราคาวัสดุก่อสร้างได้กลบัสู่ระดับปกต ิอย่างไร

ก็ตาม ส�าหรับราคาข้าวยังคงอยู่ในระดับสูงสืบเนื่องจากตลาดต่าง

ประเทศมีความต้องการข้าวมาก ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลจึงได้

ก�าหนดโควตาข้าวส่งออกและได้เพิม่อตัราค่าพรเีมยีมเพือ่ตรงึมใิห้ราคา

ข้าวภายในประเทศสูงเกินควร ส�าหรับราคาอาหารประเภทอื่นๆ เช่น 

เนื้อสัตว์และเป็ดไก่ ก็มีระดับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

 จากประสบการณ์ของประเทศไทย ย่อมแสดงให้เหน็ว่าในการ

พัฒนาเศรษฐกิจย่อมต้องมีรายจ่ายสูงขึ้น การมีเงินส�ารองเงินตรา

ระหว่างประเทศเพียงพอ เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรึงราคา

ภายในไม่ให้สงูเกนิควร การทีร่ฐับาลไทยสามารถด�าเนินนโยบายผ่อน

คลายแทนที่จะเข้มงวดรัดเข็มขัดในขณะที่ประเทศก�าลังเร่งรัดการ

พัฒนานี้ ผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยส่งเสรมิความต้องการภายในประเทศให้เพิม่ขึน้ แทนทีจ่ะ

จ�ากดัดงัทีป่ระเทศพัฒนาอืน่ๆ หลายประเทศกระท�า ทัง้นีค้งเป็นเพราะ

ประเทศไทยด�าเนินตามทฤษฎีที่ว่า เมื่อมีความต้องการสินค้าภายใน

ประเทศมากขึ้น ตลาดภายในประเทศก็จะขยายตัวมากขึ้น ช่วยจูงใจ

ให้มีกิจการอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น เพ่ือผลผลิตสินค้าตอบสนอง

ความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ ตวัอย่างของประเทศไทยอาจถือเป็นกรณพิีเศษ 

เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีปัญหาทาง

เศรษฐกจิและทางสงัคมน้อยกว่าประเทศท่ีก�าลงัพฒันาอืน่ๆ และมเีงนิ
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ส�ารองเงินตราต่างประเทศมากพอ ประเทศไทยจึงสามารถด�าเนิน

นโยบายผ่อนคลาย โดยไม่ก่อให้เกิดความกดดันทางภาวะเงินเฟ้อใน

ขณะที่ก�าลังเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจได้

ในระยะ 1๐ ปีท่ีผ่านมานี ้ทัศนคตทิางสงัคมไทยได้เปลีย่นแปลง

ไปอย่างน่าสังเกต การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลสืบเน่ืองจากการพัฒนา

เศรษฐกจิ ในสมยัก่อนสงัคมถือว่าอาชพีนกัธรุกิจและอตุสาหกรรมเป็น

อาชีพที่ไร้เกียรติ แต่ปัจจุบันความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม 

นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจะได้รับการยกย่องไม่แพ้อาชีพอื่น อัน

ท่ีจริงปัจจุบันน้ีประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาข้าราชการลาออกไป

ท�างานในกิจการอุตสาหกรรมและการค้าของเอกชนมาก เพราะได้ค่า

ตอบแทนและมีฐานะทางสังคมสูงกว่า จนท�าให้กระทรวงทบวงกรม

ต่างๆ ต้องประสบปัญหาขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถที่จะด�าเนินงาน

ตามโครงการต่างๆ รัฐบาลจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ความ

ส�าคญัแก่การศกึษามากกว่าแต่ก่อน เป็นต้นว่า บรรจโุครงการปรบัปรงุ

และขยายการอาชวีศกึษา และการมธัยมศกึษาไว้ในแผนพฒันาฉบบัที่ 

๒ และน�าเงินส�ารองเงินตราต่างประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการ

พัฒนาก�าลังคน

จากการวิเคราะห์ประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยดังกล่าว พอจะสรุปถึงปัจจัยส�าคัญๆ ที่มีส่วนช่วยท�าให้

การพัฒนาในระยะ ๕–๖ ปีท่ีแล้วมาเป็นไปโดยราบรื่น ประการแรก 

ประเทศไทยเร่ิมมีโครงการพัฒนาหลังประเทศอื่นๆ จึงอาศัยประสบ- 

การณ์ของประเทศอืน่ๆ ทีม่พีฒันามาก่อนเป็นหลกั ทัง้นีเ้พือ่หลีกเลีย่ง

ข้อผิดพลาดในทางนโยบายที่ประเทศอื่นๆ ได้ประสบมาแล้ว ประการ

ที ่๒ เมือ่มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิเป็นครัง้แรก สถานการณ์ของ

ประเทศไทยในขณะนัน้อยูใ่นฐานะด ีกล่าวคอื งบประมาณของรฐับาล

อยู่ในภาวะเกือบจะสมดุล เงินส�ารองเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับ
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สูง เงินบาทมค่ีามัน่คง ประการที ่๓ รฐับาลได้ตดัสนิใจด�าเนนินโยบาย

การพัฒนาที่ถูกต้องโดยให้ความส�าคัญแก่สาขาเกษตรกรรม และได้

ลงมือก่อสร้างและขยายกิจการข้ันพ้ืนฐานที่จ�าเป็นส�าหรับพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งปล่อยให้การพัฒนาทางสาขาอุตสาหกรรม

เป็นหน้าที่และการริเริ่มของเอกชน นอกจากนี้รัฐบาลได้ยับยั้งชั่งใจไม่

ท�าการลงทนุในกจิการอตุสาหกรรมหนกั เช่น การตัง้โรงงานถลงุเหลก็ 

เพราะต้องใช้ทนุและผูช้�านาญงานมากซึง่ประเทศไทยยงัไม่อยูใ่นฐานะ

ท่ีจะท�าได้ ประการสุดท้าย ประเทศไทยได้ใช้เงินส�ารองเงินตราต่าง

ประเทศเป็นเครือ่งมอืสกดักัน้ภาวะเงนิเฟ้อซึง่จะเกิดขึน้จากการใช้จ่าย

เงินในการพัฒนาประเทศเป็นจ�านวนมาก ความส�าเรจ็ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๒ (๒๕1๐–๒๕1๔) จึงข้ึนอยู่กับความ

สามารถของรฐับาลในอนัทีจ่ะไม่ปล่อยให้รายจ่ายสามญัมรีะดบัสงูเกนิ

ควร และด�าเนนินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิตามโครงการต่างๆ ทีไ่ด้

ก�าหนดล�าดบัความส�าคัญไว้แล้ว ทรัพยากรของประเทศยังคงมอียูเ่พยีง

พอ แต่จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรนั้นในทางที่ถูกตามแผนที่วางไว้



ล�าดับความส�าคัญก่อนหลัง 

ในการพัฒนาประเทศ
วิทยากร เชียงกูล สัมภาษณ์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิมพ์ครั้งแรกใน ชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษาประชาชน 

๘ สิงหาคม ๒๕1๒

เหตุที่ผมยกปัญหำนี้ข้ึนมำถำมก็เพรำะได้สังเกตเห็นว่ำ ดูทุกวันนี้

เรำไม่ค่อยจะได้ค�ำนึงถึงเรื่องที่ว่ำอะไรที่เรำควรท�ำก่อน อะไรที่เรำ

ควรท�ำหลังอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำนัก ท้ังกำรท่ีเรำมีปัญหำมำก

เสียเหลอืเกนินัน้ยิง่เป็นเหตทุ�ำให้เรำเกดิควำมสบัสน ฉวยคว้ำอะไร

ได้ก็มักท�ำไปก่อน อันไหนเป็นปัญหำด่วนมำหรือเป็นปัญหำที่อยู่ใน

ควำมสนใจของคนส่วนใหญ่ก็ลัดคิวแก้ให้ก่อน บำงทีก็มีปัญหำด่วน

บ่อยเสียจนไม่ต้องมีเวลำมำนั่งวำงแผนกันอย่ำงจริงจังว่ำ ในระยะ

ยำวนัน้อะไรควรท�ำก่อนท�ำหลงั ผมจงึอยำกจะเรยีนถำมว่ำ อำจำรย์

มีควำมเห็นอย่ำงไรในเรื่องนี้ อำจำรย์คิดว่ำ เรำควรจะค่อยๆ แก้

ปัญหำกนัไปเรือ่ยๆ แบบอย่ำงทีผ่มรูส้กึว่ำเรำก�ำลังท�ำกนัอยู ่หรอืว่ำ

เรำจะมำตั้งหลักพิจำรณำก่อนว่ำอะไรที่มันส�ำคัญจริงๆ ควรท�ำก่อน

ท�ำหลังกัน อย่ำงไหนจะดีกว่ำ อำจำรย์มีเหตุผลอย่ำงไร

ข้อสงัเกตท่ีเกีย่วกบัประเดน็ข้อเทจ็จรงิว่า ทกุวนันีเ้ราท�ากนัตาม

ยถากรรม โดยไม่ค�านึงถึงล�าดับความส�าคัญก่อนหลังนั้นเป็นจริง

ส�าหรับบางคน แต่ไม่จรงิส�าหรบัคนบางคน จรงิส�าหรบับางสถาบนั ไม่



๖๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จริงส�าหรับบางสถาบัน ส�าหรับส�านักงบประมาณและสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแห่งชาตินั้น ผมคิดว่าแต่ละสถาบันก็มีความส�าคัญอยู่ แต่

เขาจะประสานให้ตรงกนัหรอืไม่นัน้เป็นปัญหาอยู ่อกีประการหนึง่ การ

จัดล�าดับความส�าคัญในแผนพัฒนานั้น ทางราชการไม่ได้ระบุให้ทราบ

ชัดเจนกันท่ัวไป ฉะนั้นผู้ที่อยู่นอกวงราชการอ่าน และเห็น และฟังๆ 

ไปก็ดูสับสนคล้ายๆ กับไม่ได้วางแผนไว้

สรุปความว่า ตามความเห็นของผม การวางแผนระยะยาวเพื่อ

พฒันาเป็นการจ�าเป็น และภายในแผนพฒันานัน้จ�าเป็นจะต้องจดัล�าดบั

ความส�าคัญของโครงการต่างๆ ไว้ให้แน่ชัดว่า โครงการใดควรทุ่มเท

ก�าลงัท�าไป โครงการใดควรท�าไปเรือ่ยๆ และโครงการใดควรระงบั เป็น

เรื่องที่จ�าเป็น

ตกลงตอนนี้อ�ำนำจส่วนใหญ่อยู่ที่ใคร ผมหมำยถึงว่ำ ใครมีสิทธิมี

เสียงมำกที่สุดในกำรที่จะดึงให้รัฐบำลตัดสินใจท�ำอะไร

อ�านาจทางบริหารที่ส�าคัญที่สุดก็ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ภายใน

กระทรวงแต่ละกระทรวงก็เป็นอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี แต่ระหว่าง

กระทรวงกับรัฐบาลส่วนรวม อ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาควรจะเป็น

ของสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิและส�านกังบประมาณซึง่เป็นที่

ประสานงานกนั ส�าหรบัเร่ืองการศกึษาก็ควรเป็นอ�านาจหน้าทีข่องสภา

การศึกษาแห่งชาติ นี่กล่าวโดยทางที่ควรที่ชอบ แต่ก็มีอยู่บ้าง เจ้าของ

โครงการบางรายหรือคณะรัฐมนตรีเองพิจารณาไปโดยถือประเด็น

การเมืองหรือเหตุผลอ่ืนเป็นส�าคัญ ในกรณีเช่นน้ีก็เท่ากับให้ความ

ส�าคัญแก่นักวิชาการน้อยกว่าข้อค�านึงด้านอื่น และบางทีเมื่อมีการ

ปล่อยข่าวออกมาจึงดูสับสนกัน ส�าหรับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ง

ชาตนิัน้ คณะกรรมการบรหิารได้จัดล�าดบัความส�าคญัของปัญหา ๒–๓ 

เรื่องไว้อย่างสูงในขณะนี้ และพยายามสละเวลาพิจารณาเรื่องเหล่านี้

อย่างจริงจัง
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ถ้ำอย่ำงนัน้อะไรคอืปัญหำรบีด่วนมำกทีส่ดุในควำมเหน็ของอำจำรย์ 

มีเหตุผลอย่ำงใดจึงคิดเช่นนั้น

เรื่องซึ่งเป็นปัญหารีบด่วนในระยะ ๓–๔ ปีมานี้ ก็คือเรื่อง 

กำรเกษตร ซ่ึงเดีย๋วนีต้้องให้การสนบัสนนุกันเป็นการใหญ่ทเีดยีว เรือ่ง

ถั่ว ปอ ข้าวโพด มันส�าปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ จ�าเป็นที่จะต้อง

พยายามให้ผลิตและขายได้มากๆ ขณะนี้การค้าระหว่างประเทศของ

เราขาดดุลอยู่มาก จะแก้ได้ดีจริงๆ ก็ต้องพยายามผลิตสินค้าของเรา

และส่งออกได้มากๆ และสินค้าที่เราควรจะพยายามส่งออกให้มากขึ้น

กค็อืสนิค้าเกษตร เรามเีวลาแก้ปัญหาทีว่่านีส้กั ๒–๓ ปี โดยทีไ่ม่เดอืด

ร้อนนัก เพราะเงินส�ารองในการค้าระหว่างประเทศของเรามีมากพอ 

และถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้ดี จะมีผลไปถึงทางอื่น เพราะนี่เป็นแม่กุญแจ 

ท�าไมถึงถอืว่าเรือ่งการผลติด้านการเกษตรเป็นแม่กุญแจ กเ็พราะเหตุ

ว่า (1) เป็นทางท�ามาหากินของคนส่วนมากในเมืองไทย (๒) เป็น

เร่ืองทีค่นไทยเราส่วนมากท�าได้ถนดั ถ้าได้รบัการส่งเสรมิเข้าสักหน่อย

ก็ท�าได้ (๓) เราต้องแก้ปัญหาเรื่องดุลการช�าระเงิน ซึ่งคงจะขาดไป

บ้างใน ๒–๓ ปีข้างหน้านี้ ถ้าเราสามารถส่งสินค้าออกได้มากข้ึน มี

สินค้าอย่างใหม่ๆ ขึ้น เราก็จะกลับไปสู่ความเจริญในระดับเมื่อสักสิบ

ปีที่แล้ว รายได้ของประชาชนก็จะสูงขึ้น เมื่อรายได้สูง รัฐบาลก็เก็บ

ภาษีได้มากขึ้น ก็เอาไปพัฒนาและบริหารราชการอื่นได้มากขึ้น อย่าง

นี้ผมจึงว่าปัญหานี้เป็นแม่กุญแจ

มีสิ่งอื่นที่เป็นแม่กุญแจอีกไหม

แม่กุญแจที่ ๒ ก็เป็นเรื่องเก่าของเราคือ กำรศึกษำ ถ้าหากว่า

มนษุย์เราส่วนใหญ่ไม่มกีารศกึษา ความคดิความอ่านและผลติภาพจะ

ไปสูงขึ้นได้อย่างไร เมื่อผลผลิตมีไม่มาก จะคิดแก้ไขก็ยาก ปัญญาชน

ก็ไม่มี ศิลปวิทยา วรรณคดี ก็ไม่เจริญรุ่งเรือง เราก็ย�่าเท้าอยู่แค่นี้  

มิหน�าซ�้าคนก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกเยอะ ปัญหาข้อนี้เป็นเร่ือง
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ในระยะยาว ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องแก้ไขให้ได้ภายในปีสองปี แต่เราต้อง

พยายามแก้ไขวิธีการให้ทันกับปัญหา ในเวลานี้เราล้าหลังกว่าปัญหา 

ต้องให้ทนักบัปัญหาภายใน ๓–๔ ปีข้างหน้า กล่าวคือต้องแก้เรือ่งวงเงนิ

ส�าหรับเร่ืองการศกึษา และในขณะเดยีวกนักต้็องใช้วธิกีารทีถ่กูต้อง น่ี

เป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่พัฒนาคน ก็พัฒนาประเทศไม่ได้ 

แม่กุญแจที่ ๓ ก็คือ ระเบียบบริหำรของรัฐบำล ผมรู้สึกว่าเรา

ไม่ได้แก้ปัญหานี้กันมานานแล้ว และถึงเวลาที่จะแก้เพราะเหตุว่า ยก

ตัวอย่าง เวลาเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาเกษตร บอกว่าเป็นเรื่องส�าคัญ

สดุยอด พอนึกถึงเรือ่งของเกษตร เดีย๋วนี้เรากต็อ้งนกึถงึ ๔ กระทรวง 

๕ กรม ๖ กรม 1๐ กรม เมื่อก่อนนี้เราคิดถึงคนคนเดียวคือรัฐมนตรี

เกษตรเท่าน้ัน ถ้ารัฐมนตรีเกษตรท�าไม่ดี หรือแก้ไขปัญหาไม่ส�าเร็จ 

เราก็หาคนที่รับผิดชอบให้แน่นอน เป็นท่านแล้วท่านก็ไล่ๆ กันต่อไป

ในบรรดาผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาของท่าน แต่เดี๋ยวนี้มัน

กระจายออกไปหมด พูดเรื่องการศึกษาก็เหมือนกัน มีต้ัง ๓–๔ 

กระทรวงเข้ามาเกี่ยว ท�าให้ยุ่งเหยิงตามความคิดของผม แต่ละเร่ือง

นัน้ควรจะมใีครผูใ้ดผูห้นึง่คนเดยีวรับผดิชอบ ฉะนัน้จงึเหน็ควรจะแก้ไข

ระเบยีบการบริหารเสียตามหลกัการนี ้ระบบกรรมการควรน้อยลง เพือ่

จะให้มีการรับผิดชอบในส่วนตัวให้มากขึ้น การปรับปรุงนับว่าเป็น

แม่กุญแจ เพราะเหตุว่าเป็นการปรับปรุงเครื่องมือของรัฐบาล เมื่อ

ปรับปรุงแล้วก็จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้อย่างดี ปัญหาเหล่าน้ี

มิใช่เป็นแต่ปัญหาเศรษฐกิจ แต่เป็นปัญหาทางสังคมและทางการ

ปกครอง เรื่องสุดท้ายนี้รัฐบาลท�าได้โดยไม่ต้องใช้เงินอะไรนัก เรื่องที่ 

๒ คือ การศึกษา รัฐบาลจะต้องยอมเสียเงินเพื่อแก้ปัญหา เรื่องที่ 1 

การปรับปรุงเกษตรนั้น คงจะมีค่าใช้จ่ายมากพอใช้ แต่น้อยกว่าเรื่อง

การศึกษา
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แต่เรื่องที่ ๓ ยำกที่สุดใช่ไหม

ใช่สิ ยากที่สุด แต่ก็ใคร่ขอเสนอให้ท่านผู้ใหญ่ท่ีรับผิดชอบใน

เรื่องนี้ได้เห็นความจ�าเป็น และให้ท่านพยายามแก้ให้จริงๆ และแก้ไข

โดยเร็ว เพราะเราปล่อยให้เรื่องน้ีด�าเนินไปตามยถากรรมสัก 1๐ ปี

มาแล้ว

ตอนนี้มีฝ่ำยไหนก�ำลังติดตำมศึกษำเรื่องนี้อยู่โดยเฉพำะบ้ำงไหม

ผมไม่ทราบ เข้าใจว่าไม่มี ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าเสียดาย

ปัญหำด้ำนกำรเกษตรและกำรศึกษำ นอกจำกอปุสรรคทีเ่กดิทำงกำร

บริหำร อำจำรย์คิดว่ำมีอุปสรรคทำงใดอีกบ้ำง

เรือ่งเกษตรและการศกึษาทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัอยูใ่นขณะนี ้ไม่ใช่

เพราะเหตดุ้านการบรหิารไม่ดีอย่างเดยีว แต่ถ้าแก้ปัญหาให้การบรหิาร

ทะมัดทะแมงขึ้นแล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายข้ึน แต่อุปสรรคอื่น

ยังมีอีก เช่น เราทุ่มเทเงินไปในทางท่ีไม่ถูก หรือบางทีทุ่มเทเงินน้อย

ไป หรือบางทเีรามเีงนิแล้วเราไปจดัการไม่ถกู ยกตวัอย่างเช่น เรือ่งน�า้ 

เรากใ็ช้เงนิไปมากพอใช้ แต่ว่าเราไปสร้างเขือ่นมาก ถ้าสร้างเขือ่นเสรจ็

แล้วเราไปสร้างเขื่อนอีกเขื่อน ฯลฯ ที่ถูกแล้ว เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว

ต้องรีบท�าทางน�้า คูน�้าให้เรียบร้อยไป ให้ชาวไร่ชาวนาใช้ได้เลย เมื่อ

เราลงทนุไปแพงๆ แล้ว กต้็องพยายามให้ได้ผลโดยไม่ชกัช้า ขณะนีผ้ม

เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาได้มีนโยบายในเรื่องนี้ 

และก�าหนดให้พยายามท�าคลองส่งน�้า คูน�้า ให้ได้ใช้น�้าโดยเร็วๆ ถ้า

เป็นจริงอย่างนี้ผมก็ยินดี แต่ว่ามันก็สายมามาก

ตัวอย่างของการทุ่มเทเงินน้อยเกินไปนั้นได้แก่การศึกษา เรา

ควรจะเพิม่เงนิส�าหรบัการศกึษาขึน้ แม้แต่ในการศกึษาเองกต็าม การ

จดัระบบใช้เงนิให้ถกูต้องกย็งัมคีวามจ�าเป็นอยูม่าก และจะสร้างโรงเรียน

ชนดิไหนทีส่�าคญัมาก เมือ่เราขาดทางช่าง ทางเกษตร เรากต้็องทุม่เท
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เรื่องเกษตร เร่ืองช่าง ให้มากหน่อย แทนที่จะมุ่งแต่เฉพาะโรงเรียน

สามัญหรือโรงเรียนช่างไม้ ซ่ึงไม่ให้ประโยชน์ดีนัก หรือแทนที่จะ

พยายามให้มหาวิทยาลัยรับนักเรียนเพิ่มข้ึนจนเกินก�าลัง ซึ่งจะไม่แก้

ปัญหาอะไรมากนัก มีอีกข้อที่ส�าคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ คุณ

จะพดูถึงในเรือ่งการพฒันาการเศรษฐกจิไม่ว่าในด้านไหน คอืเรือ่งโจร

ผู้ร้าย ข้อนีเ้กีย่วกบัการบรหิารเหมอืนกนั คอืเราจะชกัจูงให้เขาไปเลีย้ง

วัว เลี้ยงควาย เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ พอเขาเลี้ยงแล้ว ขโมยมากวาดต้อน

ไปเกลีย้งหรอืไม่ต้องได้ทนัเลีย้งอะไร พอชาวนาร�า่รวยขึน้มาสกัหน่อย

ถกูปล้นเสยีแล้ว ข้อนีส้�าคญัมาก ต�ารวจควรจะจบัผูร้้าย ควรจะป้องกัน

ไม่ให้เกดิผูร้้าย ครคูวรจะสอนหนงัสอื นกัเรยีนควรเรยีนหนงัสอื เรือ่ง

ง่ายๆ อย่างนี้น่าจะท�ากันได้โดยง่าย แต่สภาพในปัจจุบัน ต�ารวจไม่จับ

ผู้ร้าย บางแห่งต�ารวจกลายเป็นผูร้้ายเสยีเอง ครไูม่สอนหนงัสอื เพราะ

เหตุว่าสอนหนังสือแล้วไม่ได้วุฒิ เงินเดือนก็ไม่สูง และไม่ค่อยมีใคร

ตรวจตรา นักเรียนก็เรียนช้าไปบ้าง ไม่เรียนบ้าง การแบ่งแยกความ

รับผิดชอบนี้เสียหายที่ว่า ในชั้นสุดท้ายจะหาใครรับผิดชอบไม่ค่อยได้ 

นี่เป็นข้อที่น่าเบื่อ

ตกลงตอนนี้อำจำรย์คิดว่ำเรำควรจะทุ่มเทกำรลงทุนขนำนใหญ่กัน

ได้แล้วหรืออย่ำงไร

ค�าว่าทุ่มเทเป็นค�าที่น่ากลัว เรียกว่าใช้เงินมากกว่าปกติคงจะ

เหมาะกว่า แต่อย่างทีผ่มว่าไว้ ปัญหาของการพฒันาเกษตรเป็นปัญหา

ด้านจัดการ ในเมื่อมีหลายกระทรวงรับผิดชอบ ก็เป็นเรื่องที่เราต้อง

วางบทบาทของแต่ละแห่งให้มันดี เช่น กรมพัฒนาที่ดินจะต้องไปท�า

ที่ดินให้ดี กรมชลประทานจะต้องไปท�าน�้าให้ดี ต้องบอกบทกันทีเดียว 

ถัดไปก็ด้านกระทรวงเกษตร จะเป็นกรมการข้าวหรือกรมกสิกรรมก็

แล้วแต่ ด้านเครดิตการเกษตรก็ต้องเข้าไปช่วย ทางเศรษฐการก็ช่วย
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เรื่องตลาด เรื่องพยุงราคาสินค้า บทบาทของกระทรวงพัฒนาก็มีอีก

คือ สร้างถนนอย่างนี้ให้มันกลมกลืนประสานกันไปกับโครงการผลิต 

จะเห็นได้ว่าไม่ต้องเสียเงินเท่าไหร่ แน่ละสร้างถนน สร้างเข่ือนก็ต้อง

เสียเงินเหมอืนกนั แต่กไ็ม่ต้องถึงขนาดทุม่เท แต่ถ้าเป็นการศึกษาด้วย

แล้ว เห็นด้วยว่าต้องทุ่มเท ต้องยอมให้ เพราะว่าเป็นเรื่องแพง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ถ้าเราพดูถงึเรือ่งการศกึษาชัน้วศิวกรรมบณัฑติกบัการ

ศึกษาแพทย์ ต้องใช้เครื่องมือเคร่ืองไม้มาก หรือแม้จะผลิตช่างฝีมือ

ชั้นกลาง ถ้าเราจะสอนให้ดีได้ก็ต้องมีโรงฝึกงาน ซึ่งจะต้องสิ้นเปลือง

มากตามความจ�าเป็น และถ้าพิจารณาด้วยว่าอัตราการเพิ่มของ

ประชากรของเราท�าให้นักเรียนมีจ�านวนมากขึ้นรวดเร็วแล้ว ก็จะย่ิง

เห็นว่าต้องการให้เงินมาก

โดยเหตุที่เรำยังล้ำหลังอยู่ไม่น้อย อำจำรย์คิดไหมว่ำคนรุ่นนี้ควรจะ

เสยีสละให้มำกกว่ำทีเ่ป็นอยู ่เช่น ไม่ควรเรยีกร้องให้น�ำ้ไหลไฟสว่ำง

จนเกินไปนัก จะได้เอำเงินไปลงทุนทำงอื่น อย่ำงนี้เป็นต้น

ตามหลกัการของผม ผมรูส้กึว่าคนทกุรุน่มสีทิธทิีจ่ะได้รบัความ

สุขสบายอย่างพอใช้ แต่กไ็ม่ถึงกบัฟุม่เฟือย เรือ่งน�า้กบัไฟเป็นเรือ่งของ

คนที่อยู่ในเมือง ใจผมเองก็ไม่อยากให้ท�าอะไรในเมืองมากนัก อยาก

ให้ใช้เงนิบ�ารงุชนบทมากกว่า แต่อย่าลมืว่าเรือ่งน�า้เรือ่งไฟในกรงุเทพฯ

นี ้ไม่ใช่เรือ่งความส�าราญอย่างเดยีว เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการท�ามาหากนิ

ของชาวกรุงด้วย ทีนี้พูดถึงชนบท น�้าเป็นเรื่องส�าคัญมาก เป็นเรื่องที่

ควรจะทุม่เทให้มาก ควรทีจ่ะเรยีกร้อง ต้องเรยีกร้อง แต่เรือ่งไฟฟ้าผม

รู้สึกว่าในชนบทควรจะเสียสละบ้าง เพราะว่าอย่างต�าบลเล็กๆ มีผู้ใช้

ไฟไม่ถึง ๕๐ ราย การไฟฟ้านั้นย่อมแพงจนเกินเหตุ เพราะอย่างนั้น

ไม่ควรท�า นี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าผมจะจ�ากัดชาวชนบทเกินไป แต่ที่

คุณถามผมคงไม่ได้หมายความถึงชนบท คงหมายถึงทั่วๆ ไปมากกว่า 
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ผมคิดว่าคนรุ่นเราๆ ไม่ว่ารุ่นเด็กหรือรุ่นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้ควรจะเสีย

สละไปในทางที่ถูกต้อง หนึ่งก็คือยอมเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง เวลานี้

เลีย่งภาษกีนัมาก ถ้ารฐับาลเกบ็ภาษอีากรไม่ได้ เศรษฐกจิกร็วนเร ถงึ

นกึไปเสยีว่าเราเสยีภาษีแล้วบางกรณอีาจจะมผีูน้�าเงนิภาษอีากรนัน้ไป

ทุจริตเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสยี ท�าให้ท้อถอย ค�าตอบก็คอืต้องถอืเร่ือง

ทุจริตเป็นเรื่องยกเว้น ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติ และเรื่องปกติถ้าพากันไม่

ยอมเสียภาษีก็จะเกิดความเสียหายกันทั่วไป อีกอย่างที่ผมว่าควรจะ

เสยีสละกค็อื แต่ละคนควรจะเสยีสละให้เพือ่นมนษุย์ คอืถงึแม้รฐับาล

จะเก็บภาษีไปได้บ้าง เรายังมีเงินเหลืออยู่ เราน่าจะบริจาคโดยสมัคร

ใจให้แก่ผู้มฐีานะเลวกว่าเรา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูที้ม่เีคราะห์กรรม

เป็นผู้พิการหรือผู้ไร้การศึกษา เราควรจะเสียสละเวลาและก�าลังกาย

ไปช่วยเขาบ้าง

อย่ำงในกรณีค่ำใช้จ่ำยท�ำท่อระบำยน�้ำของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเงิน

จ�ำนวนมำกด้วย อำจำรย์มีควำมคิดเห็นอย่ำงไร

โครงการระบายน�้าในกรุงเทพฯ ที่ว่าเป็นเงินจ�านวนมากนั้น 

ค�านวณจากโครงการแม่บทโดยสมบูรณ์ ที่เราเรียกว่า การเขียนภาพ

ของโครงการให้สมบรูณ์ครบถ้วนนัน้ เป็นความจ�าเป็นและมปีระโยชน์

ดีกว่าการท�ากระท่อนกระแท่น แต่เมื่อท�าโครงการสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่

ว่าจะต้องลงมอืก่อสร้างได้ครบตามโครงการเลยทเีดยีว ค่อยท�าค่อยไป

ได้ ผมเองเห็นว่าโครงการระบายน�า้มคีวามส�าคญัล�าดบัต�า่กว่าโครงการ

ปรับปรุงประปาหรือโครงการถนนในพระนคร-ธนบุรี พระนครและ

ธนบรุเีป็นตลาดกลางของจังหวัด อ�าเภอต่างๆ ทัว่ราชอาณาจักร ฉะนัน้ 

การทะนบุ�ารุงถนน และประปาท่ีน่ีกเ็ป็นประโยชน์แก่ราษฎรท้ังประเทศ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โครงการท่ีมีความส�าคญัน้อยลงมาในกรุงเทพฯ

นี้ ก็มีโครงการระบายน�้า โครงการอาคารสงเคราะห์ และช�าระ
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แหล่งเสื่อมโทรม เป็นต้น ค่อยท�าค่อยไปก็ได้ ตามก�าลังเงิน

ตอนนี้อำจำรย์มีควำมหวังเกี่ยวกับอนำคตของประเทศอย่ำงไรบ้ำง 

คอืถ้ำสมมตุว่ิำควำมคดิเหน็เกีย่วกบัล�ำดบัควำมส�ำคญัก่อนหลงัของ

อำจำรย์ถกูมองข้ำมไป อำจำรย์คดิว่ำจะมผีลให้กำรพฒันำเศรษฐกจิ

ของเรำล่ำช้ำไปมำกน้อยเพียงไร

ความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับล�าดับความส�าคัญในการพัฒนานี้ 

เป็นความคดิเหน็ส่วนตวัและเป็นความคดิเหน็ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

ฉะนัน้จึงไม่แปลกอะไรท่ีความคดิเหน็จะถกูมองข้ามบ่อยๆ เฉพาะอย่าง

ยิง่ในเมือ่รฐับาลจ�าเป็นต้องพิจารณาจากด้านการเมอืง การทหาร และ

การปกครองด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามีหน้าที่พิจารณาเสนอความ

เห็นที่เราต้องท�าตามหน้าที่ไป แต่ถ้ารัฐบาลเกิดมีความจ�าเป็นหรือจะ

ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตัดทอนรายจ่ายด้านพัฒนาจนเกินควร และ

ถือล�าดับความส�าคัญของโครงการต่างๆ แตกต่างไปจากหลักวิชาแล้ว 

การพัฒนาก็ย่อมได้ผลล่าช้าลงไป ถ้าเราเพิกเฉยเสีย หรือตั้งวงเงินไว้

น้อยเกินไป หรือจัดการไม่เข้มแข็ง ความเสียหายนั้นจะยิ่งทับทวีคูณ

หนักไปถึงอนาคตยิ่งขึ้น

ข้อสุดท้ำยอยำกจะขอเรียนถำมถึงเรื่องนอกประเด็นสักข้อหน่ึง สิ่ง

ที่ผมอยำกทรำบก็คือว่ำ อำจำรย์มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่

หรือคนหนุ่มสำวในปัจจุบันอย่ำงไรบ้ำง เปรียบเทียบกับคนรุ่นเก่ำ 

อำจำรย์มีควำมหวังในคนรุ่นนี้เพียงไร

ผมรูส้กึว่า คนรุ่นเก่ากไ็ม่ได้วิเศษอะไรและกไ็ม่เลวจนเกนิไปนกั 

คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้วิเศษจนเกินไปหรือเลวจนเกินไป แต่ว่าในแต่ละรุ่น 

กต้็องมคีนทีห่วงัเป็นทีพ่ึง่ได้อยู่ กห็วงัว่าพวกทีเ่ราหวงัว่าจะเป็นทีพ่ึง่ได้

นีก้จ็ะเป็นผูท่ี้ได้รับหน้าท่ีและมีโอกาสท�างานให้มนัดขีึน้ และได้รบัก�าลงั

ใจ มีผู้สนับสนุน
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ถ้าจะกล่าวถึงความประพฤติของคนรุ่นใหม่กับหนุ่มสาวสมัยนี้ 

เปรียบเทียบกับคนรุ่นเก่าแล้ว ผมคิดว่าควรจะแยกประเด็นออกเป็น 

๒ ข้อ คือเร่ืองที่เกี่ยวกับศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของสังคมจริงๆ 

กับเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมเฉพาะรุ่นเฉพาะสมัย เรื่องแรกคือศีลธรรม

ความสงบนั้น เป็นเรื่องส�าคัญทุกยุคทุกสมัย ถ้ามีการประพฤติละเมิด

แล้ว จะเกดิเสยีหายขึน้แน่ และจะเดอืดร้อนไปทกุหย่อมหญ้า ต้องยนื

หยัดรักษาไว้ไม่ให้ประพฤติละเมิด เช่น การยิงกัน การฆ่ากัน การลัก

ขโมย การใช้ยาเสพติด เป็นต้น และความประพฤติใดๆ ที่จะชักน�าไป

สู่การละเมิดดังกล่าว บิดามารดาครูอาจารย์มีหน้าที่ที่จะป้องกันห้าม

ปรามมใิห้เกดิขึน้ แต่ยงัมอีกีเร่ืองหนึง่ทีเ่กีย่วกับค่านยิมเฉพาะสมยั คน

รุ่นผู้ใหญ่ขนาดโตขึ้นไป ไม่มีสิทธิที่จะตัดสิน เช่น การที่ผู้ชายไว้ผม

ยาว ผูห้ญงิสวมกระโปรงสัน้ ท�าเสียงโบ๊เบ๊ อย่างทีเ่ขาเรยีกว่าเป็นดนตรี 

หรือชอบออกไปคุยกับเพื่อนมากกว่าก่อน หรือแสดงกิริยามารยาท

นบนอบผูใ้หญ่น้อยกว่าแต่ก่อน เป็นต้น เร่ืองเหล่านีผ้มเหน็ว่าไม่เป็นภยั

ต่อสังคม คนรุน่เก่าไม่ควรจบัเอามาถอืเป็นส�าคญั เพราะถ้ามวัแต่เอา

เรือ่งเลก็มาถือเป็นเร่ืองใหญ่แล้ว เร่ืองใหญ่ๆ หลกัๆ จะพลาดพลัง้ไป

สรุปความตามปัญหาที่คุณถามผมเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ว่า ผมมี

ความหวังในรุ่นนี้เพียงใด ผมก็ตอบได้จากการที่ผมคลุกคลีอยู่กับ

นักศึกษาทั้งท่ีธรรมศาสตร์และที่อ่ืน และเท่าที่สังเกตจากที่อ่ืนๆ ผม

พอจะกล่าวได้ว่ามีหวัง ไม่เลวเสียจนเกินไป เวลาเราบ่นกัน คุยกัน 

นินทากัน เราก็พูดถึงเรื่องความไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ หนังสือพิมพ์ก็เต็ม

ไปด้วยความชัว่ ถ้าเกบ็ความจากหนงัสอืพมิพ์และสภากาแฟ เราก็อาจ

จะโน้มไปท�านองว่าศีลธรรมเสื่อมลง ผู้ใหญ่รุ่นที่ผมเป็นหนุ่มอยู่ก็บ่น

ว่ารุ่นผมอย่างนี้ แท้จริงทุกรุ่นก็มีท้ังดีและชั่ว ไม่มากไม่น้อยกว่ากัน 

ผมเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่จึงกล่าวว่ายังคงมีความหวังในคนรุ่น

หนุ่มสาวปัจจุบันอยู่



๗๕ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ก็เป็นอันว่ำอำจำรย์ยังเชื่อว่ำประเทศเรำสำมำรถพัฒนำได้จริง

ได้ซิ ขอให้ท�ากันจริงๆ เท่านั้น แท้จริงแล้วประเทศของเรา 

ดนิฟ้าอากาศอ�านวยมากกว่าทีอ่ืน่ตัง้เยอะแยะ เมอืงไทยเราน่ีเมอืงพระ

แท้ๆ มีบุญจริงๆ แทบจะไม่ต้องท�าอะไรก็มีผัก หญ้า ข้าวปลา ขึ้นมา

เอง เทียบกับอินเดียซึ่งเขาล�าบากอยู่ตลอดท้ังปีทั้งชาติ ไม่ที่นั่นก็ที่นี่ 

ไม่น�า้ท่วมกฝ็นแล้ง เกดิความอดอยากอยูเ่รือ่ย ของเราเหน็จะไม่เป็นไร 

ขอให้ตัง้ใจร่วมกนัท�าจรงิ ขอให้แก้ปัญหาเหล่านีก้จ็ะสามารถพัฒนากนั

ได้แน่ แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาได้หมด เมื่อผมอายุ 

๓๐–๔๐ ปี เคยรู้สึกกระเหี้ยนกระหือรือกระตือรือร้นนึกว่าภายใน 

๒๐–๓๐ ปีที่จะท�างานต่อไปนี้ จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หมดในเมือง

ไทย แต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าแก้ไม่หมด แต่ก็พอแก้ได้บ้างไม่เลวนัก ฉะนั้น

ในระยะ 1๐ ปีหลงัแห่งชวิีตการท�างานของผมนี ้จงึพยายามมาย�า้เรือ่ง

การศึกษามากขึ้น เพราะผมเห็นว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องการศึกษา 

สามารถพฒันาคนรุน่หลังให้มคีวามสามารถ มคีวามรู ้มวีชิากว้างขวาง 

มีความคิดความอ่านโดยอิสระแล้ว แม้ว่าประเทศไทยจะคงมีปัญหา

ต่างๆ อยู่ต่อไป คนรุ่นหลังเมื่อมีการศึกษาดีแล้ว อย่างน้อยก็มีเครื่อง

มือที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ต่อไป



ข้อคิดในการพัฒนาชาติ
การสัมมนาพัฒนาชาติไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยชิคาโก

๒๙ ตุลาคม ๒๕1๓

กระทู้นี้ท่านผู้จัดสัมมนาได้ขอให้ผมมาพูดในวันนี้เป็นข้อคิดใน

การพัฒนาชาติ และเพื่อที่จะให้สนองกับหัวข้อใหญ่ของการสัมมนานี้ 

กล่าวคือการร่วมมือระหว่างประเทศ ผมจึงขอแยกหัวข้อเพื่อที่จะ

บรรยายดังต่อไปน้ี ตอนแรก ผมจะพยายามแสดงถึงหัวข้อความคิด

ส่วนตัวของผมเกี่ยวกับการพัฒนาแห่งชาติ ตอนที่ ๒ ผมจะขอเสนอ

ภาวะของประเทศไทยท่ีเกีย่วกบัการพฒันาในปัจจบุนั แยกออกเป็น ๒ 

หัวข้อ กล่าวคือ (1) ปัญหาเศรษฐกิจ (๒) ปัญหาการเมืองระหว่าง

ประเทศ

ตอนที่�๑�หลักทั่วไปในการพัฒนาชาติ

๑.�ความจริง�ความงาม�และความดี
ท่ีผมจะพดูนีส่้วนใหญ่อยู่ในเอกสารซึง่ผูจ้ดัท�าสมัมนาได้เตรยีม

เอาไว้ ผมได้ทราบว่ายงัไม่มโีอกาสอ่านกนั เพราะฉะนัน้อาจจะมคีวาม

จ�าเป็นทีจ่ะต้องยกหวัข้อความบางอนัทีไ่ด้แจกไว้นัน้มาบรรยายซ�า้ในที่

นี ้หวงัว่าท่านท้ังหลายคงจะให้อภยั เพราะเหตวุ่าจะได้ท�าให้มเีนือ้ความ

ตดิต่อกนัไป และถ้าหากว่าจะเป็นการยยุงให้ท่านทัง้หลายกลบัไปอ่าน
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ในท่ีพดูเอาไว้ ผมจะมคีวามยนิดเีป็นอย่างมาก เรือ่งทีผ่มได้เตรยีมเอา

ไว้ ได้เคยพดูเอาไว้กค็อื ปาฐกถาอนสุรณ์ ซนิแคลร์ ทอมป์สนั ค.ศ.

1๙๖๙ เรือ่งศลีธรรมและศาสนาในการพฒันาชาต ิ1 บรรยายท่ีเชยีงใหม่ 

เมือ่วนัที ่๒1–๒๓ มกราคม ๒๕1๒ กบัอกีเรือ่งหนึง่หรอืคอืเรือ่งทีผ่ม

ได้บรรยายที่สยามสมาคมวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕1๓ เกี่ยวกับเรื่อง 

Thailand’s Economic Prospects๒ ซึง่มบีทความทัง้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย ผมเข้าใจว่าได้ส่งมาเป็นภาษาอังกฤษให้แจก

ตอนต้นที่ว่าด้วยคติทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชาตินั้น ผมคิดว่า

ในฐานะที่พวกเราเป็นปัญญาชน เราควรจะรื้อฟื้นกันถึงหลักใหญ่ เรา

จะพัฒนาชาติกันนั้นเพื่ออะไรกันแน่ ยึดหลักอะไร ในความเห็นของ

ผมนั้น รู้สึกว่าหลักที่จะยึดก็คือ หลักพูดกันอย่างเข้าใจง่ายๆ คือ ยึด

หลักแห่งความจริง ประการที่ ๒ ยึดหลักแห่งความงาม และประการ

ที่ ๓ ยึดหลักแห่งความดี เหล่านี้พวกเรารู้อยู่ในใจ ไม่ต้องอธิบายกัน

ให้มากมายนัก ถ้าอธิบายมันก็เท่ากับว่าเอาของซึ่งเรารู้กันแล้วมาแต่ง

เป็นถ้อยค�า และเมือ่แต่งออกมาเป็นถ้อยค�า กเ็ถยีงกนัได้ง่าย ในฐานะ

ที่เราเป็นปัญญาชน และปากกล้าด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในการที่

เรานยิามค�าใดค�าหนึง่ทีเ่กีย่วกบัอะไรเป็นความจรงิ อะไรเป็นความงาม 

อะไรเป็นความดีนั้น เราเถียงกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

แต่พอจะตกลงกันได้ว่าที่เราจะไปหาความจริงนั้นอย่างที่พระ

ท่านว่าไปหาสัจจะน้ัน จะเป็นสิ่งธรรมดาของเรา พวกเราทุกคนที่มา

เรยีนหนงัสอืกนัในต่างประเทศนีห้รอืในประเทศไทยก็ตาม เราหาสจัจะ 

ไม่ว่าสจัจะในทางใด เราพยายามทีจ่ะอธิบายวชิาความรูข้องเราให้กว้าง

1 โปรดดู ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ ในหนังสือเล่มนี้– 

บรรณาธิการ
2 โปรดด ูเศรษฐกจิของประเทศไทยในอนาคต ใน ทศันะทางเศรษฐกจิ– 

บรรณาธิการ
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ขวางยิ่งขึ้น นี่เป็นเรื่องส�าคัญ 

เร่ืองที ่๒ เรือ่งความงามเป็นเรือ่งทีจ่ะทอดทิง้เสยีไม่ได้ เราย่อม

เป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เรามีสติปัญญาพอที่จะรู้จัก

ความงามในด้านวัตถุ ในด้านจิตใจ หรือแม้แต่ในด้านก�าลังกาย เมื่อ

เวลาเราได้ฟังดนตรีอันไพเราะ เมื่อเราได้อ่านจินตกวี หรือแม้แต่เมื่อ

เวลาท่ีเราเหน็นกักีฬาบางคนนัน้ใช้ความสามารถอนัสงูส่ง ถือได้ว่าเป็น

เร่ืองของความงาม และท�าไมเราจะมาเกีย่วกบัความงามในเรือ่งพฒันา

แห่งประเทศ ค�าตอบของผมกคื็อว่า ถ้าเราทอดทิง้ความงามไปเสยีบางที

เราอาจหลงไป เราอาจจะพัฒนาประเทศไม่ได้สมบูรณ์จริงๆ เพราะ

ฉะนั้นจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยหลักความงามอยู่ให้มาก จ�าเป็นที่จะต้อง

ไม่ใช่แต่จะพฒันาให้เกดิถนนขึน้ จ�าเป็นจะต้องให้เมือ่เกดิถนนขึน้แล้ว 

เกิดขึ้นในรูปที่สวยงาม มีสีสัน และมีความร่มเย็นอยู่อย่างนี้ เป็นต้น 

ส่วนหลักความดีนั้น ผมไม่ต้องพรรณนาให้มากนัก เพราะเหตุ

ว่าเรากรู้็กนัอยูแ่ล้วว่า เพราะเหตใุดจึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามดี

๒.�ลักษณะของสังคมที่เจริญ
สมมตุว่ิาเราตกลงกนัได้ว่าเรายดึหลกัความจรงิ ความงาม และ

ความดี เป็นหลักเบื้องต้นแล้ว เราจะพัฒนาสังคมไทยนี้ให้เจริญไปได้

อย่างไร ให้อยู่ในลักษณะใดจึงจะเรียกว่าเป็นสังคมที่จะเข้าอยู่ในหลัก

ความจริง ความงาม และความด ีและเป็นเครือ่งสนบัสนนุให้ความจรงิ 

ความงาม และความดนีัน้เชดิชยูิง่ขึน้ตลอดไป ความเหน็ของผมส�าหรบั

นักเรียนธรรมศาสตร์ที่เคยฟังผมแล้ว คงจะเห็นว่าผมได้พูดมาหลาย

ครั้งแล้ว คือลักษณะของสังคมที่จะท�าให้หลักท้ัง ๓ ประการที่ผมได้

พูดมานี้ให้ดีขึ้นได้จะต้องเป็นสังคมที่มีลักษณะ ๔ ประการ ผมจะขอ

กล่าวโดยย่อ คือ
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1. จะต้องเป็นสังคมที่มีสมรรถภาพ

๒. จะต้องเป็นสังคมที่มีเสรีภาพ

๓. จะต้องเป็นสังคมที่มีความยุติธรรม

๔. จะต้องมีความเมตตากรุณา

๒.๑�สมรรถภาพ
สมรรถภาพในที่นี้หมายถึงความสามารถของบุคคลในสังคมที่

จะประกอบกิจต่างๆ ให้มีผลเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น อรรถ- 

ประโยชน์ที่ว่านี้แบ่งได้เป็น ๓ คือประโยชน์ทางวัตถุ ประโยชน์ทาง

ปัญญา และประโยชน์ทางธรรม 

ประโยชน์ทางวัตถุ ได้แก่ การอยู่ดีกินดี ท�าให้สุขกายสบายใจ 

ประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่ การสร้างสรรค์ความงามให้เกิดขึ้นใน

ประเภทต่างๆ ท�าให้เจริญใจ ประโยชน์ทางธรรม ได้แก่ ความอิ่มเอิบ

ในดวงจิต เพราะความรู้ส�านึกว่ามีอะไรดีขึ้น

ความสามารถมาจากปัญญาโดยก�าเนดิประการหน่ึง และมาจาก

การศึกษาโดยตรงอีกประการหนึ่ง และเมื่อบุคคลในสังคมมีความ

สามารถเป็นเบื้องต้นแล้ว บุคคลนั้นย่อมจะรู้จักสะสมความจริงความ

งามมากขึ้น เป็นทุนประกอบขึ้นเป็นเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องกล 

ท�าให้มีสมรรถภาพสูงขึ้นสืบต่อไป วิธีใช้เครื่องมือและความสามารถ

ของบุคคลประกอบกันนั้นก็ยิ่งส่งเสริมวิชาการและความถนดัให้สงูส่ง

ย่ิงขึน้ เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุน่ต่อๆ ไป เพราะฉะนัน้สมรรถภาพท่ี

ผมว่าในทีน่ี ้จึงควรจะแยกได้ว่า เป็นทัง้สมรรถภาพในปัจจุบันและเป็น

สมรรถภาพอันเป็นทุนส�าหรับอนาคตของสังคม การสะสมทุนทาง

วชิาการต้องอาศยัการวจิยัเป็นส�าคญั ฉะนัน้ประเทศใดไม่มกีารวจิยัโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย หรือมีการวิจัยแบบนั่งประชุมกันเฉยๆ 

หรือแบบวิจัยด้วยลมปากอย่างที่บางแห่งเขาท�ากัน ประเทศนั้นย่อม
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ด้อยในเชิงสะสมทุนเป็นแน่

อนึง่ ความสามารถของบุคคลแต่ละคนเมือ่มกีารประสานซึง่กัน

และกันโดยวิธีการที่ดีและวิธีบริหารที่ดี ย่อมท�าให้เกิดความสามารถ

ส่วนรวมขึ้นสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าความสามารถส่วนรวมนั้นจะสูง

กว่าผลบวกธรรมดาของความสามารถของแต่ละคน โดยสรุปแล้ว

สมรรถภาพของสงัคมเป็นก�าลงัชกัจูงให้สงัคมและบคุคลในสงัคมเจริญ

ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นสืบไป นี่แหละเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่าการพัฒนา

๒.๒�เสรีภาพ
ลักษณะข้อท่ี ๒ ของสังคมที่จะเจริญขึ้นได้น้ันคือเสรีภาพ 

เสรภีาพของมนษุย์เป็นสิง่ท่ีท�าให้มนษุย์แตกต่างจากสิง่ทีป่ราศจากชวีติ

หรือเครื่องยนต์กลไกหรือสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเรามีแต่สมรรถภาพ แต่

ปราศจากเสรภีาพ สงัคมนัน้เป็นสงัคมวุ่น แม้จะมกี�าลงัท�าให้เกิดความ

เจริญได้ ก็เจริญไปได้ไม่ดีนัก เพราะผลของความสามารถนั้นคงจะมี

ไปในท�านองเดียวกันทุกคน เสรีภาพท�าให้มนุษย์เราสามารถเลือกจุด

หมายและวิถีทางแห่งชีวิตและการประกอบกิจของตนได้ตามใจชอบ 

และใจของมนุษย์รวมทั้งรสนิยมและความเอนเอียงต่างๆ กันออกไป 

เมือ่มคีวามแตกต่างกนัสังคมนัน้ย่อมจะมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ อน่ึง เมือ่

มนุษย์เราท�าอะไรด้วยใจชอบคือท�าด้วยฉันทะ ตามคติของพระพุทธ

ศาสนาท่านว่าจะท�าให้ได้ผลดกีว่าท�าโดยไม่ชอบ ท�าโดยฝืนใจ เสรภีาพ

จึงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมปัญญาอันเป็นอนุสนธิแห่งสมรรถภาพ

เสรีภาพเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนาไม่ว่าในแง่พุทธคติหรือ

คริสต์คติ ฉะนั้นหลักการประชาธิปไตยจึงเป็นหลักที่ควรจะส่งเสริม

สนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่ใช่ไปส่งเสริมแต่ลมปาก อุปสรรคส�าคัญของ

หลกัประชาธปิไตยคือความโลภอย่างหนึง่ กบัความทะนงนึกว่าตนวิเศษ

อีกอย่างหนึ่ง เลยท�าให้เพิกเฉยและท�าลายซึ่งสิทธิและศักดิ์ของผู้อื่น 
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เป็นการเหนี่ยวรั้งโอกาสที่บ้านเมืองหรือชาติจะเจริญพัฒนาได้อย่าง

สมบูรณ์

๒.๓�ความยุติธรรม
ลักษณะที่ ๓ ที่ผมเรียกว่าความยุติธรรมนั้น อธิบายได้ดังนี้ 

มนุษย์เราในสังคมผูกพันให้อยู่ร่วมกันได้โดยมีกฎแห่งความยุติธรรม

กระชับอยู่ ท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่ว นี่เป็นคติของศาสนาพุทธ การที่สังคม

จะอยูเ่ป็นอนัหนึง่อันเดยีวกัน หรอืทีเ่ราเรียกกนัว่าสามคัคธีรรมนัน้ ย่อม

อาศยัความยตุธิรรมเป็นทีต่ัง้ ความน้อยใจ ความรษิยา ความแก่งแย่ง

ชิงดีจากความรู้สึกนึกคิดหรือระแวงว่าอาจจะเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึน

ย่อมเป็นชนวนให้เกิดทุกข์ สันติสุขปลาสนาการไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของสังคมเดียวของชาติเดียวหรือเป็นเรื่องระหว่างชาติ ถ้าขาด

ความยุติธรรมภายในชาติบ้านเมือง บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแป ก็ย่อมจะ

เกดิเหตรุ้ายจลาจลภายในชาตินัน้ ถ้าเป็นระหว่างชาต ิก็ย่อมเกิดกลยีคุ

และสงคราม ฉะนั้นจึงย่อมกล่าวได้ว่าความยุติธรรมน�าไปสู่สันติ และ

สันติเป็นมูลฐานแห่งการพัฒนา

๒.๔�ความเมตตากรุณา
ลักษณะที่ ๔ ของสังคมที่จะเจริญได้คือความเมตตากรุณา 

มนุษย์เราเกิดมามีร่างกายและปัญญาหรือสมองไม่เสมอกัน บางคน

ฉลาด บางคนโง่ บางคนพกิาร บางคนแขง็แรง บางคนประสบภยัพบิตัิ

มาตั้งแต่เล็กๆ บางคนเกิดมาในถิ่นฐานท่ีมีช่องทางจะศึกษาเล่าเรียน

ได้สะดวกดาย บางคนเกิดมาในชนบทห่างไกลความเจริญ เหล่านี้

เป็นต้น เมือ่เริม่ต้นก็เกดิความไม่ยุตธิรรมกันเสยีแล้ว เช่นนีเ้ป็นหน้าที่

ของสังคมที่จะขจัดปัดเป่าความอยุติธรรมนั้นให้น้อยลงท่ีสุดเท่าที่จะ

ท�าได้ ดังที่ประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ ได้กล่าวไว้ว่า “ใครเกดิมา

มีน้อยควรจะได้รับมากจากกฎหมาย” ธรรมะข้อนี้ก็คือความเมตตา
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กรุณานั่นเอง ตามความเห็นของผม กฎที่คนบางคนเรียกว่ากฎแห่ง

กรรม เช่นเด็กๆ เกิดมาตาบอดแล้วเราเฉยเสียโดยอ้างว่าเพราะเหตุ

เมื่อชาติก่อนเขาคงจะท�าบาปมาแล้ว จึงมาตาบอดในชาตินี้ ความเชื่อ

เช่นนีเ้ป็นภยัแก่พุทธคตเิป็นอย่างยิง่ ส�าหรบัผูใ้ดทีก่อบโกยลาภยศด้วย

มจิฉาชพี แล้วภายหลงัถ่ายบาปด้วยการให้ทานแบบทีเ่รียกว่า Charity 

การท�าบญุให้ทานชนดินีไ้ม่ชอบด้วยหลกัธรรมทัง้ในหลกัด้านพทุธและ

คริสต์ เป็นเรื่องที่จะอนุโลมเข้าในหลักเมตตากรุณาด้วยไม่ได้

หลกัเมตตากรณุานีส้บืเนือ่งสมัพนัธ์มาจากเสรภีาพ คอืศกัดิศ์รี

ของมนุษย์แต่ละคน ผู้ที่อ่อนแอกว่าย่อมพึงมีสิทธิเรียกร้องไม่ใช่คอย

รับทานจากผู้ที่แข็งแรงกว่า และผู้ที่แข็งแรงกว่าฉลาดกว่าจะต้องรู้จัก

ยับย้ังไม่กอบโกยด้วยความโลภ เพราะสมรรถภาพอย่างเดียวอาจจะ

ท�าให้เกดิความอยตุธิรรม ต้องอาศยัความเมตตากรณุาด้วย สงัคมนัน้

จึงจะเจริญพัฒนาได้โดยสมบูรณ์

ที่ผมได้กล่าวมาท้ังหมดนี้ เม่ือกล่าวถึงพวกเราทั้งหลายที่ได้

สามารถมาศกึษาเล่าเรยีน จนถงึขัน้สดุยอด กไ็ม่ได้มเีรือ่งอะไรมากไป

กว่าที่จะขอย่อลงมาว่า ในการที่เราจะสามารถท�าอะไรได้ดีกว่าคนอื่น

นั้น เราควรจะตอบสนองความสามารถทางนั้นด้วยการท�าประโยชน์

เพือ่เกือ้กลูและเพือ่ความสุขของคนส่วนมาก ดงัทีม่พีทุธภาษติ กล่าวว่า 

“สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน พหุโน ชนสฺส อตฺถย หิตาย สุขาย 

โหติ – ภิกษุทัง้หลาย สัตบุรษุเมือ่เกดิในสกุลย่อมเกิดข้ึนเพือ่ประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแห่งชนเป็นอันมาก”

๓.�ทางน�าไปสู่ความเจริญ
เมือ่ผมได้กล่าวถึงลกัษณะของสงัคมทีจ่ะเจรญิคอืพฒันาได้แล้ว 

ผมอยากจะเสนอว่าบรรยากาศแห่งการพัฒนานั้นมีอย่างไรบ้าง จะท�า
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อย่างไรที่จะให้เกิดเมื่อสังคมของเรามีลักษณะที่พอจะพัฒนาไปได้ดี 

บรรยากาศแวดล้อมควรทีจ่ะเป็นอย่างไรบ้าง ข้อนีผ้มใคร่ทีจ่ะเสนอว่า

บรรยากาศท่ีจะท�าให้ชาติเราพฒันาได้โดยดีก็คอื

1. ชาติจะต้องมีความสงบเรียบร้อยทัง้ภายในและภายนอก และ

ระบบการบรหิารราชการแผ่นดินของเราจะต้องทะมดัทะแมงดพีอสมควร

๒. เราจะต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ได้ดี

๓. ขบวนการด�าเนนิการพฒันานัน้จะต้องเป็นไปโดยรอบคอบ

๔. จะต้องมกีารใช้อ�านาจในการพฒันาแต่พอควร และมวีถิทีาง

ที่จะป้องกันไม่ให้ใช้อ�านาจไปในทางที่ผิด ผมจะขอขยายความในเรื่อง

บรรยากาศแห่งการพัฒนาดังต่อไปนี้

๓.๑�ความสงบและการบริหารเรียบร้อย�
ประการแรก ความสงบและการบริหารเรียบร้อย การวางแผน

พัฒนาเป็นการวางแผนลงทุนส�าหรับชาติ เพื่อให้เกิดผลเพิ่มขึ้นใน

อนาคตทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ฉะนั้นการลงทุนจะเกิดผลได้ไม่

เต็มท่ีถ้าหากว่าบ้านเมอืงไม่เป็นปกตสิขุ ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัคอืชาวนา

ชาวไร่ในเขตทีม่กีารรบพุง่กนัระหว่างศตัรจูะเก็บเก่ียวไม่สะดวก ประเทศ

เวยีดนาม ลาว ไนจเีรยี เมือ่ก่อนนีแ้ละประเทศอืน่ๆ ทีม่สีงครามขับเคีย่ว

กันอยู่ ไม่มีการวางแผนแม้แต่ล่วงหน้าเพียง ๒–๓ เดือนก็วางไม่ได้ 

เพราะเหตุว่าไม่ทราบแน่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน สงครามระหว่างประเทศ 

ขัดขวางการวางแผนพัฒนาอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้ว ข้อนี้คงจะไม่มี

ใครทักท้วง 

แต่ความไม่สงบอย่างที่ผมได้เสนอไว้เม่ือก้ีน้ีว่าเป็นอุปสรรคแก่

การพัฒนานั้น ไม่จ�าเป็นต้องมีการคุกคามด้านอาวุธโดยชัดแจ้ง เมื่อ

ใดทีก่ารบรหิารราชการแผ่นดนิบกพร่องถงึขนาดชนดิทีเ่ราเรยีกว่าบ้าน

เมอืงไม่มขีือ่ไม่มแีป กล่าวคอืผูท้ีค่วรจะให้ความสงบแก่ราษฎรกลับเป็น
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เช้ือท�าให้ไม่สงบ ถ้าเป็นเช่นนัน้แม้ว่าจะไม่มพีวกคอมมวินสิต์มาก่อการ

ร้ายก็จะท�าให้บ้านเมืองนั้นรวนเร พัฒนาไม่ส�าเร็จ ลักษณะของความ

ระส�า่ระสายนีม้อียูใ่นหนงัสอื มลูบทบรรพกจิ ตอนว่าด้วยเมอืงสาวตัถี 

ซึง่ผมจะไม่ขอน�ามากล่าวในทีน่ี ้แต่จะขอน�ามากล่าวโดยย่อ ถ้าหากว่า

ท่านสนใจในปาฐกถาอนุสรณ์ซินแคลร์ ทอมป์สัน ของผมมีอยู่แล้ว 

หรือจะกลับไปอ่านใน มูลบทบรรพกิจ ก็ได้ พอสรุปได้ว่าเมืองสาวัตถี

เกิดความยุ่งยากขึ้น เพราะ

1. มีความมัวเมา

๒. มีความโลภ

๓. มีความไม่ถือศีลธรรม ถือทางไสยศาสตร์

๔. มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง

๕. โรงศาลไม่ให้ความยุติธรรม

๖. ไม่เคารพความดี เห็นผิดเป็นชอบ

๗. ใจเหีย้มโหด ปราศจากเมตตากรณุา ถืออ�านาจเป็นธรรม

๘. ข้าราชการไม่ปฏิบัติหน้าที่ และข่มแหงราษฎร

ลักษณะวิบัติเช่นนี้วิธีแก้ไขมี ๒ ประการคือ การอบรมสั่งสอน

ศีลธรรมในมวลชนทั่วไปและข้าราชการให้ได้ผลนั้นประการหนึ่ง อีก

ประการหนึง่ทีผ่มเหน็ว่าส�าคญักว่า คอืเราต้องพยายามเพ่งเลง็ทีผู่ใ้หญ่

ในราชการ ถ้าผูใ้หญ่ดีและควบคมุผูน้้อยได้ จะท�าให้ผูน้้อยเข้าสูท่�านอง

คลองธรรมได้โดยง่าย พุทธภาษิตมีใจความว่า ผู้น�าควรจะตั้งอยู่ใน

ความเป็นธรรมเสียก่อน หมูค่ณะจึงสวัสดไีด้ พทุธภาษตินัน้ขยายความ

ว่า “เม่ือฝูงโคข้ามไปอยู ่ถ้าโคผูน้�าไปคด โคเหล่านัน้ย่อมไปคดกันหมด 

ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมตุเิป็นผูน้�า ถ้าผูน้ัน้ประพฤติ

อธรรม ประชาชนรอบนัน้ก็จะประพฤตอิธรรมไปด้วย แว่นแคว้นทัง้หมด

กไ็ด้ประสบความทกุข์ ถ้าฝงูใดโคน�าฝงูไปตรง โคเหล่านัน้ย่อมไปตรง

ทัง้หมด ในหมูม่นษุย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดที่ได้รับสมมุติเป็นผู้น�า ถ้าผู้นั้น
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ประพฤติธรรม ประชาชนรอบน้ันก็ย่อมประพฤติธรรมไปด้วย แว่น

แคว้นกย่็อมได้ประสบสขุ” นีเ่ป็นข้อคดิของผมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งความสงบ

เรียบร้อย และความทะมัดทะแมงในการบริหารราชการซึ่งจะเป็นการ

สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาชาติได้เป็นอย่างดี

๓.๒�เป้าหมายในการพัฒนา
ข้อท่ี ๒ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการพัฒนาจ�าเป็นที่จะต้อง

วางแผนไว้ให้ถูกต้อง การพัฒนาบ้านเมืองอย่างที่เราเข้าใจกันนั้น 

หมายถึงการเพิ่มรายได้ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีขึ้น มีพลานามัยที่ดี 

จะท�าอย่างไรให้ไปสู่จุดหมายนี้ ผมจะกล่าวในข้อที่ ๓ แต่ตอนนี้จะขอ

ย�้าค�าว่าพัฒนานั้นว่ายังไม่ได้สมบูรณ์จริงๆ ถ้าไม่ได้ขยายความให้ชัด 

เป้าหมายที่ผมคิดว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักการพัฒนาตามความ

คิดของผมนั้นมี ๓ ประการ

(1) ต้องพยายามเพิ่มรายได้และสุขภาพของประชาชนในชาติ 

โดยค�านึงประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคตทั้ง ๒ ประการ

(๒) ต้องพยายามรักษาเสถียรภาพในการพัฒนา ไม่ใช่ว่าขึ้นๆ 

ลงๆ หรอืท�าให้เกดิความระส�า่ระสายในเศรษฐภาวะขึน้อยูเ่สมอ

(๓) ทีผ่มเหน็ว่าส�าคญัทีส่ดุ ซึง่ในขณะนีเ้ป็นข้อบกพร่องส�าคญั 

คอืเราจ�าเป็นท่ีจะต้องกระจายผลให้ได้ทัว่ถงึในหมู่ชนชาตเิดยีวกนั ไม่ใช่

จะพเิคราะห์ดแูต่เฉพาะอตัราส่วนรวม กบัอตัราเฉลีย่ส่วนรวมของชาติ 

เราเหน็ได้ชัดเจนคอืในกรงุเทพฯ และภาคกลาง ประชาชนมรีายได้เฉลีย่

ถึงประมาณ ๓ เท่าของภาคอีสาน และถ้าเรายิ่งพัฒนา ผลของการ

พัฒนาจะตกอยู่กับคนในเมืองหลวงได้ง่ายกว่าที่จะไปได้แก่ในชนบท 

ในโลกนีค้นท่ีรวยแล้วยิง่รวยขึน้ง่ายกว่าคนจน และคนจนกจ็ะยิง่จน แต่

ถ้าเราใช้หลักความยุติธรรม และความเมตตากรุณาในสังคมเป็นที่ตั้ง

ดังท่ีผมได้กล่าวแล้ว ตั้งเป้ามุ่งพัฒนาให้เกิดผลมากขึ้นเป็นพิเศษแก่
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ชนบท ในทางปฏบัิตข้ิอนีห้มายความว่าเราจะต้องพยายามใช้เงนิลงทนุ

ให้มาก ลดลงบ้างส�าหรบัเมอืงหลวง และแม้แต่ในเมอืงหลวงเองกต้็อง

พยายามมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่คนจนเป็นพิเศษ

๓.๓�ขบวนการพัฒนา
ข้อที ่๓ ว่าด้วยขบวนการพฒันาว่าจะดีร้ายอย่างไรนัน้ เป็นเรือ่ง

ทางวิชาการมากกว่าเรื่องอื่น และเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์และนัก

สถติิและอืน่ๆ จะเข้ามาได้ พอจะกล่าวได้ว่าเป็นการพฒันา การพฒันา

นัน้เป็นเรือ่งของการลงทนุ และการคาดคะเนผล ฉะนั้นจึงต้องน�าผล

ซึง่คาดคะเนนัน้มาเปรยีบเทยีบกนั อนันีห้ลกัวชิาเศรษฐศาสตร์ทีจ่ะน�า

มาใช้ก็เป็นหลักธรรมดา ไม่ใช่หลักพิสดารอะไรออกไป ในการพัฒนา

ก็ต้องมีการด�าเนินงานโดยแบบแผนวิธีธรรมดา ไม่ต่างอะไรกับการ

ประกอบกจิหรอืการปฏบัิตริาชการโดยปกต ิคอื จะต้องพยายามลงทนุ

ให้น้อยที่สุดให้ได้ผลมากที่สุด จะต้องกระท�าไปโดยรอบคอบแม้ว่าจะ

ต้องเร่งท�า ผมขอย�้าในเรื่องนี้ว่า ไม่ว่าเราจะพัฒนาหรือไม่พัฒนา เป็น

เรื่องหลักธรรมดา ไม่ใช่แบบอย่างที่อุตริ 

วธิพีฒันาแบบอตุรหิมายถึงการพฒันาทีไ่ม่อาศัยหลกัทฤษฎีฝืน

หลักธรรมชาติ มนุษย์เราฝืนใจมนุษย์เราด้วยกันได้นับว่าเก่ง แต่ไม่

เก่งพอท่ีจะฝืนหลกัทฤษฎหีรอืหลกัเศรษฐศาสตร์ กห็ากกระท�าเมือ่ใด

ผลจะประสบเป็นภัยแก่บ้านเมืองเมื่อนั้น ข้อที่ควรจะหลีกเลี่ยงมาก

ที่สุดในกระบวนการพัฒนาคือลัทธิไสยศาสตร์ พระท่านได้กล่าวว่า 

“นกขฺตฺต� เนนตฺ� อตโฺถ พาล� อปุจฺจตา - คนโง่มวัหาฤกษ์ยามท�าให้ผล

ประโยชน์ของเขาเสยีไป” “อตโฺต อตตฺสสฺ นกฺขตตฺ� กึ กรสิสฺนตฺ ิตารกา 

– ก็เม่ือผลประโยชน์เป็นฤกษ์ดีอยู่ในตัวแล้ว ดวงดาวทั้งหลายจะท�า

อะไรได้” เรื่องไสยศาสตร์นี้เป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการใช้เหตุผล ท�าให้

เห็นผิดเป็นชอบได้และก่อให้เกิดผลเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึง
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๓.๔�อ�านาจในการพัฒนา
ประการที ่๔ ผมจะขอกล่าวต่อไปถงึเรือ่งอ�านาจของการพฒันา

ในขบวนการพัฒนาที่ถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักธรรมดาก็ตาม อย่าลืมว่า

เราจะต้องลงทุนให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้จงึมกีารใช้อ�านาจ

มากกว่าปกตไิปบ้าง ในวงราชการเมือ่มีแผนกพฒันาขึน้ย่อมมกีารสร้าง

มาก มีการจ้างคนมาก เงินงบประมาณรายจ่ายย่อมสูงกว่าปกติ และ

ย่อมจะมีการด�าเนินงานที่เข้มแข็งมากกว่าปกติ เมื่อมีการพัฒนา งาน

มากเงินมาก ช่องทางที่จะโกงกันก็ย่อมมีมาก 

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุขให้แก่ผู้มีอ�านาจที่ปราศจาก 

หิริโอตตัปปะ ผู้ที่วางแผนพัฒนาจึงจ�าเป็นต้องวางแผนป้องกันการใช้

อ�านาจในทางไม่ชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ดีจริงๆ เวลาเราจะก่อสร้างอะไร

ก็ตาม ถ้าเรามีเงินพอ เราต้องหาซื้อสิ่งที่ดีที่สุด ส�าคัญอยู่ที่ว่าเราวาง

ระเบียบให้รัดกุม และหาคนที่ซื่อสัตย์มาด�าเนินการ แต่ถ้าเราไม่มีเงิน

พอ ผู้ท่ีต้องการจะขายของเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็มีวิธีที่จะยั่วยวนเรา

ได้ง่าย เช่น เขาอาจยอมให้เราติดหนี้ไว้แต่ต้องซื้อของของเขา อย่างที่

เขาเรียกว่า “Supplier’s Credit” กรณีเช่นนี้เปิดช่องทางให้ทุจริตและ

เอารัดเอาเปรียบกันมาก เอกชนหรือรัฐบาลก็เหมือนกัน จ�าเป็นท่ีจะ

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

มีเจ้าลทัธิประหลาดบางคนออกความเหน็ว่า ประเทศด้อยพัฒนา

อย่างไทยเรานีป้้องกนัการโกงกนัได้ยาก ยิง่มกีารพฒันาแล้วยิง่ป้องกนั

ยาก และมิหน�าซ�้ายังกล่าวต่อไปว่า โกงกันเสียบ้างเราจะได้พัฒนากัน

เร็วๆ ลัทธินี้ผมขอเสนอว่าเป็นลัทธิอุบาทว์ เราจะพัฒนาให้พิสดารกัน

ไปได้อย่างไร เราจะปล่อยให้ศีลธรรมเสื่อมโทรมกันไปเพ่ือพัฒนากัน

ได้สะดวก ถ้าเป็นความจริงอย่างว่าก็อย่าพัฒนากันดีกว่า จะมีความ

สุขมากกว่าแม้ว่าจะด้อยทางวัตถุไปบ้าง ข้อเสนออตุรดิงักล่าวไม่มหีลกั

วิชาเศรษฐศาสตร์หรือหลักศีลธรรมสนับสนุนแต่ประการใด การโกง
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กนัมากเท่าใด ย่อมเป็นอปุสรรคในการพฒันามากเท่านัน้ ถ้าปล่อยให้

โกงกันได้ก็ยิ่งโกงกันใหญ่ ประเทศต่างๆ ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้

ในปัจจุบันก็มีหลายประเทศ

ก่อนจะจบเร่ืองคตท่ัิวไปในการพฒันาของผมทีเ่สนอไว้ ผมอยาก

จะเสนอถึงเรื่องความส�าคัญในการพัฒนาเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง คือ

การพัฒนาประชาชาติ ข้อท่ีควรค�านึงก็คือประชาชาติประกอบด้วย

ประชาชน และมนุษย์แตกต่างกับสัตว์อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้ว คือ

สามารถใช้สมอง ใช้ความคดิ สามารถช่วยตวัเองได้ การพฒันาหมูช่น

ด้วยการลงทุนน้อยและให้ได้ผลมาก ก็คือวิธีการที่จะให้มนุษย์ในเขต

พัฒนานั้นรู้จักช่วยตัวของเขาเองได้เป็นอย่างดี ถ้าเรายอมรับข้อนี้ก็

หมายความว่า เราจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งอ�านวยการพัฒนาทางด้านการ

ศึกษาให้คนไทยเราแต่ละคนสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ด้วยตนเอง 

รู้จักเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง และหาทางช่วยแก้ปัญหาท�าความเจริญ

ให้แก่ตนได้ด้วยการค�านึงถึงศักดิ์ศรีของตนนั้น ที่ผมกล่าวถึงเรื่องการ

ศึกษานี้ ไม่ได้หมายถึงการศึกษาในโรงเรียนอย่างเดียว ผมหมายถึง

การศกึษานอกโรงเรยีนด้วย เรารูก้นัอยู่แล้วว่าปัจจบุนันีใ้นประเทศเรา

มีคนไม่รู้หนังสือที่ได้เคยเข้าโรงเรียนแล้วออกไปโดยไม่รู้หนังสือมีอยู่

มาก ในเมือ่เป็นอยูเ่ช่นนีจ้งึต้องพิจารณาถึงกระบวนการทีจ่ะพฒันาใน

แง่ที่ว่าจะต้องให้เขาช่วยตัวเองได้ ฉะนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การ

ศกึษา มกีารอ�านวยการศกึษาแก่ผูใ้หญ่หรอืเดก็หนุม่สาวขณะทีไ่ด้พ้น

จากวัยศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท

ตอนที่�๒�ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ผมจะขอข้ามไปถึงภาวะของการพฒันาชาตไิทยในปัจจบุนันี ้ซึง่

รวมถงึภาวะการเมอืงระหว่างประเทศ ผมต้องขอออกตวัต้ังแต่เดีย๋วนี้

ว่า ตนเองพอจะมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง ส่วน
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ทางเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่ก็อดไม่

ได้ท่ีจะกล่าวถึงในฐานะที่เป็นคนไทยที่จะต้องมีความสนใจในเรื่อง

การเมืองระหว่างประเทศ เพราะเหตุว่าฐานะของประเทศไทยในปัจจบุนั 

มีอยู่ ๒ ข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ๆ และผู้ต้ังปัญหาในการสัมมนาก็ได้ต้ัง

หัวข้อเป็นกระทู้ที่ ๒ ว่าการร่วมมือระหว่างประเทศควรจะเป็นไปใน

ท�านองใด ผมจึงเห็นจ�าเป็นที่จะเสนอความคิดเรื่องนี้เพ่ือจะได้ถกกัน

ต่อไป ถงึแม้ว่าผมจะไม่มคีวามสามารถในเรือ่งการเมอืงระหว่างประเทศ

แบบผู้เชี่ยวชาญ

๑.�ปัญหาเศรษฐกิจ�
ผมจะไม่กล่าวโดยละเอยีดในท่ีนี ้ถ้าหากท่านมีความสนใจ โปรด

ไปอ่านในบทความที่ผมได้บรรยายไว้โดยละเอียด โดยสรุปกล่าวไว้ว่า

ในปัจจุบันเศรษฐกิจของเราเสื่อมกว่าเดิมเป็นอันมาก ที่ส�าคัญที่สุดไม่

ได้อยู่ที่ว่าอเมริกันถอนทหารไปอย่างเดียว การที่อเมริกันถอนทหาร

จากประเทศไทยนั้นเป็นข้อส�าคัญข้อหนึ่ง แต่เราควรจะค�านึงว่าเงินที่

อเมริกันเอาไปใช้ในประเทศไทยนั้นมีที่ใช้มากที่สุด ปี ๒๕1๐ ก็

ประมาณรวมท้ังเงนิทีท่หารอเมรกินัมาพกัผ่อนหย่อนใจในประเทศไทย 

(R&R) กับเงินที่ใช้ในการสร้างฐานทัพรวมทั้งสิ้นระหว่าง ๒๕๐–๓๐๐ 

ล้านเหรียญ ซึ่งมากพอสมควร แต่ไม่ใช่เป็นเงินจ�านวนสุทธิ จ�านวน

สทุธใินขณะนีที้เ่ราจะขาดรายได้ไปบ้าง เพราะเหตทุีอ่เมรกิาจะเลกิรบ

ในเวียดนาม พอจะคาดคะเนได้ว่าประมาณปีละ ๕๐ ล้านเหรียญ

อเมริกัน ซึ่งไม่ใช่จ�านวนที่เราควรจะเดือดร้อนนัก โปรดอย่าเข้าใจผิด 

ผมไม่ได้บอกว่าจะไม่เดือดร้อน จะเดือดร้อนแต่ไม่มากมายนัก

แต่สิ่งท่ีควรจะสนใจเป็นอย่างย่ิงก็คือผลิตผลทางเกษตรซึ่งเป็น

สนิค้าขาออกของเรานัน้ได้ตกต�า่ลงเป็นอนัมาก เฉพาะอย่างยิง่เรือ่งข้าว 

ข้าวก�าลังราคาตกต�่า ประเทศต่างๆ ที่เคยซื้อข้าวจากประเทศไทยและ
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ประเทศอืน่ๆ ผลติข้าวได้มากข้ึน และผสมกบัความเจรญิทางเทคโนโลยี

ท�าให้เกดิการปฏวัิตเิขยีว อย่างทีเ่ราเรยีกว่า Green Revolution ท�าให้

สามารถผลิตข้าวได้ดีขึ้น แต่เท่านั้นยังไม่พอ แต่ก่อนนี้เมื่อ ๔–๕ ปี

ก่อนนี้ ซึ่งเรายังมีความเจริญในการขายข้าวของเราอยู่หายนะได ้

ในอินเดีย ในเมืองจีน ในปากีสถาน และในประเทศอื่นๆ กล่าวคือ

ประเดีย๋วกท็ีน่ัน่น�า้ท่วม ประเดีย๋วกท็ีน่ีฝ่นแล้ง แต่มาในปี ๒๕1๐–11 

ของเราน้ี หายนะทางธรรมชาติเริ่มเกิดข้ึนในประเทศไทยไม่เกิดที่อื่น 

เพราะฉะนั้นจึงท�าให้ประเทศต่างๆ สามารถผลิตข้าวได้มาก ในขณะ

เดียวกันประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตข้าวได้เท่ากับปกติ มิหน�าซ�้า

นโยบายการผลิตข้าวของประเทศต่างๆ เฉพาะอย่างยิง่ของสหรฐัฯ และ

ญี่ปุ่น ได้ท�าให้เกิดผลขึ้นจนท�าให้ตลาดข้าวต้องเกิดวิปริตขึ้น ดังที่เรา

เห็นกนัอยู ่ประเทศอเมริกากจ็�าเป็นต้องจ�ากดัเนือ้ทีข่องชาวนาอเมรกัิน

ในการผลิตข้าว โดยจ้างไม่ให้ปลูก แต่การจ้างไม่ให้ปลูกนี้ สติปัญญา

ของชาวนาอเมริกันก็มีมาก คือเม่ือจ้างไม่ให้ปลูกก็พยายามปลูกใน

เนือ้ท่ีจ�านวนจ�ากดันัน้ให้ได้ผลสงู กเ็ลยมผีลผลติมากข้ึน ทีญ่ีปุ่น่กเ็ช่น

เดยีวกนั พยายามจะท�าอย่างอเมริกา ได้ช่วยเหลอืเราหลายอย่างแต่ก็

ยงัไม่ท�าให้ดข้ึีน แต่ส�าหรบัในประเทศอืน่ เช่นประเทศอติาล ีถงึปรากฏ

ว่าข้าวได้ราคาดีข้ึน มีการให้ subsidy แก่ผู้ส่งออก แข่งขันกับตลาด

ข้าวของเรา ท�าให้เกิดความระส�่าระสายในตลาดข้าวโดยทั่วไป

ส�าหรับพืชผลอย่างอื่นนั้นยังพอท�าเนา เช่น ข้าวโพด ดีบุก ซึ่ง

เรายังสามารถส่งออกได้ดีพอใช้ แต่ความจริงแล้ว ความสามารถใน

การส่งออกของเรานัน้ควรจะมมีากกว่าในปัจจบุนั แต่อย่างไรกต็าม ใน

ปัจจุบันนี้ ผลก็คือดุลการช�าระเงินของเราเสื่อมลง ต้องเสียเงินสุทธิ

ของเราเมือ่ปีทีแ่ล้วประมาณ ๓๐ ล้านเหรยีญ และในปีนีก็้จะคาดหมาย

ได้ว่าคงจะเสียไประหว่าง ๕๐–๘๐ ล้านเหรียญ ทุนส�ารองระหว่าง

ประเทศที่เรามีอยู่แต่เดิมนั้นมีอยู่ประมาณ 1,๐๐๐ ล้านเหรียญ ถ้า
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หากว่าเราไม่แก้ไขปัญหาประการใดไป จะท�าให้ทุนส�ารองนี้สูญเสียไป 

๒๐๐ ล้านเหรียญอเมริกันในไม่ช้านี้ ในระยะปี ๒๕1๕–๒๕1๘ ถ้า

หากว่าเรายงัสบายใจ ถงึกช่็างไม่ถึงกช่็าง ไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ตัง้ใจหรือ

ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เราจะไม่มีทุนส�ารองเหลือ

เลยในปี ๒๕1๘ ประเทศที่ไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าเดี๋ยวนี้ที่เป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านของเรามีอยู่ ๓ ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา 

และอินโดนีเซีย หวังว่าประเทศไทยจะไม่เป็นประเทศที่ ๔

๒.�ปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ�
ทีผ่มเหน็อยูใ่นขณะนีแ้ละยิง่มาในสหรฐัอเมรกิาเหน็มากขึน้ จงึ

ยนืยนัความคดิเดมิ คอืการถอนทหารอเมรกินัและการรบในเวยีดนาม

นัน้คงจะยุตกินัจรงิๆ จะช้าหรอืเรว็นัน้กย็งัเป็นปัญหา เชือ่แน่เหลอืเกนิ

ว่าผู้ที่เป็นประธานาธิบดีและผู้ที่สมัครเป็นประธานาธิบดีแต่ละคนนั้น 

คงจะไม่เปลี่ยนนโยบายในการถอนทหารจากเวียดนามและจาก

ประเทศไทย ถ้าเป็นเช่นนี้ นอกจากที่จะเกิดปัญหาในทางเศรษฐกิจ 

พวกเราทีเ่ป็นปัญญาชนควรจะนกึถงึว่าจะเกดิอะไรข้ึนอกี ผมเข้าใจว่า 

ถ้าหากว่าอเมริกนัถอนทหารออกไป กน่็าหวาดเกรงว่าเวยีดนามใต้คงจะ

แพ้เวยีดนามเหนอื เขมรอาจจะไม่รอดอยู่ได้ในลักษณะปัจจุบัน และ

ลาวก็คงจะมีสงครามร้ายแรงขึน้ ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ อะไรจะเกดิขึน้กบั

เมอืงไทย ถ้าฝ่ายเวียดนามเหนือและฝ่ายจีนได้ชัยชนะ และมีเจตนาที่

จะแผ่อาณาเขตเข้าไปทางตะวันตกจากเวียดนามและกัมพูชา เขาอาจ

จะอ้างได้ว่า ประเทศไทยเป็นศัตรูกับเขา ปล่อยให้อเมริกาเข้าไปตั้ง

ฐานทัพ เพือ่ทีจ่ะไปทิง้ระเบิดในเวียดนามเหนอืประการหนึง่ และไทย

ส่งทหารเข้าไปในเวียดนามเป็นการรกุรานอีกประการหนึง่ อ้างถกูหรอื

อ้างผดินัน้ไม่ส�าคญั เมือ่อ้างแล้วถ้าเกดิมกีารรกุราน หรอืมท่ีาทางว่าจะ
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รกุรานเข้ามา เราสมควรจะท�าอย่างไร อนันีเ้ป็นเรือ่งทีอ่ยากจะขอเสนอ

ให้ท่านท้ังหลายเป็นกงัวลถ้ายงัไม่ได้เป็นกงัวล 

ภาษิต โลกนิติ บอกว่า “อนาคต ภย�ปริยตฺฐาน อาฐปณฺจ” ที่

สมเด็จกรมพระยาเดชาอดิศร ทรงแปลไว้ว่า เห็นภัยใหญ่แต่ช้า จะพึ่ง

ตนแฮ ซึ่งผมแปลได้ความว่าถ้าเราเห็นว่าภัยมันจะมาช้า และเราเป็น

บณัฑติเรากพ็ยายามทีจ่ะหาทางแก้ไข แต่ถ้าหากว่าภยันัน้มาตดิตวัเรา

แล้ว ถ้าเราเป็นปราชญ์ เราต้องปราศจากซึง่ความกลวั ท�านองเดยีวกนั 

และมีความหนักแน่น เช่นเดียวกับดินและศิลา 

ปัญหาเศรษฐกจิและปัญหาการเมอืงระหว่างประเทศนีผ้มขอยก

ให้ขบคิดกัน และในขณะเดียวกันผมอยากจะขอเสนอความเห็นส่วน

ตัวว่าควรจะจบอย่างไร

๓.�การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้พรรณนามาข้างต้นนั้น ควรจะใช้วิธีแก้ไข 

๓ ประการ

(1) ในระยะสั้นที่สุดเราจะต้องยับยั้งการน�าสินค้าเข้าประเทศ

เราให้ลดลงสู่ระดับอันสมควรโดยเร็วพลัน (๒) เราจ�าเป็นที่จะต้อง

จดัการคลงัให้เรียบร้อย เพราะการคลงัของประเทศและการงบประมาณ

ของประเทศนั้นมีผลกระเทือนถึงการลงทุน การใช้จ่ายและการออม

ของประชาชนทัง้ประเทศ และ (๓) เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัการส่งเสรมิ

การเกษตร

ประการที่ 1 ที่จะยับยั้งการน�าเข้านั้น เราจะท�าด้วยวิธีใด วิธีนี้

มีผู้เสนอไว้ก็คือว่า ควรจะห้ามน�าเข้า วิธีนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าไม่ควรท�า ไม่ควรท�าเพราะเหตุว่า การที่น�าเข้าหรือการที่ให้น�าเข้า

แต่เฉพาะด้าน วิธทีีจ่ะให้ใบอนญุาตนัน้ เราเคยใช้มานานแล้วเมือ่คราว

สงครามโลกครัง้ที ่๒ ส�าหรบัสนิค้าหลายประเภท เช่น รถยนต์ เสือ้ผ้า 
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และปรากฏว่ามกีารโกงกนัเป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้เป็นวธีิทีไ่ม่ควรใช้

ในตอนนี้ เพราะเป็นวิธีที่จะเปิดโอกาสให้ทุจริตกันได้

วธิทีี ่๒ ทีอ่าจจะใช้ได้ในตอนนีค้อืการหดสนิเชือ่โดยธนาคารกลาง 

คือหมายความว่าการพยายามท�าให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้สินเชื่อ 

แก่พ่อค้าให้น้อยลง เพื่อที่จะท�าให้พ่อค้าไม่สั่งสินค้าเข้ามา วิธีนี้ทาง

กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พจิารณากันแล้ว เหน็

ว่าถ้าท�าไปแล้วจะเกิดผลร้ายแก่การประกอบกิจการภายในประเทศ 

เพราะเหตุว่าการที่เราจะไปหดสินเชื่อของทางธนาคารนั้น ถ้าเราหด

โดยทัว่ๆ ไปแล้ว การประกอบกจิการภายในประเทศซึง่ไม่เก่ียวกับสนิค้า

ขาเข้าอาจจะท�าให้หดลงตามไปด้วย เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการควบคุม 

และอกีประการหนึง่ ผูท้ีต้่องการสัง่สนิค้าเข้ามาเพือ่ทีจ่ะให้ได้ก�าไรนัน้ 

อาจจะไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้สนิเชือ่จากธนาคารภายในประเทศ แต่เปลีย่น

เป็นไปขอสินเชื่อจากต่างประเทศมา ท�านองเดียวกับผู้ที่น�าสินเชื่อ

รถยนต์จากญีปุ่่นเข้ามาในเมอืงไทยสามารถทีจ่ะขอเครดติจากญ่ีปุน่ ใน

กรณีเช่นนีก้ารหดเครดติหรือหดสนิเช่ือในประเทศไทยก็ย่อมไม่เป็นผล 

แต่วิธีท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะห้ามน�าเข้ามาท้ังหมดน้ัน เพราะเหตุว่าไม่

เลอืกบุคโขโลคณะ จึงเป็นวิธท่ีีดไีม่เปิดโอกาสให้ทจุรติ ถงึกระนัน้กต็าม

เราก็ยังไม่อยากที่จะท�า 

จึงมาใช้วิธีที่ ๓ ซึ่งปรากฏตามที่เราได้ข้ึนภาษีอากรเป็นส่วน

ใหญ่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ๒๐๐ ประเภท ผมอยากจะเรียนย�้าว่าเมือ่

เราพจิารณาคราวนัน้ เราพจิารณาทางเศรษฐกจิ และเหตกุารณ์บ่งชัด

ว่าการขึ้นภาษีอากรคราวนั้นไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มีรายได้เพิ่มข้ึน แต่

ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเข้ามากกว่า เพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธี

ภาษีทางอ้อมคือใช้ขึ้นศุลกากรเอา ไม่ใช่เป็นการเก็บภาษี เป็นการ

ป้องกนัไม่ให้น�าสนิค้าเข้ามา แต่ถ้าเผอิญป้องกนัไม่ส�าเรจ็ คอืยงัมผีูน้�า

สนิค้าเข้ามา กยั็งไม่เป็นไร คอืยงัได้รายได้เข้าประเทศ และข้อเทจ็จรงิ
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หลงัจากนัน้มากเ็ป็นทีป่รากฏว่าสนิค้าเหล่านัน้เข้ามาน้อยกว่าปกตเิป็น

อันมาก ก็นับว่ามีความส�าเร็จดีพอใช้ นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลท�าไปประการ

หนึ่ง (มีผู้ต�าหนิว่าการที่รัฐบาลขึ้นภาษีนั้นท�าให้ของแพง ก็เป็นความ

จริง แต่ถ้าจะใช้วธิจี�ากดัการน�าเข้าหรอืวิธจี�ากดัสนิเชือ่กย่็อมท�าให้ของ

แพงเช่นเดียวกนั) ฉะนัน้ผมเองเหน็ว่ามาตรการขึน้ภาษศุีลกากรทีแ่ล้ว

มานั้นเป็นมาตรการที่ดี 

แต่มาตรการท่ี ๒ ท่ีควรจะตามติดมาในไม่ช้านี้หลังจาก

กรกฎาคม แต่นี่ก็ประมาณ ๔ เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ตามเข้ามา คือ

การเก็บภาษีทางตรงเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะท�าให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น 

เพือ่ท่ีจะพฒันาได้มากข้ึน นีย่งัไม่ได้ท�า ความจรงินกัวชิาการได้เตรียม

กนัไว้แล้วทีจ่ะให้มกีารเกบ็ภาษทีางตรงอย่างทีว่่านี ้ได้แก่การเพิม่ภาษี

เงินได้ส�าหรับส่วนบุคคล และการเพิ่มและปรับปรุงภาษีเงินได้ส�าหรับ

นติิบคุคล การเริม่กลบัไปใช้ภาษีมรดกและการรบัมรดก (ไม่มปีระเทศ

ไหนในโลกทีเ่ป็นประเทศทีเ่จรญิพอใช้ทีเ่ขาไม่มกีารรบัภาษีมรดก และ

ภาษมีรดกทีใ่นเมอืงไทยเราบอกว่าถ้าหากว่าใครเอ่ยถึงภาษมีรดกแล้ว

คงจะเป็นคอมมิวนิสต์ ถ้าเช่นนั้นประเทศอเมริกาก็คงจะเป็นคอมมิว- 

นิสต์ไปแล้ว)

เรื่องส�าคัญที่สุดที่พวกเราและรัฐบาลเองเห็นว่าส�าคัญ เห็นว่า

สมควรที่จะเก็บก็คือภาษีทรัพย์สิน เฉพาะอย่างยิ่งภาษีที่ดิน การเก็บ

ภาษท่ีีดนินีน้อกจากจะเป็นประโยชน์ให้เกดิความยตุธิรรมและเกิดราย

ได้แก่รัฐบาลแล้ว ยงัเป็นเครือ่งมอือกีอนัหนึง่ทีจ่ะท�าให้ทีด่นิในประเทศ 

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรงุเทพฯ นัน้ไม่สงูเกนิไปนกั ราคาของทีด่นิ

ในกรุงเทพฯ ทีส่งูมากขึน้กเ็พราะเหตกุารเก็งก�าไรและมกีารเปลีย่นมอื

ไปเร่ือยๆ ซึง่เป็นการเกง็ก�าไรประการหนึง่ กบัอกีประการหนึง่เราต้อง

พยายามตัดถนนให้มากขึ้น รายได้ที่เป็นผลประโยชน์พลอยได้ไปตก

กับเจ้าของที่ดินซึ่งบางทีไม่ได้ท�าอะไรเลยสักหน่อย เพียงแต่รัฐบาลไป
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ตดัถนนเข้ากเ็ป็นประโยชน์ท�าให้ทีด่นิราคาขึน้ เท่านัน้ยงัไม่ว่ายงัมเีสือ

ทีรู่ว่้ารฐับาลจะไปตดัถนนทีไ่หน แล้วกไ็ปซือ้ทีด่นิไว้ก่อน เช่นนีย้ิง่เป็น

เรื่องที่น่าจะป้องกันได้ด้วยการเก็บภาษีที่ดินบางประเภทให้สูงเป็น

พิเศษ

ถ้าหากว่าเราได้แก้เรื่องปัญหาการคลัง ท�าให้รัฐบาลมีรายได้

มากขึน้ นอกจากเราสามารถจะจ่ายการพัฒนาให้มากขึน้แล้ว ยงัจะท�าให้

บ้านเมืองเศรษฐกิจทั่วๆ ไปดีขึ้น เพราะเหตุว่าจะท�าให้การออมของ 

เราท่ีเคยมอียู ่เป็นอตัราส่วน ๒๐ กว่าเปอร์เซน็ต์ต่อรายได้ประชาชาติ 

ซึ่งได้ตกลงมาเป็น 1๘ 1๔ 1๒ ในปีหลังๆ นี้ จะได้เพิ่มได้มากขึ้น 

เมื่อเราได้ออมมากขึ้นก็จะลงทุนได้มากข้ึน น่ีเป็นประการท่ี ๒ ที่ผม

ได้ข่าวมา ในตอนสดุท้ายเท่าทีท่ราบยงัไม่มกีารเสนอมาตรการที ่๒ นี้

ต่อสภา เพราะเหตุว่ายังรองบประมาณรายจ่ายอยู่ ถ้าหากว่าเป็นเรื่อง

เช่นนี้ก็น่าเสียดาย เพราะถ้าเป็นใจผม ผมเห็นว่าน่าจะรีบท�า เพราะ

จะเป็นผลแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

มาตรการประการท่ี ๓ ก็ส�าคัญมาก ส�าคัญยิ่งกว่าการยับยั้ง

การน�าเข้าและการเก็บภาษี คือท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ผลิตผลทางการ

เกษตรของเราเพิม่ข้ึน ทกุวันนีเ้ราเข้าใจดว่ีากระทรวงทบวงกรมของเรา 

บางกระทรวงก็อ่อนแอ และบางกระทรวงก็แข็งแรงกว่า แต่ไม่ว่าจะ

อ่อนแอหรือแข็งแรงก็ตามการที่แยกน�้าดินไปอยู่กระทรวงหนึ่ง พืชไร่

กับข้าวไปอยู่กระทรวงหนึ่ง และแยกการส่งเสริมปศุสัตว์ไปอยู่อีก

กระทรวงหนึ่ง มิหน�าซ�้า กระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งก็ยังเอาเรื่องที่ ๒ 

กระทรวงนัน่จะท�าเข้าไปท�าเสยีอกี ไม่ใช่กระทรวงนัน้อย่างเดยีว ส�านกั

นายกรฐัมนตรเีอาเรือ่งทัง้ ๓ กระทรวงนีไ้ปท�า แทนทีจ่ะแยกกันท�า จน

กระทัง่เกดิปัญหาขึน้ในเร่ืองการเกีย่งกนัท�างาน การท�างานซ�า้ซ้อนและ

การขาดการประสานงาน อีกประการหนึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตรที่

รัฐบาลตั้งขึ้นมาใหม่นี้ เมื่อสัก 1–๒ ปีนี้ หานักการส่งเสริมไม่ได้ หา
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เท่าไรๆ ก็ไม่ได้ มีคนอยู่เป็นจ�านวนน้อย แต่ถ้าหากว่าเราไล่ๆ ไปตาม

กรมต่างๆ กรมพฒันาท่ีดนิ กรมชลประทาน กรมเกษตร กรมกสกิรรม 

และกรมอื่นๆ เช่น ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท หรือแม้กระทรวง

มหาดไทย ถ้าเราจะส�ารวจในเวลานี้ว่ามีผู้ได้ปริญญาทางเกษตรและ

สัตวบาล จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศว่ามีอยู่เท่าใด 

ผมลองสอบถามดจูากอธบิดโีดยไม่ได้เป็นเรือ่งทีท่�าตามทะเบยีน มอียู่

ทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐–๕,๐๐๐ คน พวกบัณฑิตทางด้านเกษตรซึ่ง

ถ้าหากว่าพวกนี้จัดเป็นทีมเข้ามา ๔,๐๐๐–๕,๐๐๐ คนมันท�าได้ แล้ว

ก็ให้ตั้งหน่วยส่งเสริมเข้ามา และถ้าหากว่าบัณฑิตเหล่านี้ยังไม่พอ เรา

กยั็งไปเกณฑ์เอาพวกอาชวีศกึษาทางด้านเกษตร รบัเอามาเป็นพนกังาน

ส่งเสริมได้ นีอ่ย่างนีไ้ต้หวันเขาท�าอยู ่เพือ่ทีจ่ะแก้ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติ เราจนอยู่ที่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันนี้

เป็นการพายเรอืกนัคนละท ีเพราะฉะนัน้วิธแีก้ไขก็ต้องปรับปรงุให้ดใีห้

ประสานงานกันให้ด ีส่วนจะท�าอย่างไรนัน้ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าหากว่า

เราตั้งใจท�ากันจริงๆ 

เรื่องหนึ่งที่เราจะส่งเสริมในการเกษตรได้ก็คือการขยายเครดิต

การเกษตรและการอ�านวยความสะดวกทกุประการ เสยีดายทีธ่นาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเราตัง้ช้าไปหลายปี แต่เวลานีก้็

ยงัสามารถทีจ่ะเริม่ได้ด้วยด ีข้อคิดส�าคญัอกีข้อหนึง่ทีเ่กีย่วกบัข้าวโดย

เฉพาะก็คือเร่ืองพรีเมียมข้าว ท่ีเราจะช่วยชาวนาของเรา และช่วย

แข่งขัน โดยค่อยๆ ลดพรีเมียมข้าวของเราตามความจ�าเป็น เพื่อที่จะ

แก้ไขการแข่งขนักบัประเทศทีจ่ะผลติข้าวขึน้มาแข่งขนักับประเทศของ

เรา หรือประเทศที่จะให้ subsidy แล้วผลิตข้าวออกมาแข่งขันกับเรา

ทัง้หมดนีเ้ป็นปัญหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้าท่ีจ�าเป็นทีจ่ะต้องแก้ไข 

ส่วนปัญหาทางด้านระยะยาวนั้น ผมอยากจะเรียนเสริมสัก ๒ ข้อที่

ผมได้เรียนไว้เมือ่กีน้ีค้อื ปัญหาทีจ่ะช่วยให้ชาวนาตามชนบทของเราได้
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ช่วยเหลอืตนเองได้โดยการให้การศกึษาและแก้ปัญหาทางสงัคมให้เขา

๔.�การแก้ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
ในด้านภัยการเมืองจากต่างประเทศนั้น ผมมีความเห็นว่าเมื่อ

ภัยมาใกล้ตัวแล้ว ผู้ใหญ่ในประเทศไทยน่าจะเลิกทะเลาะกันเสียที มี

การสมัครสมานสามัคคี ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาล 

ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา พรรคกีพ่รรค ใจผมอยากเหน็หวัหน้าพรรคการเมอืง

ทั้งหลายมาปรึกษาหารือกันว่าจะท�าอย่างไรจึงจะให้เอกราชของเรานี้

รอดพ้นไปได้ ควรจะค�านึงว่าไม่มีอะไรจะส�าคัญไปกว่าเอกราชของ

ประเทศ ถ้าเอกราชไม่มีแล้ว มันไม่มีฝ่ายรัฐบาล ไม่มีฝ่ายค้าน มัน

เป็นฝ่ายรวม ฝ่ายแดง เพราะฉะนัน้ เรือ่งทีเ่ราหยกิกนันดิค่อนขอดกนั

หน่อยในยามปกตินั้น ต้องถือเป็นเร่ืองเล็กที่สุด เรื่องใหญ่มหึมาคือ

เอกราชของชาติไทย เราจะป้องกันเอกราชได้อย่างไร

ส่วนวิธีการที่จะใช้ไปในทางการทูตอย่างไรนั้น อยากจะมอบไว้

ให้แก่นักการทูตเพราะเหตุว่าบ้านเมืองเราตั้งแต่สมัยไหนๆ มาแล้วก็

แก้ทางการทูตมาตลอด ไม่ใช่จนปัญญาแค่นี้วิชาความรู้ในทางทูตของ

เราต้องมแีน่ ส่วนจะเป็นอย่างไรนัน้อย่างทีผ่มเรยีนไปแล้ว เราไม่ทราบ 

เราจะทราบได้เราต้องมีเหตุการณ์มีความรู้พอสมควรว่า ศึกเหนือเสือ

ใต้เป็นอย่างไร เวียดนามเหนือลาว หรือกัมพูชา เป็นอย่างไร ต้อง

ศึกษาเอาเอง ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างไร

สมมตุต่ิอไปว่า ถ้าเราไม่สามารถใช้วธิกีารทตูให้ส�าเรจ็ผลในการ

ป้องกันประเทศได้ เราก็ควรจะหาทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้า ที่ผมเดือด

ร้อนมากก็คือ การท่ีมีคนบางคนบอกว่าถ้าแดงมา เราก็เป็นแดงไป 

เป็นการพูดแบบเด็กๆ ไม่น่าฟัง ใจผมว่า ถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งไป

ด้วยและเราถูกรุกราน เราก็สู้เขาซิ แต่การสู้นี่ผมอยากจะเสนอว่าผม
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ไม่ขอสูด้้วยวธิปืีนใหญ่หรอือาวธุธรรมดา ซือ้มาแล้วเสยีเงนิเปล่าๆ เรา

ซือ้เรือบนิไอพ่น และเรือรบประมาณ ๕๐–๖๐ ล้านเหรยีญในปีนีท้�าให้

เสียเงินตราต่างประเทศไปแล้ว ผมมาคิดดูว่าท�าไมเวียดนามเหนือจึง

สู้อเมริกาได้ ผมเข้าใจว่ากลยุทธ์ของเขานั้นคือใช้วิธีกองโจร ท�าไม

ระหว่างสงครามเยอรมนีจึงขบปัญหานอร์เวย์ไม่แตก นั่นก็เพราะเหตุ

ว่าชาวนอร์เวย์ใช้วิธีที่เรียกว่า Passive Resistance ถ้าเป็นเช่นนี้ เรา

จะเอาวิธีการท่ีเวียดกงและเวียดนามเหนือใช้แก่อเมริกันนั้นมาต่อสู้

ป้องกันตัวเราไม่ได้หรือ ผมว่าได้และไม่ต้องเสียเงินเท่าไรนัก ส�าคัญ

อยู่อย่างเดียว ต้องใจเด็ด พวกเราใจเด็ดกันไหม ข้อนั้นส�าคัญมาก ใจ

ผมเองว่าอย่าใช้ปืนหรืออย่าใช้รถถัง ใช้ใจเด็ดดีกว่า และใช้วธีิ Passive 

Resistance และในขณะเดียวกันใช้วิธีแบบกองโจร 

รัฐบาลและนักการเมือง และปัญญาชนทั้งหลายในขณะนี้ควร

จะคิดทางหนีทีไล่อย่างที่ว่าและหวังว่า Passive Resistance หรือวิธี

กองโจรจะไม่จ�าเป็นต้องเป็นอาวุธที่เราจะใช้ หวังเป็นอย่างมากว่าวิธี

การทูตอาจจะช่วยเหลือเราได้ แต่นั่นแหละเราต้องระวัง จะต้องมีวิธี

การอยู่ ๒ ชั้น หรือหลายๆ ชั้นในข้อนี้ผมอยากได้ความคิดจากคุณทั้ง

หลายในการสัมมนานี้ เพื่อประดับสติปัญญาซึ่งกันและกันต่อไป



ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้�ส�าหรับ�ค.ศ.๑๙๘๐
บทความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (มีฉลองภพ สุสังกรกาญจน์ 

เป็นผู้ช่วย) ส�าหรับการประชุมที่นิวยอร์ก ในเดือนมิถุนายน ๒๕1๖ 

โดยกลุ่มที่ปรึกษาการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEADAG)  

ของสมาคมเอเชีย (Asia Society) เป็นผู้จัด 

ผู้เขียนได้ขยายความในบทภาษาอังกฤษเล็กน้อยหลังจากการประชุม 

และได้เรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕1๖

ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ SEADAG, Asia Society  

ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนบทความเป็นอย่างดี

ตอนที่�๑.�ความพยายามพัฒนาในอดีต 

และปัจจุบัน:�เป้าหมายกับการปฏิบัติ
1. เมื่อสมัชชาของสหประชาชาติประกาศนโยบายทศวรรษที่ 

๒ แห่งการพัฒนาของสหประชาชาติน้ัน ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับ

ประเทศด้อยพัฒนาไว้หลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

• เพิม่ผลผลติประชาชาติในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๖ ต่อปี

• เพิ่มรายได้ประชาชนเฉลี่ยในอัตรา ๓.๕% ต่อคนต่อปี

• จัดสรรเฉลี่ยรายได้และสมบัติให้ชอบธรรมยิ่งขึ้น

• เพิ่มระดับการประกอบอาชีพให้มากพอใช้
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• เพิ่มความมั่นคงในการหารายได้

• ขยายและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในด้าน

การศึกษาอนามัย

• โภชนาการ ที่อยู่อาศัย และสวัสดิภาพของประชาชน

• บ�ารุงรักษาป้องกันสิ่งแวดล้อม

๒. บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่าที่มีแผน

พัฒนาได้รับเอาเป้าหมายและจุดประสงค์เหล่านี้ไว้โดยชัดแจ้ง จะยก

ตัวอย่างโดยสังเขป ๓ ประเทศ

(ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๓ (ค.ศ.1๙๗๒– 

1๙๗๖) ของประเทศไทย ได้ยกข้อเหล่านีเ้ป็นวตัถปุระสงค์ส�าคญั คอื

• จะสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกจิเสียใหม่และส่งเสรมิความจ�าเริญ

ทางเศรษฐกิจ

• จะรักษาเงินส�ารองระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับอันสมควร

และรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า

• จะส่งเสริมความจ�าเริญทางเศรษฐกิจในชนบทและท�าให้ราย

ได้แตกต่างกันน้อยลงในประเทศ

• จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในทางสังคม

• จะพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสร้างโอกาสการประกอบอาชพี

• จะท�านุบ�ารุงเศรษฐกิจภาคเอกชน

(ข) แผนที่ ๒ (ค.ศ.1๙๗1–1๙๗๕) ของมาเลเซีย ก�าหนด 

“นโยบายใหม่ด้านเศรษฐกิจ” ซึ่งใช้วิธีด�าเนินการ ๒ ด้านพร้อมๆ กัน

คือ (1) ก�าจัดความยากจนโดยสิ้นเชิง และ (๒) สร้างสรรค์สังคมขึ้น

ใหม่และให้มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ

“จะเพิม่ผลผลติไปในท�านองทีจ่ะให้ประโยชน์อย่างมากทีส่ดุต่อ

เป้าหมาย เฉลี่ยรายได้ให้ชอบธรรมย่ิงขึ้น ให้ประชาชนได้มีส่วนใน

กจิการแบบทนัสมยั ให้ชนบทก้าวหน้าในระบบใหม่ ให้ทกุคนมโีอกาส
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รบัประโยชน์จากการศกึษา อาคารท่ีอยู ่การอนามยั และสาธารณปูการ

ประเภทอืน่ๆ กบัให้มโีอกาสในการประกอบอาชพีเพิม่ขึน้โดยรวดเร็ว”

(ค) เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้ในแผนพฒันา ๔ ปี (ปี

การเงิน ค.ศ.1๘๗๒–1๙๗๕) ของฟิลิปปินส์ มีดังนี้ รายได้แต่ละคน

สูงขึ้น การประกอบอาชีพแพร่หลายขึ้น เฉลี่ยรายได้ให้ชอบธรรมขึ้น 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในภาคต่างๆ และเสถียรภาพในการพัฒนาและ

ความมัน่คงภายในประเทศ ในแผนนัน้ได้ก�าหนดอันดบัความส�าคญัข้ัน

สูงไว้ส�าหรับเรื่องต่อไปนี้ การปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย การไฟฟ้าตาม

ชนบท การผลติอาหาร การส่งเสรมิสนิค้าออก ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

อตุสาหกรรมขนาดย่อม การประกอบอาชพี การเฉลีย่ทีด่นิ และการ

สาธารณสขุ

๓. เป้ำหมำยกำรเพิ่มผลผลิตประชำชำติร้อยละ ๖ ต่อปีนั้น 

พจิารณาจากผลท่ีได้มาในอดตีแล้ว คงจะไม่เหลอืบ่ากว่าแรงของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ สงิคโปร์ ไทย มาเลเซยี ระหว่าง ค.ศ. 

1๙๖๐–๗๐ ล้วนแต่มคีวามจ�าเรญิก้าวหน้าเกนิอตัราเป้าหมายนีท้ัง้นัน้ 

อตัราเพิม่ของฟิลปิปินส์ในระยะ 1๐ ปีนัน้ต�า่กว่า ๖% เลก็น้อย แต่ใน 

ค.ศ.1๙๗1 ได้แสดงว่ามอีตัราเพิม่ถึง ๖.๕% อัตราเพิม่ของอนิโดนเีซยี

ในระยะ ค.ศ.1๙๖๐–๖๕ ต�า่มากถึงอตัรา 1.๖% ต่อปี เพราะความ

ระส�า่ระสายในการบริหารประเทศ แต่หลงัจากนัน้ได้เพิม่ดข้ึีนเป็นล�าดบั 

จนอัตราเฉลีย่ส�าหรบั ค.ศ.1๙๖๕–1๙๗๐ ขึน้ถึง ๕.1% พม่าจงใจใช้

นโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง ท�าให้อตัราความจ�าเรญิทางเศรษฐกจิ

ใน ค.ศ.1๙๖๐–๗๐ เพยีง ๒–๓.๕% แต่ในปี 1๙๗๐–๗1 อตัราเพิม่

ถบีข้ึนไปถึง ๖.๕% (ลาว กมัพชูา และเวยีดนามจะน�ามากล่าวเปรยีบ

เทียบมไิด้ ด้วยเหตผุลทีป่ระจกัษ์แจ้งแล้ว)

๔. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราความจ�าเริญส่วนรวมน่าจะสูงพอ

ส�าหรับประเทศต่างๆ เราก็ไม่ควรจะประมาท เพราะเท่าที่ผ่านมาแม้
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จะใช้ความเจรญิทางวตัถสุ่วนรวมเป็นเครือ่งวดักต็าม ประเทศต่างๆ ก็

ยงัพลาดพลัง้บ่อยๆ อนิโดนเีซยีสมยัซกูาร์โนเจรญิได้ช้า เพราะบรหิาร

ราชการไม่ดีและมีการทุจริตอยู่มาก ประเทศทั้งหลายที่ผลิตและขาย

สนิค้าประเภทท่ีราคาขึน้ลงฮวบฮาบ หรือประเภททีฝ่นฟ้าอากาศเปลีย่น

แปรบ่อยๆ ย่อมจะประสบความยุ่งยากได้โดยฉับพลันคาดไม่ได้ เช่น 

ประเทศไทยเมื่อฝนแล้งในฤดู ค.ศ.1๙๖๙–๗1 เป็นต้น คณะผู้ส�ารวจ

ของธนาคารโลกได้ออกความเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาฉบับที่ ๓ ของ

ไทยไว้ ซึ่งใช้ได้เป็นจริงส�าหรับประเทศอื่นๆ ด้วย ดังนี้

“เมื่อค�านึงถึงทรัพยากรด้านมนุษย์และด้านธรรมชาติอื่นๆ กับ

ความต้องการของประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็วแล้ว พอจะลงความ

เห็นได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาส่วนรวมได้ก�าหนดไว้พอเหมาะพอดี 

แผนด�าเนนิงานส่วนรวมทีร่ะบไุว้ในแผนเพือ่บรรลเุป้าหมายเหล่านัน้ก็

เป็นแผนที่เหมาะสม แม้ว่าบางตอนนโยบายบางเรื่องจะไม่ได้แถลงไว้

ชัดแจ้งสมบูรณ์ก็ตาม... ถึงกระนั้นก็ตาม ปัญหาที่ประเทศไทยจะต้อง

เผชิญนั้นใหญ่หลวงนัก และรัฐบาลกับแหล่งเงินที่จะช่วยเหลือไทยทั้ง

หลายจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนกัหน่วง จงึจะบรรลุถงึเป้าหมาย

ได้ และไม่ว่าจะใช้ความพยายามสักเพียงใด ประเทศไทยก็ยังอาจจะ

คงมปัีญหายุง่ยากเรือ่งดลุช�าระเงนิระหว่างประเทศ และเรือ่งการช�าระ

หนีต่้างประเทศอยูเ่ป็นส�าคญัภายหลงัปีสดุท้ายของแผนพฒันาฉบับนี”้

๕. เป้าหมายส�าหรับอัตรำเพิ่มรำยได้เฉลี่ยต่อคนนั้น ค�านวณ

จากสมมุติฐานว่าประชากรในประเทศด้อยพัฒนาจะเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย

ปีละ ๒.๕ ต่อร้อย ตลอดทศวรรษพัฒนาที่ ๒ นี้ ส�าหรับประเทศพม่า 

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในรอบทศวรรษ 1๙๖๐–๗๐ ประชากรได้

เพิม่ขึน้ในอตัราไม่เกนิ ๒.๕ จรงิ แม้ว่าแต่ละประเทศกย็งัเป็นอตัรา ๒ 

ในร้อยขึ้นไป ส่วนมาเลเซีย (๓.๐%) ฟิลิปปินส์ (๓.1%) และไทย 

(๓.1%) อตัราเพิม่ยงัสงูกว่าอตัราเป้าหมายมากนกั ฉะนัน้ในประเทศ
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ท้ังสามจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ต้องการนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ

ประชากรอย่างหนักแน่นและกว้างขวางโดยด่วนยิ่ง

๖. เมือ่หวนไปพจิารณาเป้าหมายอืน่ๆ ของทศวรรษพฒันาที ่๒ 

แห่งสหประชาชาติ ซึ่งอาจรวมไว้ในหัวข้อกำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

ควำมยตุธิรรมในสงัคมกจ็ะรูส้กึสลดใจ แผนพฒันาของประเทศต่างๆ 

ในบทต้นๆ มกัจะแถลงนโยบายงามๆ ด้วยค�าประกาศอดุมคติอนัสงูส่ง 

(การเฉลีย่เงนิได้โดยชอบธรรม โอกาสประกอบอาชพี ความมัน่คงของ

อาชพี การศกึษา สาธารณสุข โภชนาการ อาคารสงเคราะห์ สวสัดภิาพ

ทางสังคม) ครั้นต่อมาในบทหลังๆ หาได้ปรากฏหลกัฐานเพยีงพอมไิด้

เพือ่แสดงให้อุน่ใจว่าหลักการดงักล่าวจะได้น�ามาสูแ่ผนปฏบัิตอิย่างทีค่วร

ยกตัวอย่างแผนพัฒนาของไทยเป็นต้น คณะผู้ส�ารวจของ

ธนาคารโลกได้วิจารณ์ไว้ดังนี้

“ความแตกต่างระหว่างรายได้ในกรงุเทพฯ (เฉลีย่ประมาณ ๕๐๐ 

เหรียญต่อคนในปี 1๙๗๐) กบัรายได้ทัว่ประเทศนอกกรุงเทพฯ เฉล่ีย

ประมาณ 1๔๐ เหรยีญต่อคน) นัน้ใหญ่หลวงนกั ในภาคอสีานซึง่รัฐบาล

สนใจพัฒนาเป็นพิเศษเพราะเกี่ยวกับความมั่นคงและสงบเรียบร้อย 

รัฐบาลได้พยายามพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างถนนและสาธารณูปโภค

ต่างๆ เช่น พลงังานและน�า้ แต่ปรากฏว่าผลของการพฒันาก�าลงัการ

ผลติในภาคนีม้น้ีอยเตม็ท”ี

“ในอดีต ได้มีการเน้นหนักพัฒนาในกรุงเทพฯ และทุ่งราบภาค

กลางจนกระท่ังรายได้ของภาคต่างๆ ห่างไกลกันมาก ฉะนั้นความ

พยายามท�าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างภาคลดน้อยลงย่อมเป็น

จุดประสงค์อันพึงปรารถนาของแผนที่ ๓ นี้ และหมายความว่าจะต้อง

ใช้ความพยายามเป็นพเิศษเพือ่พฒันาท้องถิน่ทีห่่างไกลทัง้หลาย แผน

พัฒนาภาคอีสานนั้นได้จัดท�าข้ึนแล้วด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐ 

อเมริกา...ถ้าน�ามาปฏบัิตกินัอย่างเข้มแขง็ ข้อเสนอต่างๆ นั้นจะยังผล
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ให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามากและยัง่ยนืดกีว่าในอดตี กับจะช่วยให้บรรลถุงึ

เป้าหมายเรือ่งการส่งออกของประเทศและเร่ืองการสร้างอาชพี แต่ทว่า

การบรหิารงานพฒันาในภาคอสีานขณะนีไ้ม่มกีารประสานงานกันดพีอ 

ฉะนั้นรัฐบาลควรมอบอ�านาจหน้าที่ให้แก่ศูนย์ประจ�าภาคซึ่งมีอยู่แล้ว 

และสนับสนุนหน่วยราชการเทศบาลท้องถิ่นให้มีอิสรภาพด�าเนินงาน

ทั่วไปและงานด้านการเงินได้ดีขึ้น”

ในตอนว่าด้วยการศึกษา รายงานธนาคารโลกกล่าวไว้ว่า

“แม้ว่าแผนพัฒนาจะได้จัดท�าไว้ดีกว่าเก่าเป็นอันมากก็ตาม ที่

จะหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับปรับปรุง

การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนั้นหวังได้ยากในระยะ ๕ ปี

ข้างหน้า” และว่าด้วยการประกอบอาชีพ

“การก่อให้เกิดมีอาชีพมากขึ้นในแผนที่ ๓ นี้ สงสัยว่าจะท�าไม่

ได้มากพอเมือ่เทยีบกบัจ�านวนคนเข้าสูต่ลาดแรงงานทีเ่พ่ิมข้ึน และการ

ว่างงานอาจจะมีระดับสูงขึ้นบ้าง”

๗. ผลการพัฒนาของมาเลเซียในอดีต และผลงานในปัจจุบัน

เท่าท่ีคาดได้ก็ไม่ดีกว่าไทยนัก ตอนหนึ่งของเอกสารแผนที่ ๒ ของ

มาเลเซียมีความว่า

“ภาวะว่างงานเลวลงจาก ๖% ของจ�านวนแรงงานทั้งหมดในปี 

1๙๖๒ เป็น ๖.๖% ในปี 1๙๖๗ จ�านวนคนว่างงานเพิ่มจากประมาณ 

1๕๕,๐๐๐ คน เป็น 1๙๐,๐๐๐ คน การเพิม่อาชพีสทุธใินภาคเกษตร- 

กรรมได้ผลน้อยลง เพราะภาคการท�าสวนยางขนาดใหญ่มกีารจ้างงาน

ลดลง

“ในส่วนการพัฒนาด้านสังคมปรากฏว่า โครงการการศึกษาได้

ปฏิบัติไปต�่ากว่าเป้าหมายมาก เฉพาะอย่างยิ่งในการอาชีวศึกษาและ

การศึกษาขั้นเทคนิค ทั้งนี้เนื่องจากก�าลังในทางปฏิบัติไม่พอเพียง ครู

อาจารย์ไม่มีพอ และความล่าช้าในการได้รับความช่วยเหลือทางการ
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เงินจากต่างประเทศเป็นเหตุส�าคัญ แผนงานขยายมหาวิทยาลัยได้

ด�าเนินไปเป็นท่ีพึงพอใจ แต่แผนงานประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ล่าช้ากว่าก�าหนดในแผนนัก โครงการสาธารณสุขก็ล่าช้า ด้วยเหตุ

ปัญหาการปฏิบัติงานและปัญหาขาดเจ้าหน้าที่”

๘. ผมได้ยกเอากรณีของไทยและมาเลเซยีมากล่าวในทีน่ี ้เพราะ 

๒ ประเทศนี้ (นอกจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ) ประสบผลส�าเร็จ

ดท่ีีสุดในบรรดาประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในการพฒันาเศรษฐกจิ

ในระยะ 1๙๖๐–1๙๗๐ ส�าหรับประเทศอืน่ก็มปีระจกัษ์พยานแสดงว่า

ไม่ได้ท�าดไีปกว่า ๒ ประเทศนี ้ในด้านพฒันาสงัคม คณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจของสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและตะวันออกไกล จัดให้มี

การตดิตามผลการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทวปีเอเชยี ๒ ปีต่อ

ครัง้ และได้เน้นศกึษาหนกัไปในเรือ่งการกระจายเงนิได้ ความยตุธิรรม

ในสังคม และการประกอบอาชพี๓ ข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏจากการส�ารวจ

ผลดงักล่าวนัน้หาได้ท�าให้เกดิความสบายใจอย่างใดไม่ คณะกรรมาธิ- 

การฯ ส�ารวจพบว่าในปีทีเ่พิง่ผ่านไป ๒–๓ ปี “ปัญหายุง่ยากทางสงัคม

คงเป็นปัญหาเร้ือรงัอยูต่ลอดมา อาทิ การว่างงานและการท�างานน้อย

และการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม ซึง่หมายความว่า ส่วนใหญ่

ของประชากรชาวเอเชียยังคงได้รับผลร้ายจากโภชนาการที่ผิดหลัก

อนามยั และการศกึษาทีด้่อย และทีอ่ยูอ่าศยัเลว กบัความยากล�าบาก

ขาดแคลนด้านต่างๆ อีกประการหนึ่ง การพัฒนาเศรษฐกิจนั่นแหละ

ก่อให้เกิดปัญหาสังคมใหม่ๆ ขึ้นหลายอย่าง เช่น ปัญหาของเมืองที่มี

ราษฎรแออัดและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมทราม เป็นต้น๔

3 “Economic Survey of Asia and the Far East” (Un, 1971) Also 

the preliminary draft of the 1972 issue: First Biennial Review
4 “Economic Survey of Asia and the Far East” (Un, 1972 draft), 

Part One, Chapter 8
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ประธานธนาคารโลกมีความรู้สึกอย่างเดียวกันถึงกับแถลงว่า

“หลังจากที่เราได้ช่วยกันพัฒนามาหลายสิบปีแล้ว คนจ�านวน

ร้อยล้านคน คอื ๔๐ ในร้อยของราษฎรทัง้หมดในโลกด้อยพฒันา ยัง

คงยากจนอยู่เหลือเข็ญ ผลของการพัฒนาจะได้แพร่ขยายออกถึงคน

เหล่านั้นก็หาไม่... สิ่งที่เราต้องการมากๆ คือ เจตนาอันแรงกล้าของ

นักการเมือง ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันโดยทั่วไป และนโยบายอัน

แน่วแน่กับการท�าจริง”๕

ตอนที่�๒�ความต้องการของปัจเจกชน:� 

อยู่ดีกินดี
๙. ประเดน็เรือ่งการพฒันาประเทศนี ้ถ้าจะพจิารณาจากทศันะ

ของปัจเจกชน คงจะเป็นประโยชน์ด ีเพราะแท้จริงวตัถปุระสงค์ทีเ่ป็น

แก่นส�าคัญของการพฒันากค็อืการส่งเสรมิให้มนษุย์แต่ละคนอยูด่กิีนดี 

และให้สังคมหรือชุมชนของมนุษย์นั้นมีคุณภาพและสวัสดิภาพสูงข้ึน 

เมือ่เราก�าหนดทราบแล้วว่ามนษุย์แต่ละคนต้องการอะไรบ้าง และความ

ต้องการนั้นๆ เป็นความต้องการอัน “สมควร” เราก็จะสามารถศึกษา 

ซาบซึ้งยิ่งขึ้นถึงหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล ทั้งนี้โดยสมมุติว่าหน้าที่

ของรัฐบาลคือการอ�านวยสนองตอบความต้องการ “อันสมควร” ของ

ราษฎรทุกคนและทุกชั้น

1๐. การพิจารณาในตอนนี้จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอุดมคติและใจ

ของผูเ้ขยีน สิง่ที ่“สมควร” ในความเหน็ของผมอาจจะไม่ตรงตามความ

เหน็ของชาวเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่กเ็ป็นได้ เช่น เงนิได้เฉลีย่

ต่อคนต่อปีส�าหรับประเทศไทยใน ค.ศ.1๙๘๐ อาจจะเป็นเป้าหมาย

5 Robert S. McNamara, “Address to the World Bank Board of 

Governors” (September 25, 1972)
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อันสมควรส�าหรับผมในจ�านวนเงิน ๓๐๐–๔๐๐ เหรียญอเมริกัน โดย

มีข้อแม้ ในชุมชนไทยเราจะมีการเฉลี่ยทรัพย์และรายได้เสมอภาคกัน

ยิ่งขึ้น และข้อแม้ว่าคนไทยเรายังจะคงได้รับประโยชน์ส�าคัญอื่นๆ อัน

ค�านวณเป็นเงนิมไิด้อีกบางประการ แต่จ�านวนดงักล่าวอาจจะไม่เป็นที่

พอใจแก่คนไทยอืน่ โดยค�านงึว่าชาวสงิคโปร์ในปี 1๙๗๐ มีเงนิได้เฉลีย่

ถึง ๙๕๐ เหรียญอเมริกันต่อปี ในกรณีเช่นนี้ ผมย่อมแย้งได้ว่า ก็เมื่อ

ในปี 1๙๗1 เงินได้เฉลี่ยของไทยเรามีเพียงระดับ ๒1๐ เหรียญ

อเมริกัน จะเป็นไปได้หรือที่เราจะถีบข้ึนไปสูงถึงระดับหรือเกินระดับ 

๔๐๐ เหรยีญอเมรกินัในปี 1๙๘๐ แม้จะเพิม่ให้ถงึ ๓๕๐ เหรยีญใน

ระยะ 1๐ ปี เรากจ็�าเป็นต้องอาศยัความสามารถและโชคดเีป็นพเิศษ

ตามนยันี ้อะไรที ่“สมควร” ย่อมหมายความว่า “เป็นไปได้” ด้วย

อย่างไรก็ตาม “เนื่องจากมนุษย์เราส่วนใหญ่ทั่วไปมักจะไม่

ส�าเหนียกถึงข้อที่อาจจะเป็นได้แต่ซ่อนเร้นมองไม่เห็นในขณะใดขณะ

หนึง่ แต่มกัจะสนใจเอาใจใส่พะวงเปรียบเทยีบกับสถานการณ์ทีเ่ลวร้าย

ในอดตี มนษุย์เราจงึมท่ีาททีศันะต่อปัจจบุนัโดยเปรยีบเทยีบกบัสภาพ

ที่เคยชิน มากกว่าที่จะเปรียบเทียบสภาพที่อาจเป็นไปได้”๖

ส�าหรบัเอกชนทีเ่กดิมาเป็นคนจน ทีจ่ะให้ไล่ทันคนมัง่มกีว่า โดย

อตัราเพิม่รายได้อตัราเดยีวกนัเสมอนัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้โดยหลกัการ

ค�านวณ นอกเสียจะเกิดเหตุการณ์ผันแปรไปอย่างรุนแรง เช่น การ

ปฏิวัติ เป็นต้น ท่ีน่าเสียใจก็คือ คนจนมักจะเพิ่มรายได้โดยอัตราต�่า

กว่าคนรวย ในประเด็นนี้ผมมีความเห็นว่า “สมควร” แล้วที่รัฐจะเข้า

แทรกแซงโดย (ก) เน้นมาตรการพฒันาให้เป็นประโยชน์แก่การครอง

ชพีของคนจน และ (ข) จดัสรรเฉลีย่รายได้เสยีใหม่ด้วยมาตรการภาษี

อากรและการสังคมสงเคราะห์ ที่ผมเห็น “สมควร” นี้อาจจะมีผู้ที่ไม่

6 P.A. Baran, The Longer View (Monthly Review Press, 1969), 

p.27
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เหน็ด้วย และคดิเหน็แตกต่างกนัเช่นนีก้เ็นือ่งมาจากจติใจและอดุมคติ

ต่างกัน

11. มีอีกกรณีหนึ่งที่ต่างคนก็อาจต่างใจกัน คือ การเลือก

ระหว่างเงินได้กับความสบาย บุคคลหนึ่งอาจจะเลือกข้างความสบาย

มากโดยได้เงินได้น้อย แต่อีกคนหนึ่งอาจจะเลือกไปในท�านองตรงกัน

ข้าม การที่จะก�าหนดว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการอะไรบ้าง

ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี 1๙๘๐ จึงจะเป็นการเลือกถูกลักษณะ 

“คุณภาพสูงของชีวิต” นั้นเป็นปัญหาที่จะตัดสินไปเด็ดขาดหาได้ไม่

1๒. อย่างไรกต็าม ผมขอเสนอว่าถ้าเราจะถอืการวางแผนพฒันา

เป็นเร่ืองจรงิจงัแล้ว เรากจ็�าเป็นทีจ่ะเสีย่งตัง้ข้อสมมตุฐิานขึน้ แม้ว่าจะ

เป็นเรื่องต่างคนก็ต่างใจ ในการร่างแผนพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส�าหรับ

ประเทศใด ผูร่้างย่อมต้องก�าหนดไว้ในใจว่าโครงการต่างๆ นัน้มไีว้เพ่ือ

สนองความต้องการของราษฎรในประเทศ และอะไรเป็นความต้องการ 

ผู้ร่างแผนพัฒนาก็ต้องก�าหนดไว้ในใจเป็นสมมุติฐาน ข้อที่น่าสังเกตก็

คอืตามปกตข้ิอสมมติุฐานดงักล่าวเกบ็ไว้ในใจ ผูร่้างไม่ได้มกีารอภปิราย

โต้แย้งหรอืวิเคราะห์กนั ผมเหน็ว่าถ้าน�าเอาข้อสมมตุฐิานเกีย่วกบัความ

ต้องการของเอกชนมาอภิปรายวิเคราะห์กันโดยเปิดเผยคงจะได้

ประโยชน์ดีนกัในแง่ท่ีจะได้ใช้สตปัิญญาพจิารณากันโดยสมบูรณ์ เพราะ

ฉะนั้นในบทความนี้ ผมจึงจะ “ยื่นคอออกมา” พิจารณาข้อเสนอ

สมมตุฐิานและพร้อมท่ีจะรับฟังข้อวินจิฉัยเก่ียวกับ “ความสมควร” แห่ง

สมมุติฐานของผม

1๓. ในชัน้นี ้ควรจะกล่าวว่าเอกชนแต่ละคนนัน้เหน็เงนิได้และ

ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะเงินเป็นกุญแจส�าคัญน�าไปสู่ 

สรรพสิ่งจ�านวนมากที่เขาต้องการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

การบ�ารงุรกัษาอนามัย ความเพลดิเพลนิ ความมัน่คงแห่งชวีติ อสิรภาพ 

ความนับถือยกย่อง แม้แต่อ�านาจด้วย อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้งหลาย
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ย่อมต้องถูกจ�ากดัมใิห้มเีงนิได้และทรพัย์สนิมากจนเกินไปนกั ข้อจ�ากัด

ทีส่�าคญัคอืข้อจ�ากดัทางสงัคม สังคมทีใ่ฝ่ในความยตุธิรรมย่อมต้องการ

ให้รัฐบาลเก็บภาษีจากคนรวยในอัตราที่สูงกว่าคนจน อีกประการหนึ่ง 

นอกจากข้อธรรมะท่ีอาจจะโต้แย้งกันได้ คือ ทรัพย์สินเงินทองมักจะ

ชกัน�าให้คนท�าบาป ยงัเป็นความจริงด้วยว่าเงนิไม่สามารถซือ้ความสขุ

และความชืน่บานได้ ฉะนั้นผมจึงถือเป็นยุติได้ว่า ในชุมชนของเรานั้น

ไม่จ�าเป็นที่คนใดคนหนึ่งจะร�่ารวยเกินหน้าคนอื่นไปมากนัก เพียงแต่

ให้มีรายได้พอกินพอใช้ส�าหรับการครองชีพของตนและครอบครัว 

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการศึกษาของบุตรก็พอแล้ว

มองในมมุกลบั เมือ่แต่ละคนมเีงนิพอกนิพอใช้อย่างสบาย การ

แบ่งสรรเงินรายได้ของประชาชาติก็ต้องเป็นไปโดยชอบธรรมทั่วทั้ง

ประเทศ

1๔. ผมใคร่จะได้เห็นเพื่อนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีงาน

ท�าชนิดที่คู่ควรแก่สิทธิของมนุษยชน และเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อหน่าย 

อาชพีของเขานัน้ควรจะมคีวามมัน่คงพอ และถ้าเผอญิต้องออกจากงาน 

การตกงานก็ควรจะไม่นานนกั กบัมเีบีย้เลีย้งชพีส�าหรบัคนว่างงานพอ

สมควร

1๕. ผมใคร่จะได้เห็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายได้จาก

การท�างานพอที่จะเก็บออมไว้ได้บ้าง และเงินออมนี้เขาจะใช้ซื้อที่นา

เรือกสวน ถ้าเขาเป็นชาวนาชาวสวน หรือถ้าเขาเป็นลูกจ้างในอุตสาห- 

กรรมหรอืพาณชิยกรรม ก็สามารถซือ้หุ้นในบริษัทห้างร้านทีเ่ขาท�างาน

รับใช้อยู ่การมอีะไรเป็นกรรมสทิธิใ์นงานทีเ่ราท�าอยูน่ัน้ ต้องถอืว่าเป็น

ปัจจยัอนัหนึง่ของชีวิตท่ีมีคุณภาพสูงและมัน่คงในสังคมระบบทนุเอกชน

1๖. ระหว่างการบรโิภคกบัการออมทรพัย์ (และการลงทนุ) ผม

ใคร่จะได้เหน็ดลุยภาพอนัเหมาะสม แน่ละ บคุคลทีจ่ะใช้เงนิเกนิตวัอยู่

เสมอ หรือใช้เงินได้เพื่อบริโภคเสียหมดนั้นหาควรไม่ ความก้าวหน้า
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และความจ�าเริญของบุคคลและประชาชาตย่ิอมขึน้อยู่กับการออมทรพัย์

และการลงทุน แต่อีกนัยหนึ่ง การกระเบียดกระเสียรอดออมมากเกิน

ไปในปัจจุบัน แม้ว่าจะเพื่อประโยชน์ความก้าวหน้ารวดเร็วและไปได้

ไกลกต็าม กม็ใิช่เป็นเร่ืองพงึนยิม คนเราแต่ละคนย่อมมสีทิธิท่ีจะอยูด่ี

กินดีพอควร ผมจึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการของโซเวียตรัสเซียในปี 

1๙๒๐–๔๐ ที่บังคับให้คนรุ่นนั้นอดออมจนเหลือแสนเพื่อประโยชน์

ของคนรุ่นหลงั แม้ว่านโยบายเช่นนัน้จะบนัดาลให้ประเทศเรืองอ�านาจ

ขึ้นได้สักเพียงใด

1๗. ระหว่างความสบายกับการท�างานก็เช่นเดียวกัน ควรจะ

ชั่งให้ได้ดุลอันเหมาะ มีผู้กล่าวอยู่เสมอว่า ชาวเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้เรามักจะชอบสนุกและสบายจนไม่ใคร่ท�างานจริงจัง ข้อนี้ก็มคีวาม

จริงอยู่บ้าง เป็นการไม่พฒันาและขดักบัการพัฒนา แต่อกีด้านหนึง่ใน

สงัคมท่ีขวนขวายเอาแต่เงนิในนวิยอร์ก โตเกยีว หรอืแม้แต่กรงุเทพฯ 

การท�างานเกินตัว ความวิตกกังวลจนเกินไป และความเร่งรีบแห่ง

จังหวะชีวิตย่อมเป็นศัตรูต่อสุขภาพและความชื่นบาน

บุคคลใดเลือกท�างานน้อย บุคคลนั้นย่อมได้รับผลโดยตรง คือ

มีรายได้น้อย ถ้าเขาเลือกเช่นนั้น เขาก็น่าจะท�าได้โดยเสรี ไม่ควรจะ

ได้รับการเหยียดหยาม หรือประณามต่อหน้าธารก�านัล หรือลงโทษ 

ผมไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์แรงงานแบบนี้ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนที่ใด และ

ไม่ว่าจะได้มีผลดีมีผู้สรรเสริญมาแล้วก็ตาม

1๘. บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะต้องการมีสังคมให้ความปลอดภัย

อย่างเพียงพอแก่ชีวิตและร่างกายของตนและครอบครัว และให้สังคม

คุ้มครองทรัพย์สินของเขาด้วย ข้อนี้เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการพัฒนา

เพราะ “ความไม่ปลอดภยัในร่างกายและทรพัย์สนินัน้ เปรยีบได้กับความ

ไม่แน่นอนของกฎแห่งกรรม คอืความอตุสาหวริยิะและความเสียสละ

ของมนุษย์นั้นไม่แน่เสียแล้วว่าจะน�าไปสู่จุดหมายอันพึงประสงค์จาก
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การพยายามและเสียสละนัน้ๆ หมายความว่า เกิดความไม่แน่นอนเสยี

แล้วว่าใครหว่านพืชจะหวังผลได้ หรือใครผลิตจะบริโภคได้ หรือใคร

อดม้ือนีจ้ะได้กนิมือ้หลงั ความพากเพยีรและความมธัยสัถ์นัน้ไม่ใช่เป็น

มรรคน�าไปสูค่วามมัง่คัง่เสยีแล้ว กลายเป็นความทจุรติใช้ก�าลงัแทน”๗

บุคคลพึงมีสิทธิในฐานมนุษยชนและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเพื่อน

มนษุย์อืน่ๆ และไม่จ�าเป็นต้องเกรงกลวัการเบยีดเบยีนกดขีข่่มเหงของ

ข้าราชการหรือนักการเมือง เขาจะถือศาสนาอะไรหรือไม่ถือก็แล้วแต่

ความศรัทธาของเขา ท�าได้โดยเสรี และไม่จ�าเป็นต้องประพฤติและ

ปฏิบัติตามแบบของคนหมู่มาก ตราบใดที่เขามิได้ประทุษร้ายต่อผู้ใด 

เขาควรจะมีโอกาสพักผ่อนเพลิดเพลินตามใจชอบ ซึ่งอาจจะเป็นการ

หย่อนใจทางวัฒนธรรม ทางศิลปะประเภทต่างๆ ทางกีฬา หรือแม้ว่า

จะหย่อนใจอยู่เฉยๆ ไม่ท�าอะไร ความสัมพันธ์ที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง

ส�าหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะอย่างยิง่ในชนบท คอื ความ

สมัพนัธ์ทางวฒันธรรม ศาสนา และชุมชน ความมีส่วนร่วมในชุมชน

ของตน ด้วยเหตฉุะนี ้วัดวาอารามในพทุธศาสนาและมสัยิดของอสิลาม

จึงเป็นศูนย์ส�าคัญส�าหรับชุมชนในงานสังคม พิธี วัฒนธรรม และ

วรรณคดี อากาศบริสุทธิ์ ภูมิประเทศงดงาม ล�าธารอันใส และสิ่งอื่นๆ 

ประเภทนีไ้ม่ต้องซือ้ต้องหาในชนบท สิง่แวดล้อมเหล่านีเ้ป็นสิง่ทดแทน

เงินได้ อันต�่าของชาวชนบท เราจะต้องบ�ารุงรักษาให้เขาและลูกหลาน

ของเขา

1๙. ที่ส�าคัญที่สุด ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องสามารถ

พึง่ตนเองมากทีส่ดุทีจ่ะท�าได้ เคราะห์กรรมและความหายนะมกัจะเกิด

ขึ้นแก่ชาวชนบทเสมอ แต่เมื่อเหตุร้ายเหล่านี้เกิดขึ้น หรือราคาพืชจะ

ต�่าลงเขาจะต้องสามารถพลิกแพลงแก้ไขได้ส�าเร็จ บางทีอาจจะต้อง

7 J.S. Mill, Principles of Political Economy Book 5, Chapter 8
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อาศัยคนอื่นหรือรัฐบาลช่วยบ้าง และเมื่อเหลือก�าลังแบกก็ควรจะ

สามารถออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม กลับกัน เขาควรจะสามารถ

ช่วยเพื่อนบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นนี้พวก

เราชาวเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในชนบทได้ท�ากนัมาเป็นประเพณีแล้ว 

การสหกรณ์เพียงแต่เป็นเรื่องเดียวกันมาในรูปแบบใหม่

๒๐. โดยสรุป ผมใคร่จะได้เห็นการวางแผนพัฒนาและปฏิบัติ

ตามแผนเป็นไปในทางสนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพแห่งชีวิตของ

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือพูดให้ง่ายเข้าคือการอยู่ดีกินดี การ

อยู่ดีกินดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

(ก) สันติภาพ การปลอดจากความกลัว การพ้นจากสงคราม 

การปล้น การกดข่ีข่มเหง การเบียดเบียนประทษุร้าย และการบีบบงัคับ

เผด็จการของข้าราชการและนักการเมือง

(ข) สุขภาพอันดีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ การแพทย์ที่ดี

และใช้ได้ง่าย

(ค) การปลอดจากความหิวโหยอดอยาก

(ง) การประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจและมั่นคง มี

รายได้พอใช้

(จ) ที่อยู่อาศัยสะอาดและสบาย

(ฉ) สิทธิที่จะยึดกรรมสิทธิ์ในผลของการออมทรัพย์

(ช) เสรีภาพในการเชือ่ถอืและศาสนา เสรภีาพท่ีจะปฏบิตันิอก

แบบ

(ซ) โอกาสในการหย่อนใจด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และอื่นๆ

(ฌ) มีส่วนในชุมชนท้องถิ่น

(ญ) การรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

(ฎ) ความสามารถช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นซึ่งกันและกัน
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ตอนที่�๓.�ความรับผิดชอบของรัฐบาล
๒1. ถ้าเป็นที่ยอมรับกันว่าเกณฑ์การอยู่ดีกินดีของเอกชนดัง

กล่าวมาข้างต้นพอจะใช้เป็นหลักได้ เราจะเห็นว่าเป้าหมายส�าคัญของ

สหประชาชาติซึ่งได้สรุปไว้ในวรรค 1 แห่งบทความนี้ เป็นเป้าหมายที่

เพยีงพอใช้ได้ส�าหรบัประเทศส่วนใหญ่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ

ใช้ได้ส�าหรับประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ ด้วย

(กรณขีองกมัพชูา ลาว และเวียดนาม เป็นกรณพีเิศษซึง่จะต้อง

ด�าเนินการแตกต่างออกไป การฟื้นฟูบูรณะประเทศทั้ง ๓ นี้จะต้อง

กระท�ากนัอย่างแขง็ขนัและกว้างขวางทัง้ในด้านมนษุย์และด้านวตัถเุพือ่

อ�านวยให้กลับคืนจากสภาวะศึกมาสู่สภาวะการพัฒนาตามปกติ)

๒๒. หน้าทีข่องรฐับาลซึง่อ้างว่าจะบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่พฒันา

ประเทศก็เหน็ได้โดยชดัแจ้ง รัฐบาลจะต้องพยายามสนองความต้องการ

ของราษฎร ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๒๐ โดยให้บริการในด้านต่างๆ 

ความรับผิดชอบทั้งหลายมีดังนี้

(ก) การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพ

(ข) การบริหารท่ีดีมีสมรรถภาพและเห็นอกเห็นใจราษฎรใน

ด้านต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

(ค) บริการขั้นพื้นฐานประเภทต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการสนเทศการ

ค้าอันทะมัดทะแมง การส่งเสริมการเกษตรด้วยสมรรถภาพ และการ

อบรมด้านอุตสาหกรรม

(ง) นโยบายอันเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และด�ารงไว้ซึ่งโอกาส

ในการประกอบอาชีพ

(จ) เฉลี่ยรายได้และทรัพย์สินให้ทั่วถึงกัน ด้วยวิธีการคลังและ

สังคมสงเคราะห์

(ฉ) มุ่งงานพัฒนาโดยเน้นให้ได้ประโยชน์แก่หมู่ชนที่ยากไร้
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(ช) ลงทนุในการสร้างสรรค์ทรพัยากรมนุษย์ด้วยวธีิโภชนาการ

และการศึกษา

๒๓. ความส�าคัญของความสงบเรียบร้อย ความชอบธรรมตาม

กฎหมายน้ันจ�าเป็นต้องกล่าวย�้า เพราะรัฐบาลหลายรัฐบาลซึ่งมีแผน

พฒันาอนัใหญ่โตโอ้อวดได้ มกัจะลมืหน้าทีป่ระจ�าวันในการรกัษาความ

สงบราบคาบ ไปเอาใจใส่กับโครงการพัฒนาที่จับตาจับใจ และสร้าง

ความนิยมกับตนเองเสียแทน ผู้อ�านวยการสถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์แห่ง

หนึ่งในภาคอีสานของไทยได้กล่าวว่า “ไม่ทราบว่าจะไปแนะน�าและ

สนับสนุนให้ชาวไร่ชาวนาเพาะพันธุ์สัตว์กันท�าไม ในเมื่อมีการลักโค 

กระบือกันชุกชุมอย่างนี้ และต�ารวจก็เป็นด้วยกับเขาบ่อยๆ”

๒๔. การบรหิารราชการแผ่นดนิโดยเอาใจใส่นัน้เป็นการพฒันา

ชนิดเอกอยู่ในตัว ถ้าเงินมีเสถียรภาพโดยนโยบายการคลัง การงบ

ประมาณ และการเงินดีแล้ว ประชาชนก็ย่อมมีแก่ใจที่จะออมทรัพย์

และลงทุน ถ้าการบัญชีของราชการบกพร่อง หรือมีช่องรั่วไหลและ

เหลวไหลในการควบคมุเงนิได้เงนิจ่ายของรฐับาล ผลก็คอืการทุจรติฉ้อ

ราษฎร์บังหลวงทั้งชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย และผลต่อมาก็คือเป็นการถ่วง

ความเจริญในการพัฒนา

รัฐบาลท่ีบริหารราชการโดยดี ย่อมต้องค�านึงถึงการส่งเสริม

สนบัสนนุวฒันธรรมและการศาสนาเป็นเร่ืองส�าคญัด้วย ศลิปะประเภท

ต่างๆ วรรณคดแีละจินตกวีนพินธ์และดนตร ีช่วยให้สมองและประสาท

เจริญมีสุขภาพดี ซึ่งนับว่าส�าคัญอย่างน้อยก็เสมอกับการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

๒๕. ในบรรดาบริการขั้นพื้นฐาน โครงการที่รัฐบาลนิยมมากก็

คือ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อวดได้ง่ายเพื่อการไฟฟ้า และการสร้าง
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ทางหลวงสายเอก๘ โครงการอื่นซึ่งจ�าเป็นเช่นเดียวกัน แต่มักจะถูก

ทอดทิ้งละเลย ได้แก่ คลองส่งน�้าชลประทาน คันนาและคูน�้า สถาบัน

สินเชื่อการเกษตร และการสนเทศข่าวพาณิชย์ การให้ข่าวพาณิชย์

รวดเรว็ทันใจและถูกต้องกบัการหาตลาดส่งออกนัน้ส�าคญัยิง่นกัส�าหรบั

ชาวนา๙

บางรฐับาลชอบตัง้องค์การตลาดส�าหรบัพืชผล แต่องค์การชนดิ

นีมั้กจะมพีษิ ใช้แทนการสนเทศข่าวการค้าไม่ได้ เพราะเปิดช่องทางให้

เกดิการทจุรติได้ง่าย และเพราะเหตทุีน่โยบายราคาสนิค้านัน้ยากทีจ่ะ

ก�าหนดลงไปได้โดยถูกต้องและรัดกุม ถ้าราคาที่ก�าหนดไว้ต�่าเกินไป 

องค์การนัน้กไ็ร้ประโยชน์ ถ้าราคาก�าหนดสงูเกนิไปผูผ้ลติกจ็ะผลติมาก

เกนิต้องการอย่างเรือ้รัง และสนิค้าคงเหลือขายไม่ออกจะสะสมเพิม่พนู

อยู่เรื่อยๆ

๒๖. นโยบายที่ถูกต้องส�าหรับการสร้างและรักษาไว้ซึ่งโอกาส

การประกอบอาชีพนั้นมีอยู่หลายสถาน อาทิ

(1) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือการผลิตชนิดที่ต้องลงทุนมาก 

เกนิไป ซ่ึงอาจเป็นได้เพราะก�าหนดอัตราแลกเปลีย่นเงนิกบัต่างประเทศ

ไว้สูงเกินไป หรือเพราะยกเว้นหรือลดภาษีน�าเครื่องจักรเข้าประเทศ

(๒) สนบัสนนุการผลติโดยกรรมวธีิทีใ่ช้คนมาก เคร่ืองจกัรน้อย

(๓) สนับสนุนการใช้กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาวะ

ของประเทศ

8 Barbara Ward & Rene Dubos, Only One Earth (Penguine 

Books, 1972). Part Four
9 Uma J. Lele & John W. Mellor, “Jobs, Poverty and the Green 

Revolution,” (The Agricultural Development Council, Inc., 

August, 1972)
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(๔) งานสาธารณประโยชน์ในชนบท ซึ่งอาจจะรวมทั้งการ

ป้องกนัและบ�ารงุสิง่แวดล้อม1๐

๒๗. เรื่องการหางานอาชีพให้คนท�านั้นเป็นเร่ืองส�าคัญมากทั้ง

ในชนบทและในเมือง แต่ปัญหาเรื่องนี้รุนแรงมากเป็นพิเศษในชนบท 

เพราะในชนบทมีแรงงานที่ว่างงานเป็นจ�านวนมากและที่ท�างานน้อย 

10 Several writers have dealt convincingly with the various 

aspects of this subject; for example:
   Barbara Ward & Rene Dubos, op. cit.
   Uma J. Lele & John W. Mellor, op. cit.
   Gustav Renis, “Employment and Income Distribution in 

Development Countries” (IBRD Economic Staff Working Paper 

No. 115, September 1971)
   James P. Grant, “Equal Access and Participation vs. 

Trickle Down and Redistribution” (Discussion Paper: Press 

Foundation of Asia, One Asia Assembly, Feb. 5-8, 1973)
   Annual Report 1970-71 (Intermediate Technology 

development Group Ltd, 9 King Street, London WC2E 8HN) 

Paul Streetten, “Technology Gaps Between Western and Asian 

Countries,”Journal of the Royal Central Asian Society (Feb. 

1973)
   Matching Employment Opportunities and Expectations: A 

Programme of Action for Ceylon (Geneva: ILLO, 1971): 

Employment. Incomes and Equality Kenya (Geneva: JLO. 1972)
   Economic Survey of Asia and the Far East (ECAFE 1971 

and 1972.)
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และขณะเดยีวกนักม็งีานหลายอย่างทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ซึง่ถกูเพกิ

เฉย ชนบทจึงมคีวามกนัดารและยากไร้อยูต่ลอดไป อนึง่ เมือ่การศึกษา

ดขีึน้ คนในชนบททัง้หญิงและชายท่ีแขง็แรงมสีตปัิญญาดกีว่าคนอืน่มกั

จะเดนิทางเข้าไปหางานท�าในเมอืงใหญ่ๆ ผลกค็อืสร้างปัญหาการว่างงาน

และปัญหาสงัคมด้านอืน่ๆ ให้เมอืงใหญ่มากขึน้ ผมคดิว่าการแก้ปัญหา

ทัง้มวลนีข้ึน้อยูก่บัความเฉลยีวฉลาดช่างคดิรเิริม่ของนกัวางแผนพฒันา

และผู้มีหน้าท่ีด�าเนินการพัฒนาประการหนึ่ง ข้ึนอยู่กับการกระจาย 

อ�านาจการบริหารไปสู่ท้องถิ่นประการหนึ่ง และเมื่อองค์การบริหาร

ท้องถิน่ได้รบัอ�านาจหน้าทีม่าแล้ว กค็วรจะด�าเนนิการและด�ารริเิริม่ให้

ต้องด้วยลกัษณะความต้องการของท้องถิน่ โดยรฐับาลกลางสนบัสนนุ

ในด้านการเงินและวิชาการอย่างจุใจ

๒๘. เรามกัจะได้ยนิผูอ้้างว่า การกระจายเงนิได้และทรพัย์สนิ

ให้ทัว่ถึงในขณะนีจ้ะท�าให้ประเทศด้อยพฒันามอัีตราการก้าวหน้าลดต�า่

ลง หรืออีกนัยหนึ่งเป้าหมาย ๒ ข้อนี้ขัดกัน แต่ศาสตราจารย์คุณนา

เมยีร์ดาล ดร.เจมส์ กรานท์ และนายโรเบร์ิต แมคนามารา และผูอื้น่

อีกหลายคน ได้แสดงเหตผุลวิเคราะห์ไว้น่าเชือ่ว่า แม้จะแบ่งเงนิได้และ

ทรัพย์สนิให้ล�าเอยีงเข้าข้างคนมัง่ม ีกม็ใิช่ว่าจะช่วยให้มกีารออมทรพัย์

และการลงทุนสูงขึน้ อีกด้านหน่ึงนัน้ เม่ือประเทศจดัการกระจายรายได้

และทรัพย์สนิให้เสมอภาคกนัมากขึน้แล้ว กป็รากฏบ่อยๆ ว่าได้มกีาร

ออมทรพัย์และการลงทนุสงูขึน้อนัเป็นสือ่ให้เศรษฐกจิก้าวหน้าได้ดี11

11 Gunnar Myrdal, The Challenge of World Poverty: A World 

Antipoverty Programme in Outline (Penguin Books, 1971). 

Chapter 3.
   James P. Grany, op. cit.
   Robert S. McNamara, op. cit.
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ประธานธนาคารโลกในทีป่ระชมุผูว่้าการประจ�าปีเมือ่เรว็ๆ นีไ้ด้

แสดงตวัเลขทีน่่าสนใจไว้อย่างมหีลกัฐานมัน่คง ดงันี ้“ในบรรดาประเทศ

ด้อยพฒันา ๓๙ ประเทศทีเ่ราได้ศกึษา เราพยายามค�านวณดวู่าในแต่ละ

ประเทศคนมัง่มทีีส่ดุ ๕% แรกมรีายได้เป็นก่ีเท่าของคนทีจ่นทีส่ดุ ๔๐% 

ในเบื้องต�่า ปรากฏว่าผลลัพธ์แตกต่างกันมากแล้วแต่ประเทศ มี ๘ 

ประเทศทีค่นมัง่มท่ีีสดุมีเงนิได้แต่ละคนมากกว่า ๓๐ เท่าของหมูค่นจน

ที่สุด และมี 1๖ ประเทศที่กลุ่มคนมั่งมีที่สุดมีเงินได้แต่ละคนต�่ากว่า 

1๕ เท่าของหมู่คนจนที่สุด... เมื่อน�าเอาประเทศทั้ง ๒ ประเภทนี้มา

เปรียบเทียบกันดูว่าในระยะปี 1๙๖๐ ถึง 1๙๗๐ ประเภทใดสามารถ

เพิม่รายได้ต่อคนมากกว่า ปรากฏว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเลยระหว่าง

อัตราความจ�าเริญกับการล่อใจด้วยโอกาสที่จะรวยได้เร็ว”

๒๙. บรรดามาตรการเพือ่เฉลีย่กระจายเงนิได้และทรพัย์สนินัน้

มีภาษีเงินได้ ภาษีมรดกและการรับมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีทรัพย์สิน 

และการปฏิรปูทีด่นิ เป็นอาท ิศาสตราจารย์จาน ทนิเบอเกน มีความ

เหน็ว่าภาษเีงนิได้นัน้ แม้จะมอีตัราก้าวหน้าสกัปานใดกต็าม ยงัไม่เป็น

เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ท่านศาสตราจารย์เหน็ว่าภาษทีรพัย์สนิดกีว่า1๒

ส�าหรับการปฏรูิปท่ีดนินัน้ จะสังเกตได้ว่ามรีฐับาลหลายประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถลงอยู่ตลอดศกว่าจะต้องด�าเนินการ แต่

น่าพศิวงท่ีรฐับาลเหล่านัน้ไม่ได้ลงมอืด�าเนนิการสกัท ีเลือ่นๆ ไปตลอด

ศก น่าจะเป็นได้ว่าเจ้าของทีดิ่นมกัจะมอีทิธิพลอยูม่ากในวงการรฐับาล 

หรืออาจเป็นได้กระมังว่า พอใครได้เป็นรัฐมนตรีเข้าก็เลยกลายเป็น

12 See Jan Tinbergen’s writing from 1969 to date: for example in 

“Coexistence” (Vol.6, 1969): “The Review of income and 

Wealth” (Series 16, No. 3, 1970): “Annals of the New York 

Academy of Sciences” (Vol. 184, 1971): “Festschift fur Walter 

Georg Waffenschmidt” (Anton Hain-Meisenheim and Glan)
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เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ไปโดยอัตโนมัติ

๓๐. ในวรรคที่ ๖ ถึง ๘ ได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศต่างๆ ได้แถลง

ไว้โจ่งแจ้งว่าจะปราบความยากไร้อย่างเด็ดขาด แต่ประเทศเหล่านี้หา

ได้เอาใจใส่ทีจ่ะเน้นงานพฒันาชนดิทีจ่ะเป็นคณุแก่คนจ�าพวกทีย่ากจน

ที่สุดไม่ ข้อนี้อาจจะเป็นผลจากการวิเคราะห์ต้นทุน–ก�าไร ชนิดที่เป็น

มิจฉาทิฐิก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นเพราะความบกพร่องในเจตนาของ

นักการเมืองตามที่นายแมคนามารากล่าวไว้ก็เป็นได้

ในการวิเคราะห์โครงการพัฒนาด้านสังคม ถ้าเราจะมาเพ่งเล็ง

เปรียบเทียบต้นทุน–ก�าไรด้านการเงินเท่าที่เห็นได้ง่ายอย่างเดียวนั่น

แหละเป็นมิจฉาทิฐิ เพราะในโครงการเหล่านี้ก�าไรหรือประโยชน์จะ

ค�านวณตัวเงินอย่างเดยีวหาพอเพยีงไม่ เมือ่เรามโีครงการลงทุนในท้อง

ถิน่กนัดาร ซึง่มคีนท�างานชนดิทีห่ย่อนในวชิาชพี และดินฟ้าอากาศเล่า

ก็มีคุณภาพต�่า เอาโครงการเช่นนี้มาวิเคราะห์ผลลัพธ์ ก็แน่ละ ต้อง

แสดงว่าประโยชน์ท่ีจะได้น้ันต�า่ แต่เพยีงเท่านีก็้ยังไม่ใช่เหตผุลพอเพยีง

ทีจ่ะโยนโครงการนัน้ลงตะกร้า ตรงกนัข้าม ถ้าเราพยายามร่างโครงการ

ขึ้นหลายๆ โครงการซึ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระดมลงทุนในท้องถิ่น

กนัดารนัน้ผลอาจจะปรากฏว่า ประโยชน์ส่วนตวัของโครงการเหล่านัน้

จะสูงกว่าผลบวกของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโครงการ

ศึกษาและอบรมเข้าร่วมในโครงการผสมนัน้ด้วย อย่างไรกต็าม หน้าท่ี

สงเคราะห์คนทีย่ากไร้เป็นจ�านวนมาก ย่อมเป็นหน้าทีท่ีพ่งึปรารถนาใน

ตัวของมันเอง เพราะการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข และการป้องกันมิให้

ทรัพยากรท้องถิน่ต้องสญูเสยีเปล่าประโยชน์ไปนัน้มใิช่เป็นเรือ่งส�าคัญ

ดอกหรือ

๓1. จริงอยู่ การด�าเนินแผนงานสวัสดิภาพประชาชนอย่าง

สมบรูณ์แบบและโดยท่ัวประเทศนัน้ ถ้าได้เตรียมงานไว้ไม่ดแีละด�าเนนิ

งานลุ่มๆ ดอนๆ ย่อมเป็นอันตรายแก่ประเทศได้ ผู้ท่ีคัดค้านเรื่อง
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สวัสดิภาพประชาชนมักจะอ้างกรณีของลังกาและยุรุเกวเป็นบทเรียน 

แต่ในด้านตรงกันข้าม ความส�าเร็จของไต้หวันก็น่าจะน�ามาพิจารณา

ด้วย ประเดน็ข้อนีน่้าจะมกีารศกึษาวิจยักนัให้มากกว่าทีเ่ป็นอยู ่ความ

เหน็ของผมนัน้คอืความจ�าเรญิก้าวหน้าส่วนรวมกบัการส่งเสรมิสวสัด-ิ 

ภาพของคนทีย่ากไร้ย่อมไม่ขดักนั ถ้าหากว่า (ก) รฐับาลพยายามเพิ่ม

ผลผลติของคนส่วนใหญ่ในประเทศ (ข) รฐับาลใช้นโยบายและมาตรการ

อันเหมาะสมและสุขุมด้านการคลังและการเงินในการวางแผนพัฒนา

และสวสัดกิาร (ค) รฐับาลพยายามจูงใจให้ราษฎรออมทรพัย์เพิม่มาก

ขึ้นกว่าในกรณีปกติ

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงสวัสดิภาพของประชาชนนั้นมักจะ

ช่วยให้เศรษฐกิจก้าวหน้าได้อยู่ในตัว เช่น การก�าจัดมาลาเรีย ท�าให้

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ท�างานได้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตของ

แต่ละคน เป็นอาทิ

๓๒. รัฐบาลทีจ่ะปฏบัิติหน้าทีค่วามรบัผดิชอบได้ดนีัน้ ย่อมเป็น

รัฐบาลท่ีได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เก้ือกูลกันระหว่างสถาบัน

ประเภทต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เสรีภาพของ

ประชาชนและการทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมในการเมอืงเป็นเงือ่นไขส�าคญั

ยิง่ของเจตนาของนกัการเมอืงท่ีจ�าเป็นต้องม ีเพ่ือจะเน้นแก้ปัญหาความ

ยากจนของมวลชนหมู่ใหญ่ ลัทธิเผด็จการไม่ว่าจะเป็นไปโดยแบบพ่อ

ปกครองลกูหรอืแบบอ่ืน ย่อมตดัช่องทางของการพฒันาอนัพงึปรารถนา

ให้เรียวลง และบางคร้ังอาจจะท�าลายไปเสียเลย ฉะนั้นเสรีภาพของ

ประชาชนและการมสีทิธิร่์วมในการเมอืงการปกครองของประชาชนจงึ

เป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๓๓. การลงทุนพัฒนามนุษย์นั้นมีความส�าคัญอันดับสูงสุดใน

แผนพฒันา เพราะจะช่วยให้ประชาชนพึง่ตนเองและพึง่พาอาศัยซึง่กัน

และกันได้
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นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงว่า ความเจริญของสมองนั้นเป็นปัจจัย

โดยตรงต่อการเล่าเรียนและความประพฤติ “ขดส�าคัญของสมองซึ่ง

เป็นศูนย์แห่งความรู้สึก การพูด การควบคุมกล้ามเนื้อ ความคิด และ

ความทรงจ�านั้น เจริญเติบโตขึ้นแต่เพียงน้อยในทารก เมื่อแรกเกิดรูป

ทรงของขดสมองและการท�าหน้าที่ของสมองเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ใน

บางแถบยงัไม่ขยายตัวเตม็ที ่เมือ่ทารกอายไุด้ ๒ ขวบบางแถบจะคงตวั

อยู่ไม่ขยายเตม็ทีจ่นกระทัง่อายุถึงขดีวัยรุน่ ในระยะทีเ่ดก็เตบิโตขึน้นัน้ 

จ�านวนของสายสัมพันธ์ (dendrites) ในระหว่างขดสมองจะเพ่ิมข้ึน

ทุกที และอาจจะเป็นไปได้ที่เซลล์สมองเซลล์หนึ่งจะเก้ือกูลช่วยเหลือ

เซลล์อื่นๆ ได้โดยพาดสายสัมพันธ์ติดต่อกัน ซ่ึงเราเรียกกันว่า 

“connectivity”1๓ เจราลด์ ลีช เรียก “connectivity” นี้ว่า เป็นระบบ 

“พาดสาย” ทีเ่กดิขึน้อย่างอดุม และกล่าวว่า “ระบบการพาดสายอย่าง

อุดมน่าประหลาดนี้คือสิ่งที่ท�าให้สมองของมนุษย์สามารถท�าสิ่งต่างๆ 

ได้อย่างน่าพศิวง แต่สิง่ทีพิ่สดารทีส่ดุในสมองของเรากค็อื ถ้าเรายิง่ใช้

สมอง สมองกจ็ะเพิม่โครงสร้างได้เอง มีการพาดสายอย่างละเอยีดและ

สมบูรณ์ ทุกวันนี้เราเชื่อกันว่า เมื่อสมองถูกใช้งานมากข้ึน การพาด

สายต่อเนื่องกันก็ยิ่งมีมากขึ้น และสายเหล่านี้เชื่อมโยงกันท�าให้สมอง

ส่วนต่างๆ แล่นถึงกันได้มากข้ึน”1๔ กล่าวโดยง่ายขึ้น ถ้าสมองได้รับ

การฝึกใช้งานมากจะเป็นโดยการศึกษาเล่าเรียนก็เป็นได้ สมองนั้นจะ

มีโครงร่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเหตุการณ์ข้อนี้มีความส�าคัญเป็นพิเศษ

ในระยะที่เด็กเติบโตจนถึงวัยรุ่น

ความหมายของนักวิทยาศาสตร์นั้นพอจะจับความได้ชัดว่า ถ้า

เราอยากให้สมองเจริญขึ้นโดยดี (ด้วย “connectivity” หรือการพาด

13 Rene Dubos, Man, Medicine and Environment (Penguin Books, 

1970), p.58
14 Gerald Leach, The Biocrats (Penguin Books, 1972), p.216
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สาย) เราจะต้องฝึกสมองด้วยการเล่าเรียนและการขบคิดปัญหาต่างๆ 

ซึ่งเรากระท�าในระหว่างเล่าเรียน การฝึกสมองน้ีต้องท�าระหว่างที่เด็ก

ก�าลังเติบโตจึงจะได้ผลตราบจนกระทั่งถึงวัยรุ่น ในประเทศต่างๆ ของ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เราให้การศึกษาแก่เดก็เพยีง ๔ หรอื ๕ หรอื 

๖ ปีในโรงเรียนแล้วก็เลิกให้ ระยะเวลาเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะเปิด

โอกาสให้สมองเจริญข้ึนเต็มที่ ฉะนั้น เราจึงจ�าเป็นต้องลงทุนในการ

ศึกษาให้มากขึ้นส�าหรับเด็กทุกคนจนกระทั่งถึงวัยรุ่น

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงว่า โภชนาการที่ถูกหลักนั้น

ช่วยให้เดก็เจรญิเตบิโตขึน้ทัง้ทางร่างกายและสมอง ระยะเวลาทีส่�าคญั

คือระยะที่ยังเป็นทารกเล็กๆ หลังจากนั้นจะสายเกินไป ในประเทศ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้แทบทกุประเทศ เว้นแต่สงิคโปร์ เรารบัประทาน

อาหารประเภทโปรตีนต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนด ฉะน้ัน โภชนาการที่ถูก

หลกัส�าหรบัมารดาและทารกจึงเป็นเรื่องส�าคัญอันดับสูงในการพัฒนา

มนุษย์

๔.�ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา
๓๔. คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองชีพอยู่ใน

ชนบทและมีอาชีพอยู่ในชนบท และมีอาชีพทางเกษตรกรรมหรือการ

ผลติสนิค้าขัน้ปฐมอย่างอืน่ ผลผลติของพวกเราจะต้องสงูขึน้ และราคา

สินค้าเกษตรและรายได้จะต้องเพิ่มขึ้น ชาวนาจะต้องพลิกแพลงการ

ผลิตได้มากขึ้น และแหล่งรายได้ของเขาจะต้องมีหลายแหล่ง ถ่ายเท

ได้โดยง่าย

การแบ่งงานกนัท�าเพือ่ผลติอาหารประเภทต่างๆ นัน้เป็นสิง่ทีน่่า

กระท�า และประเทศต่างๆ ควรร่วมมือกันและประสานแผนพัฒนาซึ่ง

กันและกันในการผลิตสินค้าขั้นปฐมและการค้า เพื่อจะป้องกันมิให้

ราคาของสินค้านั้นขึ้นลงฮวบฮาบจนเกินไป
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๓๕. การแบ่งงานกันท�าและการประสานแผนพัฒนาในด้าน

อุตสาหกรรมก็ยิ่งเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ ในปัจจุบันแต่ละประเทศต่างก็มุ่ง

พฒันาอตุสาหกรรมไปโดยไม่ค�านงึถึงประเทศอืน่ และมกัจะสนบัสนนุ

อุตสาหกรรมประเภททีผ่ลติมาเพือ่ทดแทนสนิค้าขาเข้า ในการนีแ้ต่ละ

ประเทศต้องแย่งกันชักจูงให้บริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียง

ท�าการค้าอยู่หลายประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศของตน ในขณะ

เดียวกันตลาดสินค้าอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศก็แคบ ก�าลังซื้อก็

น้อย นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมของทุกประเทศจึงน่าเกรงว่าจะ

ประสบความล้มเหลว ซ่ึงนบัว่าเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา ถ้าจะพฒันา

อุตสาหกรรมให้ดี (เป็นผลให้รายได้ของประชาชนสูงขึ้น) และถ้าจะ

ค�านึงถึงเหตุผลอย่างอื่นด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในแถบนี้จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง

๓๖. ตั้งแต่ปี 1๙๗๐ ได้มีคณะท�างานของสหประชาชาติรับ

เชิญจากองค์การอาเซียนให้ศึกษาโดยละเอียดถึงช่องทางที่ประเทศ

สมาชิกของอาเซียนจะร่วมมือกันโดยใกล้ชิดในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 

และในการด�าเนินงานเศรษฐกิจ ในปี 1๙๗๒ คณะท�างานนี้ได้ท�า

รายงานเสรจ็1๕ มข้ีอเสนอแนะต่างๆ เกีย่วกบัการค้าโดยเสรซีึง่กนัและ

กนัในหมูป่ระเทศสมาชกิ เกีย่วกบัการตกลงกนัร่วมมอืท�าอตุสาหกรรม

ประสานกนั และมข้ีอเสนอละเอยีดในเรื่องนี้ ในอุตสาหกรรมเคมีและ

วิศวกรรม 1๓ โครงการ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ว่าด้วยความร่วมมือใน

เกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง และการเดนิเรือ ผมเข้าใจว่ารายงาน

นี้ยังอยู่ในมือของรัฐบาล สมาชิกอาเซียนและยังไม่มีการด�าเนินงาน

อย่างใด จึงเป็นที่หวังว่ารัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องจะถือการพิจารณารายงาน

นี้เป็นเรื่องด่วน และเริ่มด�าเนินงานก่อนปี 1๙๘๐ หลายๆ ปี เป็นที่

15 Economic Co-operation for ASEAN-Report of a United Nations 

Team (undated, but circulated in 1972)
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หวังอีกข้อหน่ึงว่า การร่วมมือดังกล่าวจะได้ขยายให้ทั่วถึงทั้งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หมายความว่ารวมท้ังประเทศท่ียังมิได้เป็นสมาชิก

อาเซียนในปัจจุบันด้วย

ภาคผนวก

การอยู่ดีกินดีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน)

ดูวรรค ๒๐

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมอยากให้แม่ได้กินอาหารถูกหลัก

โภชนาการและได้รับการเอาใจใส่ด้านสวัสดิการแม่และเด็ก

ผมไม่ต้องการมีพีน้่องมากมายอย่างทีพ่่อแม่ผมมมีา และผมไม่

อยากให้แม่มีน้องกระชั้นชิดกับผมเกินไปนัก

แม่กับพ่อผมจะแต่งงานกันตามประเพณีหรือไม่ ไม่ส�าคัญ ที่

ส�าคัญคือแม่กับพ่อต้องอยู่ร่วมกัน และไม่ทะเลาะกันบ่อยๆ 

ในระยะ ๒-๓ ปี หลังจากที่ผมเกิดมา ผมอยากให้แม่กับผมได้

กนิอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการ เพราะเป็นระยะทีร่่างกายและสมองผม

เติบโตขึ้น และเป็นระยะที่จะส่งผลดีผลร้ายให้ผมในอนาคต

ผมต้องไปโรงเรียน และอยากให้พี่สาวหรือน้องสาวผมได้เรียน

หนังสือด้วย แล้วเรียนรู้วิชาที่จะไปท�างานได้ กับให้โรงเรียนอบรมสั่ง

สอนเร่ืองศีลธรรมจรรยาให้เรา ถ้าเผอญิผมเรยีนได้เก่งไปได้ถงึชัน้สงูๆ 

ก็ขอให้มีโอกาสเรียนได้สูงที่สุด

เมื่อออกจากโรงเรียน ผมก็อยากท�างานเล้ียงชีพ และงานนั้น

ควรจะน่าสนใจพอที่จะรู้สึกว่าผมได้ท�าประโยชน์แก่คนอื่น

บ้านเมืองท่ีผมอยู ่ควรจะมีขื่อมีแป มีความสงบเรียบร้อย 
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ปลอดภัย และพวกเราไม่ถูกกดขี่ข่มเหงประทุษร้าย

บ้านเมืองเราควรจะติดต่อมีความสัมพันธ์อันมีประโยชน์และ

ชอบธรรมกับต่างประเทศ เราจะได้เรียนรู้วิชาทั้งด้านปัญญาและด้าน

อาชีพจากมนุษย์ทั่วโลก กับเราจะได้มีทุนจากต่างประเทศมาช่วยเรา

พัฒนา

บ้านเมอืงของเราส่งสนิค้าทีผ่มท�าขึน้หรอืทีเ่พือ่นร่วมชาตผิมท�า

ขึ้นไปขายต่างประเทศ ราคาสินค้านั้นควรจะเป็นราคาที่ยุติธรรม

ถ้าผมเป็นชาวนา ผมก็อยากมีที่นาของผมเป็นกรรมสิทธิ์ และ

มีช่องทางที่จะได้สินเชื่อมาลงทุน ได้วิชาแบบใหม่มาใช้เพาะปลูก ได้

ตลาดมั่นคง และราคายุติธรรมส�าหรับพืชผลของผม

ถ้าผมเป็นชาวเมอืงท�างานรบัจ้างเขา ผมกอ็ยากจะมหีุน้ส่วนใน

งานที่ผมท�า และมีส่วนในการด�าเนินงานโรงงานหรือห้างที่ผมท�าอยู่

ในฐานที่เป็นมนุษย์ ผมอยากจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ถูกๆ 

หนงัสอืถูกๆ มวิีทยฟัุง มโีทรทัศน์ด ู(แต่ไม่อยากฟังหรอืดโูฆษณาสนิค้า

มากนัก)

ผมอยากมีสุขภาพแข็งแรง และหวังว่ารัฐบาลจะจัดให้มีการ

บริการอนามัยป้องกันโรคชนิดฟรีและบริการการรักษาโรคชนิดที่ถูก

และเรียกหาได้ง่าย

ผมหวงัว่าจะมเีวลาพกัผ่อนเป็นของตนเองบ้าง จะได้มีความสขุ

ร่วมกับครอบครัวผม ถ้าอยากไปเที่ยวสวนก็ไปได้ อยากดูศิลปะชนิด

ต่างๆ ก็ได้ชม อยากไปงานวัดงานวัฒนธรรมก็ได้ไปเที่ยว

ผมจ�าเป็นต้องมีอากาศบริสุทธ์ิส�าหรับหายใจ และน�้าสะอาด

ส�าหรับดื่ม

ผมอยากได้ร่วมมือเป็นสหกรณ์กับเพื่อนฝูง จะได้ช่วยกัน เขา

บ้างเราบ้าง แล้วแต่ความจ�าเป็น

ผมจ�าเป็นต้องมโีอกาสได้ร่วมงานของชมุชนทีผ่มอาศัยอยู ่และ
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สามารถมีปากมีเสียงในการก�าหนดชะตาของบ้านเมืองทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองในประเทศของผม

เมยีผมกค็วรมโีอกาสอย่างเดยีวกนั และเราทัง้ ๒ คนควรได้รบั

ความรู้และทราบวิธีการวางแผนครอบครัว

พอผมแก่ลง บ้านเมืองก็ควรจะให้บริการทางการเงินและ

สังคมสงเคราะห์แก่ผม เพราะผมก็ได้ออกเงินบ�ารุงมาตลอด

เมื่อผมตายแล้ว และเผอิญมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ ผมอยากให้

รัฐบาลแบ่งให้เมยีผมไว้พอกนิ แล้วเอาทีเ่หลอืไปท�าประโยชน์ให้คนอืน่

ได้อยู่ดีกินดีด้วย

นีแ่หละคือความหมายอนัแท้จรงิแห่งชวิีต นีแ่หละคอืการพฒันา

เพื่อประโยชน์ของทุกคน

(ภาคผนวกได้ตัดตอนลงใน สังคมศาสตร์ปริทัศน์  

ปีทีี่ 11 ฉบับที่ 1๐ ตุลาคม ๒๕1๖)



การวิจัยทางการเกษตร 

และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สมนึก ทับพันธุ์ แปลจากสุนทรพจน์เรื่อง  

“Agricultural Research and Economic Development”

ในการประชุม The Agriculture and Food Science Symposium  

ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕1๗ 

ยุทธวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ United Nations Development 

Decade เสนอแนะ ได้ตั้งเป้าหมายไว้หลายประการ อาทิ

• เพื่อให้มีการเพิ่มรายได้ที่แท้จริงต่อหัว

• เพื่อให้มีการแก้ไขการกระจายรายได้เสียใหม่ โดยให้คนจน

มีฐานะดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับคนรวย

• เพื่อให้มีความยุติธรรมในสังคม (มากขึ้น) 

• เพื่อป้องกันหรือเพื่อลดอัตราการว่างงานหรือภาวการณ์

ท�างานไม่เต็มที่

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในด้านการเกษตรและอาหารเป็นวิถี

ทางที่มีความส�าคัญยิ่งในอันที่จะบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ต้ังเอา

ไว้ข้างต้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผลเกษตรย่อมจะมีผล

ท�าให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่ของพวกเขาเหล่านี้ใน

ประเทศด้อยพัฒนาอยู่ในสภาพยากจนและสิ้นหวัง การท�าให้ผลิตผล
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ที่เป็นอาหารเพิ่มข้ึนและให้มีการจ�าแนกแจกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาวะการอดตายและหิวโซย่อมจะไม่เกิดข้ึน เรามีความหวังกันว่าถ้า

เราสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาหารของเด็กๆ ท่ีก�าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ 

นอกจากคนจนๆ จะสามารถมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นแล้ว เรายังได้

ประโยชน์ซึ่งจะมีผลอันยาวนาน เพราะสมรรถภาพทั้งของสมองและ

ของร่างกายของคนรุ่นใหม่ย่อมจะดีขึ้น โดยทั่วไปแล้วเราหวังว่าการ

วจิยัท่ีประสบผลส�าเร็จจะท�าให้การด�ารงชวีติของคนทัง้ในชนบทและใน

ตัวเมืองดีขึ้น

ว่ากันจริงๆ แล้ว การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรและ

อาหารแม้ว่าจะไม่ราบรื่นทีเดียวนัก แต่ก็ประสบความส�าเร็จอยู่บ้าง 

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว (ข้าวและข้าวเหนียว) ข้าว

สาลี และพืชอื่นๆ ที่แล้วๆ มานั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยที

เดียว ปาฏิหาริย์แบบที่ว่านี้จะมีตามมาอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น 

การผสมข้ามพนัธุร์ะหว่างข้าวสาลแีละข้าวไรย์ ก่อให้เกิดข้าวพนัธุใ์หม่

มีชื่อว่าติติเคเล (Titikele) ซึ่งเป็นชื่อของโครงการวิจัยที่ได้รับเงินช่วย

เหลือจาก IDRC ดูเหมือนว่าความหวังที่ตั้งไว้จะประสบผลส�าเร็จด้วย

ดี การปฏิวัติเขียวได้เกิดขึ้นแล้ว และดูเหมือนว่าสังคมพระศรีอาริย์ 

(Utopia) จะเป็นสิ่งที่พอจะท�าให้เกิดขึ้นได้

แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม ยงัมีอีกหลายๆ แห่งในโลกทีพ่ลเมอืงนบัล้าน

คนก�าลังจะตายเพราะความอดอยาก และยังมีพลเมืองจ�านวนที่มาก 

กว่านี้อีกที่จ�าต้องเข้านอนทุกๆ คืนพร้อมด้วยความหิว โรคขาดอาหาร

ยังคงคร่าชีวิตผู้คนนับล้านรวมท้ังเด็กและผู้ใหญ่ แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ใน

ชนบทและในตัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีอาหารพอเพียงที่ทุกคนจะบริโภคได้ 

แต่คนเหล่านั้นก็ยากจนข้นแค้นเสียเหลือเกิน (จนมิอาจจะซื้ออาหาร

มาบริโภคได้เพียงพอได้–ผู้แปล) ราคาในตลาดโลกของสินค้าประเภท
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ธญัญาหาร เนือ้สตัว์ อาหารสตัว์ และปลาก็พุง่สงูล่ิว สภาพบรรยากาศ

เป็นพิษก็ดี แม่น�้าเน่าเป็นพิษก็ดี เดี๋ยวนี้ปัญหาเหล่านี้มิได้จ�ากัดอยู่แต่

ในประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น มันแผ่ขยายครอบคลุมออกไปถึงท้องที่

ชนบทของประเทศที่ยากจนต่างๆ ด้วย ปัญหาเหล่านี้มิใช่ปัญหาระยะ

ส้ันหรือปัญหาชัว่ครัง้ชัว่คราวนานทปีีหนอะไรท�านองนัน้ แต่เป็นปัญหา

ระยะยาวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้วจะเห็นแต่ความมืดอันน่าสะพรึง

กลัว

เราจะอธิบายข้อขัดแย้งอันเด่นชัดนี้ได้อย่างไร

ข้าพเจ้าขอเสนอว่าเหตุที่อยู่เบื้องหลังข้อขัดแย้งดังกล่าวนี้ก็คือ

ความจริงที่ว่า ในสังคมปัจจุบันวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญ

ก้าวหน้าไปมากเกินกว่าความสามารถของเราที่จะใช้ความรู้วิทยาการ

ทางเทคโนโลยีนั้นๆ ให้เกิดคุณประโยชน์ข้ึนมา ระบบเศรษฐกิจและ

การค้าของเรากด็ ีการบริหารงานสาธารณะของเรากด็ ีและระบบสงัคม

ของเราก็ดี สิ่งเหล่านี้ยังล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์และยังมีไม่เพียงพอที่

จะน�ามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาอันยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเกิดจากการมี

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านั้นได้

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงกว่า

อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอาหาร ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประสบกัน

ท่ัวโลก แต่ทีเ่ลวร้ายไปกว่านัน้อกีกค็อื อตัราการเพิม่ขึน้ของประชากร

ท่ีสูงที่สุดกลับไปเกิดข้ึนในแหล่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต�่าที่สุด 

ซึง่กค็อืแหล่งทีม่คีวามยากจนมากทีส่ดุของโลก การวางแผนครอบครวั

และการชะลอการเกดิจึงเป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะประกันได้ว่า เราจะมอีาหาร

เพยีงพอแก่ความต้องการทีน่บัวันจะยิง่ห่างกันมากขึ้น

ประการที่ ๒ ในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคของคนยากจน

กย็งัมีปัจจัยทีไ่ม่เอือ้อ�านวยอกีประการหนึง่คอื การทีช่่องว่างทีน่บัวนัจะ

ยิ่งห่างมากข้ึนทุกทีระหว่างรายได้และการบริโภคของคนรวยกับคน
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ยากจน คนรวยไม่ว่าจะเป็นคนรวยในประเทศพฒันาแล้วหรอืในประเทศ

ด้อยพัฒนา ในนิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว และสิงคโปร์ หรือใน

กรุงเทพฯ จะมลีกัษณะการบรโิภคทีค่ล้ายๆ กนัคอื ได้บรโิภคอาหาร

จ�าพวกเนือ้สตัว์มากขึน้และคณุภาพดขีึน้กว่าทีเ่คยมมีา และผลลพัธ์ก็

คือว่าเราได้ผลติโค กระบือ และสตัว์อืน่ๆ ทีต้่องมคีณุภาพดขีึน้ สงูขึน้ 

โดยใช้ธญัญาหารจ�าพวกข้าว ข้าวโพด เป็นจ�านวนทีม่ากขึน้ ซึง่แท้จรงิ

แล้วเท่ากับว่าเป็นการเอาอาหารที่คนจนจะสามารถหามาบริโภคได้ไป

เลีย้งสัตว์เพือ่คนร�า่รวยเสยีหมด

ประการท่ี ๓ ด้วยเหตผุลท่ีสลบัซับซ้อนมากประการ รวมทัง้การ

ปล่อยให้มีการเลี้ยงสัตว์กันมากเกินไปในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของ

แอฟริกา จึงท�าให้เกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีในท้อง

ถิน่บรเิวณแถบนัน้ จนท�าให้พืน้ท่ีทะเลทรายคล้ายๆ ทะเลทรายสะฮารา 

ขยายเพิ่มกว้างขึ้นทุกขณะ ปรากฏการณ์ดังกล่าวประกอบกับการมี

ระบบการจ�าหน่ายจ่ายแจกที่ไม่ถูกต้อง และการขาดบริการด้านการ

พยากรณ์อากาศ ได้เป็นสาเหตุให้เกิดภาวการณ์อดอยากแร้นแค้นขึ้น

ในหลายๆ ประเทศทั้งในแอฟริกาและเอเชีย

ประการที่ ๔ สงคราม การจลาจลวุ่นวาย ตลอดจนปัญหา

โจรกรรมเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้ระบบการจ�าแนกแจกจ่ายผลติภัณฑ์

อาหารเป็นไปอย่างไม่ราบรืน่ และยงัเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุและการ

ผลติอกีด้วย พนักงานปศุสัตว์ช้ันผู้ใหญ่ในประเทศของข้าพเจ้าเองซึ่ง

เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะสงบเงียบกว่าประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต้นีก้ล่าวว่า “เราไม่มกีะจิตกะใจทีจ่ะแนะน�าให้กรรมกร

ขยายพันธุ์ปศุสัตว์ให้มากขึ้นได้ เพราะเรารู้อยู่แก่ใจดีว่าไม่ช้าก็เร็วที ่

สัตว์ท่ีเราเล้ียงอยูน่ัน้จะถูกขโมยไป และขณะนีก้ย็งัมองไม่เหน็ทางทีจ่ะ

แก้ไขได้”

ประการที่ ๕ ในประเทศที่ยากจนหลายประเทศ การมีที่ดินท�า
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กนิไม่เพยีงพอและระบบการถอืครองทีด่นิทีไ่ม่เหมาะสมกบัการผลติที่

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขาดการพัฒนาที่ดินท�ากินเป็นเหตุให้

ประสิทธิภาพของที่ดินมีแนวโน้มที่เลวลงอย่างรวดเร็วทุกๆ ปี ปัญหา

การถอืครองทีด่นิเป็นปัญหาทีส่ะสมกนัมานาน และจะเป็นปัญหามาก

ขึน้เร่ือยๆ เพราะทกุๆ ปีทีด่นิของเกษตรกรผู้มหีนีสิ้นล้นพ้นตวักจ็ะถกู

เจ้าหนี้ยึดหรือบังคับขายออกไป ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและระดับ

ราคาอันแสนต�่าของพืชผลเกษตรกรรมก็ซ�้าเติมเพ่ิมความรุนแรงของ

ปัญหาการถือครองที่ดินนี้ด้วย

ประการที่ ๖ ในหลายๆ เรื่อง ความเฉื่อยชา ความไม่เอาธุระ 

และความดื้อรั้นถือดีของพนักงานส่งเสริมการเกษตรกรรมของเราเอง

กเ็ป็นสาเหตอุนัหนึง่ทีท่�าให้เกษตรกรมคีวามคดิเหน็ต่อต้านไม่ยอมรบั

ความรูว้ทิยาการใหม่ๆ ซึง่เป็นอปุสรรคอย่างยิง่ส�าหรบัการปฏิวตัเิขยีว

ประการท่ี ๗ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมมักจะ

ประสบกบัปัญหาปรมิาณวัตถุดบิทีใ่ช้ป้อนโรงงานขาดแคลนอยูเ่สมอ ที่

เป็นเช่นนีก็้เนือ่งมาจากมกีารวางแผนทีผ่ดิ ยกตัวอย่าง อุตสาหกรรม

ผลิตสับปะรดกระป๋องซึ่งมีอยู่บ่อยคร้ังที่โรงงานจ�าเป็นต้องพึ่งผลผลิต

สบัปะรดจากไร่เลก็ไร่น้อยแถวๆ โรงงานทีต่ัง้อยู ่ฉะนัน้การผลติจงึหยดุ

ชะงักอยู่บ่อยๆ เพราะมีปริมาณสับปะรดไม่พอป้อนโรงงาน

ไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่ายังมีสาเหตุอีกมากมายที่ท�าให้การน�า

เอาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวล

มนษุย์ให้ผลไม่เป็นทีน่่าพอใจ รู้สกึว่าอปุสรรคส�าคญัอยูท่ีว่่าเรายงัไม่มี

ความสามารถสูงพอที่จะปรับปรุงระบบสังคม ระบบการบริหาร และ

ระบบเศรษฐกิจของเราให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ

ต่างๆ ได้ทันกับเหตุการณ์

ถ้าหากว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดข้างต้นนี้ถูกต้อง เราจะต้องขบ

ปัญหาต่างๆ ในหลายๆ ระดับไปพร้อมๆ กันคือ ในระดับความร่วมมือ
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กนัระหว่างประเทศ ในระดบัรฐับาลแห่งชาต ิและในระดบัองค์กรต่างๆ 

ภายในประเทศ

เราตดิตามการท�างานร่วมกนัระหว่างประเทศกเ็พือ่ป้องกนัการ

เกิดสงคราม เพ่ือพยากรณ์และติดตามสภาพดินฟ้าอากาศให้แก่กัน

และกัน เพื่อหยุดย้ังการขยายตัวของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง เพ่ือวาง

มาตรการให้ราคาสินค้าเกษตรกรรมมีเสถียรภาพ เพื่อให้มีความเป็น

ธรรมในการจ�าหน่ายจ่ายแจกผลผลิตอาหารระหว่างประเทศท่ีร�่ารวย

และประเทศที่ยากจน

มาตรการของรัฐบาลต่างๆ ก็ควรจะมุ่งไปในเร่ืองการรักษา

กฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัต่างๆ ภายในชาต ิเรือ่งการชะลอการ

เกิด เร่ืองการใช้นโยบายการคลังที่จะท�าให้เกิดการกระจายรายได้ที่

เป็นธรรมมากขึ้น เร่ืองการปฏิรูประบบการถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินและ

ระบบการถอืครอง เรือ่งการท�าให้ระบบการชลประทานและการประปา

ดข้ึีน และเรือ่งการปรบัปรงุการท�างานของพนกังานส่งเสรมิการเกษตร

ให้ดีขึ้น

ในประเทศด้อยพฒันาแต่ละประเทศนัน้ องค์การทีไ่ม่ใช่เป็นของ

รัฐ เช่น มหาวิทยาลัยหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยอาจจะออกไปช่วยกนัแก้

ปัญหาในชนบทด้วยตวัเอง หรอือาจจะส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมของ

รฐัทีก่�าลงัท�าอยูแ่ล้วกไ็ด้ ในประเทศด้อยพฒันาส่วนใหญ่มกัจะมช่ีองว่าง

ในการตดิต่อส่ือสารกนัระหว่างข้าราชการและเกษตรกร ข้าราชการเป็น

พวกเฉือ่ยชาและมกัจะถอืตวั พวกเกษตรกรเองก็ขาดความเชื่อมั่นใน

ตัวข้าราชการ ฉะนั้นในระยะสัน้อาจารย์และนกัศึกษามหาวิทยาลยั1๖ 

16 ดูบทเสริมท้าย



1๓๓ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

และอาสาสมคัร1๗ อืน่ๆ สามารถท่ีจะยืน่เสนอตวัเองเข้าไปเป็นตัวเช่ือม

ต่อช่องว่างระหว่างข้าราชการและประชาชน ในระยะยาวกจ็ะต้องช่วย

กันขอร้องให้รัฐบาล (และข้าราชการ–ผู้แปล) เดินลงมาจากหอคอย

งาช้าง ขณะเดยีวกนักช่็วยกนัดนัให้เกษตรกรเดนิขึน้บนัไดไปหาเขาบ้าง

เพือ่ท่ีทัง้ ๒ ฝ่ายจะได้พบกนัได้

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การพัฒนาประเทศชาติเป็นเรื่องที่

ต้องมีการร่วมมือกนัในหลายๆ ด้าน การวางแผนงานวจิยัจะต้องค�านงึ

ถงึทุกสิง่ทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกนักบัชวีติและสงัคมของมวลมนษุย์ การ

วจิยัทางวทิยาศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหารจะด�าเนนิไปพร้อมๆ กบั

การวจิยัทางด้านการอนามยั (รวมทัง้การวางแผนครอบครัว) ด้านการ

ศกึษาการบรหิารงานของรฐั ด้านการเศรษฐกจิ การคลงั และนโยบาย

การพาณิชย์ และนโยบายเกี่ยวกับสังคม “เราจะต้องท�าเอง ความรู้

วิทยาการท่ีมีอยู่ทางด้านการเกษตรและอาหาร ทางด้านศิลปะการ

บรหิารงานของรฐั ทางการแพทย์ และด้านการให้ยา มารวมกันหรือ

อย่างน้อยทีส่ดุท�าให้มนัมกีารประสานงานกัน เพือ่ทีว่่าการน�าเอาความ

รูว้ทิยาการต่างๆ เหล่านัน้ไปใช้ประยกุต์ในระดบัหมูบ้่าน ต�าบล จังหวดั 

หรอืระดบัชาต ิจะก่อให้เกดิประโยชน์อนัสงูสดุแก่มวลมนษุย์และสงัคม

มนุษย์”

บทเสริมท้าย
ขณะนี้ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย ๓ แห่งได้ร่วมมือกันร่าง

โครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานลุ่มน�้าแม่กลอง 

17 เช่น ในฟิลิปปินส์มีมูลนิธิบูรณะชนบท (Philippines Rural Recon- 

struction Movements) ในไทยก็มีมูลนิธิบูรณะชนบท (Thailand 

Rural Reconstruction Movements) เหมือนกัน
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(Mae Klong Integrated Rural Development Project) ขึ้น ๓ มหา- 

วทิยาลยักค็อื มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (รบัผดิชอบด้านการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (รับผิดชอบด้านการแพทย์และอนามัย) และ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (รบัผดิชอบด้านสงัคมศาสตร์) บรเิวณพืน้ที่

ของโครงการครอบคลุมแต่บริเวณแถบตะวันตกของกรุงเทพฯ กล่าว

คอื มแีม่น�า้ท่าจนีเป็นแนวเขตด้านตะวันออกและแม่น�า้แม่กลอง (หรอื

ทีรู่จ้กักนัในชือ่แม่น�า้ “แคว”) เป็นแนวเขตด้านตะวนัตก มพีืน้ทีทั่ง้หมด

ประมาณ ๖ ล้าน ๓ แสนไร่ (ประมาณ 1 ล้านเฮกตาร์) และมพีลเมอืง

ประมาณ ๒ ล้านคน ในท้องที่มีการปลูกพืชหลายชนิด อาทิ ข้าว ผล

ไม้ อ้อย มันส�าปะหลัง และในบางท้องที่ที่มีลักษณะเป็นเนินเขาก็จะมี

การเลีย้งสตัว์และเพาะพนัธุส์ตัว์ ทางด้านตะวนัตกกจ็ะมโีรงงานน�า้ตาล

อยู่หลายโรง

โครงการนี้มีหลักการท่ีพยายามช่วยให้เกษตรกรสามารถช่วย

ตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของสหกรณ์ วิธีการเช่นด้าน

เกษตรและอาหาร ด้านอนามยั (รวมทัง้การโภชนาการและการวางแผน

ครอบครัว) ด้านศึกษา และด้านสังคมศาสตร์ ปัญหาเรื่องการขาด

ความมัน่ใจหรอืไว้เนือ้เชือ่ใจของชาวบ้าน (ต่อข้าราชการ–ผูแ้ปล) กจ็ะ

แก้ได้โดยการให้อาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัได้ออกไปอยูอ่าศัย

ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านโดยท�าตัวให้เหมือนกับชาวบ้านเลยทีเดียว 

มหาวทิยาลยัจะส่งเสรมิสนบัสนนุอย่างเต็มทีใ่ห้ชาวบ้านท�าในสิง่ทีพ่วก

เขาสามารถจะท�าได้จากทรัพยากรของพวกเขาเอง ส�าหรับเรื่องที่ใหญ่

ไปกว่านั้นซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองจ�านวนมากๆ สุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยจะ

ช่วยเหลือได้ ทางโครงการก็จะน�าเรื่องเสนอต่อรัฐบาล ด้วยเหตุผลนี้

การท�างานของเจ้าหน้าท่ีโครงการจะต้องมีการติดต่อที่ดีกับหน่วยงาน

ของรัฐบาลต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และข้าราชการในท้องถิ่นอีกด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป ๓–๕ ปีหลังจากเริ่มโครงการ เราจะมีการ
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วิเคราะห์และประเมินผลของโครงการ ความส�าเร็จและความล้มเหลว

ต่างๆ จากการทดลองครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ดี อันอาจจะน�าไปใช้และ

ปฏิบัติในท้องถิ่นอ่ืนๆ ในราชอาณาจักรได้ ประเทศไทยเราได้มีการ

พัฒนาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) มา

เป็นเวลา 1๐ กว่าปีมาแล้ว และท�าให้อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจขึ้นระหว่าง ๘–1๐% ต่อปี แต่เรารู้สึกกันว่าความพยายาม

ในการพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลท่ีแล้วๆ มานัน้มข้ีอบกพร่องประการ

ส�าคญัทีผ่ลประโยชน์ของการพฒันามไิด้ไปตกแก่คนยากจนในท้องถิน่ 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าโครงการอนัใหม่นีจ้ะช่วยแก้ปัญหาบกพร่องของการ

พัฒนาที่กล่าวมาแล้วได้



แนวใหม่ในการพัฒนาประเทศ
พิมพ์ครั้งแรกใน วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (กันยายน ๒๕1๗)

ก่อนอื่นใคร่จะขอประทานอภัยท่ีไม่สามารถที่จะอู้ค�าเมืองให้

ท่านทั้งหลายเป็นการสนิทสนมมากกว่านี้ ถ้าหากผมได้มีโอกาสที่จะ

มาอยู่เชียงใหม่มากขึ้นคงจะอู้ได้มากกว่านี้

เร่ืองทีผ่มได้รบัมอบหมายให้มาพูดคอื “แนวใหม่ของการพฒันา

ชาติไทย” อะไรเป็นเรื่องพัฒนาชาติไทย ผมใคร่จะเรียนสั้นๆ ว่าการ

พฒันานัน้หมายถึงการทีจ่ะท�าให้มคีวามสขุมคีวามเจริญเป็นการยัง่ยืน 

ส่วนเหตุใดจึงคิดว่าจะให้มีแนวใหม่นั้น ผมใคร่จะเรียนว่าก็เพราะเหตุ

ว่าเราก�าลังตื่นตัวในชาติไทยตั้งแต่จดใต้ จากปลายตะวันตกไปจนถึง

จดสุดตะวันออก เราพยายามที่จะมีการปกครองแนวใหม่ ประเทศที่

ประชาชนทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมด้วย เราพยายามที่จะให้มีการ

ด�าเนินงานทางสังคมให้ดีขึ้นกว่าก่อนนี้ แล้วเราพยายามที่จะให้มี

เศรษฐกิจดีขึ้น ยุติธรรมยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เนื่องด้วยเหตุฉะนี้ผม

จงึคดิว่าใคร่จะเสนอข้อคดิบางอย่างของผมให้ท่านทัง้หลายได้พจิารณา

ดวู่าจะสมควรประการใดทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืงของเรามคีวามสขุ มคีวาม

เจริญ เป็นการยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า 

พลงัใหม่ทีจ่ะท�าให้เกดิมแีนวใหม่นัน้ เราท่านทัง้หลายคงทราบ

แล้วว่าเกดิจากเหตท่ีุคนหนุม่สาวไม่ว่าจะเป็นประชาชน พ่อค้า นกัเรยีน 

นสิติ หรอืนกัศกึษา หรอืแม้แต่อาจารย์เองกร็ูส้กึในใจในบ้านเมอืงของ
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เราว่าจะให้ท�าการสิง่ใดทีจ่ะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนในประเทศไทย

เราอย่างถาวร พลังอันนี้ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่ได้มากระท�าการ

เป็นท่ีส�าเรจ็ได้ผลในเดอืนตลุาคมปีทีแ่ล้ว และตัง้แต่นัน้มาไม่ว่าจะเป็น

ผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ดี หรือว่าจะเป็นข้าราชการก็ดี หรือเป็นอาจารย์ใน

มหาวทิยาลยั ตลอดจนราษฎรธรรมดาก็รู้สกึต่ืนตวัว่าบ้านเมอืงของเรา

นี้ หลังจากที่ได้มีการหยุดนิ่งอยู่และมีการปกครองด้วยคนไม่กี่คน ต่อ

ไปนีเ้ราจะมกีารเปลีย่นแปลงคือไม่หยดุนิง่ และจะไม่ให้อ�านาจของการ

ปกครองนั้นอยู่แต่เฉพาะคนไม่กี่คนในกลุ่มเดียวหรือ ๒–๓ กลุ่ม ต่อ

ไปนีเ้ราจะพยายามท่ีจะก้าวไปในทางวัตถ ุในทางจติใจ และในทางธรรม 

เพื่อที่จะได้พากันก้าวหน้าไปสู่ความเจริญที่ถาวรต่อไป แน่ล่ะครับ คน

หนุ่มคนสาวซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มากมายนัก แต่มีฐานะเป็น

นักเรียนหรือเป็นอาจารย์หนุ่มและอาจารย์สาว พลังของคนหนุ่มสาว

เหล่านั้นจะต้องเหหันให้ไปสู่ทางที่ชอบ ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ถ้าน�าเอาไปสู่

ในสิง่ทีไ่ม่ดไีม่ชอบแล้ว พลงัเหล่านีย่้อมไม่ใช่จะเสยีเปล่าเท่านัน้ ยงัจะ

ท�าให้เกิดหายนะแก่ส่วนรวมได้ เพราะฉะนั้นเราควรจะระลึกถึงพุทธ

ภาษิตข้อหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน พหุโน  

ชนสฺส อตฺถย หิตาย สุขาย โหติ” กล่าวคือ “ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ 

(และหมายถึงสัตสตรีด้วย) เม่ือเกิดในสกุล ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ 

เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขของมหาชน” ถ้าหากว่าพลังของนิสิต

นกัศกึษานกัเรยีนและอาจารย์ได้มุง่อยูใ่นข้อนีต้ามพทุธพจน์ พยายาม

ท่ีจะให้เกดิประโยชน์ของมหาชน เพือ่ให้เกดิความเกือ้กลูซึง่กนัและกนั

ในหมูม่หาชน และเพือ่ให้เกดิความสขุแก่มหาชน พลงัอนันัน้ย่อมเป็น

พลังอันมหึมาที่จะสร้างสมให้เกิดความสุขความเจริญถาวรได้ดังที่ผม

ได้เรียนไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ผมจึงคิดว่า ในเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นใหม่

และมพีลงัใหม่เกดิขึน้ กย่็อมทีจ่ะพยายามคดิดวู่า อะไรเล่าเป็นสิง่ทีจ่ะ

น�าความสุขความเจริญอันถาวรให้แก่เราได้ ผมใคร่ขอแยกค�าบรรยาย
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ในค�า่วนันีใ้นฐานะทีผ่มเป็นนกัสงัคมศาสตร์ แยกออกเป็น ๓ ส่วน คอื 

(1) การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ (๒) การพัฒนาในด้านสังคม และ 

(๓) การพัฒนาในทางด้านการเมือง ทั้งหมด ๓ หมู่ คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองน้ันย่อมเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์

กันอย่างใกล้ชิด ถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดี กิจการทางสังคมเรา ตลอด

จนกระทั่งแม้แต่การครองชีพของแต่ละครอบครัวย่อมจะดีข้ึนไม่ได้ 

และตลอดจนกระทัง่ถงึการปกครองบ้านเมอืงกย่็อมจะเป็นไปโดยยาก

ล�าบากเป็นอย่างยิง่ กลบักนั ถ้าหากว่าการเมอืงไม่ด ีไม่มเีสรภีาพ ไม่มี

ความคิดอันใหญ่ที่จะริเริ่มข้ึนส�าหรับที่จะใช้สมองอันประเสริฐของ

มนษุย์เราน้ีเพือ่ค้นหาวิธกีารทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืงเจรญิขึน้ได้ด้วยหลายๆ 

วิธี เรามัวแต่จ�าเจอยู่ในเฉพาะเรื่องที่จะพัฒนาแบบเดียวกันอยู่เรื่อยๆ 

ถ้าหากเช่นนีค้อืหมายความว่า ถ้าหากว่าการเมอืงแคบ และช่องทางที่

จะใช้เสรีภาพในความคิดในความอ่านในการทีป่ระกอบการสิง่ใดๆ นัน้

เป็นไปโดยแคบ เศรษฐกิจก็ดีย่อมจะประสบแต่ปัญหา และเกิดความ

หายนะในไม่ช้า ดังที่เราได้เห็นมาแล้วในรอบ 1๐ ปีที่แล้วมา เพราะ

ฉะนั้นผมจึงจะขอเสนอข้อคิดบางประการที่เก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ 

และเราควรจะหาวิธแีก้ไขอย่างไร ปัญหาสงัคมนีเ้ราจะคดิแก้ไขอย่างไร 

และปัญหาการเมืองในระยะปัจจุบันนี้ว่าเราควรจะแก้ไขคิดอ่านกัน

อย่างไรบ้าง ขอเริ่มต้นด้วยปัญหาเศรษฐกิจก่อน

ปัญหาเศรษฐกิจ
ทุกวันนี้ พวกเราประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ส�าคัญอยู่ข้อหนึ่งคือ

ปัญหาเรือ่งค่าครองชพีสงู อาหารแพง น�า้มนัแพง ซึง่จะจงูให้ทกุสิง่ทกุ

อย่างแพงไปด้วย นี่เป็นปัญหาที่เราเห็นได้ชัด แต่ปัญหาอีกข้อหนึ่งที่

เราเหน็ไม่ได้ชดันัน้กย็งัมทีีส่�าคญั กล่าวคอื ประเทศเรานัน้ท�านองเดยีว
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กับประเทศที่ยากจนอื่นๆ เราพยายามพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเวลานาน

และผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็คือว่า คนที่มั่งมีอยู่แล้ว คนที่มีความรู้มาก

กว่าคนอื่น คนที่ฉวยโอกาสได้ดีกว่าคนอื่นย่อมถือประโยชน์จากการ

พัฒนา ท�าให้ร�่ารวยมีทรัพย์สมบัติยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะท�าให้เกิด

ความสขุในครอบครวัของเขาและส่วนตวัของเขามากกว่าคนจน มากกว่า

คนทีเ่คยจนอยูด่ัง้เดมิ มากกว่าคนท่ีได้รบัการศึกษาน้อยกว่าคนอืน่ และ

มากกว่าคนทีม่โีอกาสน้อยกว่าคนอืน่ และช่องว่างระหว่างคนมกัีบคนจน

นัน้ยิง่ห่างออกไปทกุท ีในประเทศไทยเราระยะ 1๕ ปีที่แล้วมา เราได้

ประสบความส�าเร็จในเรื่องอัตราความก้าวหน้าของรายได้ประชาชาติ

เป็นส่วนรวม ความส�าเร็จอันนี้นับว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่าประเทศอื่นๆ เรา

เป็นแนวหน้าในความส�าเรจ็ กล่าวคอื อตัราการเพิม่ผลผลติในประเทศ 

ไทยเรานั้น คิดโดยถัวเฉลี่ยในระยะ 1๕ ปีนั้น ได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 1๐ 

ใน 1๐๐ ซึง่นบัว่าเป็นท่ีน่าพงึพอใจมาก แต่ความพงึพอใจนัน้อยูท่ีส่่วน

รวม กล่าวคือประเทศทั้งประเทศ แต่ถ้าเราพิจารณาถึงส่วนย่อยลงไป

จะเห็นได้ว่าส่วนของประชาชนเราที่ร�่ารวยมากข้ึนเป็นพิเศษนั้นไปตก

อยู่กับคนมั่งมีในเมือง เฉพาะอย่างย่ิงในกรุงเทพฯ แต่ส่วนท่ีอยู่ใน

ชนบท และคนที่อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมภายในเมืองนัน้ไม่มอีะไรดข้ึีน 

มิหน�าซ�้าความวิบัติที่เกิดจากอากาศไม่ดี ฝนแล้งหรือน�า้ท่วม ซึ่งเกิด

ขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั้น ก็ยิ่งท�าให้เกษตรกรของเราต้องสูญเสียไปซึ่ง

ทรัพย์สินเป็นอันมาก เพราะเหตุว่าท�านาก็ไม่ได้ข้าว ท�าไร่ก็ไม่ได้ผล

เท่าไร ราคากไ็ม่ด ีถงึราคาดกีไ็ม่มทีางทีจ่ะขายได้ เพราะฉะนัน้หนีส้นิ

ของเกษตรกรทั่วประเทศจึงได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรบางคนและบาง

เหล่าทีเ่คยมทีีด่นิของตนเองเป็นกรรมสทิธิ ์กลบัต้องขายทีดิ่นหรอืหลดุ

จ�านองไป ทั้งนี้เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ท�าให้เกิดทุกข์ยากมากขึ้น การ

เฉลี่ยทรัพย์สินและการเฉลี่ยรายได้นั้นเป็นไปในท�านองที่เราไม่อยาก

เห็น กล่าวคือไม่เฉลี่ยให้ทั่วถึงกัน
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การที่คนมีมีมากขึ้นนั้นเป็นของดี แต่การที่คนจนจนลงกว่าแต่

ก่อนนั้นเป็นของที่เลวแน่ ที่กล่าวเมื่อกี้นี้เป็นปัญหาท่ีส�าคัญมาก คือ 

ปัญหาระยะสัน้ทีข้่าวของต่างๆ แพงขึน้ และปัญหาระยะยาวซึง่ช่องว่าง

ระหว่างคนมีกับคนจนกว้างขึ้นทุกที ปัญหาระยะสั้นนั้น ผมพิจารณา

ดูแล้วเห็นเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนานาประเทศทั่วโลก เช่น น�้ามัน

แพง ก็เป็นเร่ืองซึ่งเราบังคับไม่ได้ ในเมื่อประเทศเราไม่สามารถที่จะ

ผลิตน�้ามันได้เองจ�าเป็นที่จะต้องซื้อเขา และเมื่อคนที่ขายนั้นคือกลุ่ม

ประเทศอาหรับได้เพิ่มราคาขึ้น แท้จริงเขาไม่ได้เพิ่มให้เกิดความเดือด

ร้อนแก่พวกเราดอก แต่พยายามที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อผลทางการเมือง

ระหว่างประเทศกด็ ีหรอืเพือ่รายได้ของเขาเอง ส�าหรบัประเทศทีเ่จรญิ

แล้ว และประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่น จะได้จ่าย

ทรัพย์ให้สูงขึน้ส�าหรับซือ้น�า้มนั อย่างไรก็ดี ไม่ว่าสาเหตจุะเป็นอย่างไร 

ผลก็ย่อมกระทบกระเทือนถึงพวกเรา และมิหน�าซ�้าเมื่อสองสามปีที่

แล้วมานั้น เนื่องจากฝนแล้งและข้าวของเราท�าได้ไม่มาก แต่ในขณะ

เดยีวกนัรฐับาลเอง เมือ่คร้ังนัน้ได้ขายข้าวออกไปจนเกนิเหต ุกล่าวคือ

ในปี ๒๕1๕ ได้ขายออกไปมากกว่า ๒ ล้านตัน ซึ่งตามปกติขายได้ปี

ละประมาณ 1.๒ ล้านตัน หรือ 1.๕ ล้านตันเป็นอย่างมาก ในเม่ือ

ขายมากออกไปแล้ว ประกอบกับดินฟ้าอากาศไม่ดีก็ย่อมท�าให้เกิด

ทุพภกิขภัยในประเทศไทย เกดิเป็นครัง้แรกในชวีติของผมทีเ่หน็ว่าต้อง

มีการเข้าคิวซื้อข้าวกัน และในเมืองต่างๆ ก็แพงข้ึนทั้งๆ ที่ไม่ได้

ประโยชน์แก่ชาวนาเท่าใด เพราะเหตุว่าชาวนาได้ขายให้แก่โรงสี และ

แก่เจ้าหนี้ไปหมด เหตุการณ์ทั้งหลายที่กระผมเสนอเก่ียวกับเรื่องค่า

ครองชพีแพงและเงินเฟ้อนัน้ เป็นเหตกุารณ์ทีร่ฐับาลมข้ีอบกพร่องส่วน

หนึ่ง แต่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องน�้ามัน เป็นเรื่องที่รัฐบาลไหนๆ ไม่ว่าจะ

เป็นรัฐบาลเทวดามคีวามสามารถเพยีงใดกไ็ม่สามารถทีจ่ะแก้ไขได้ แต่

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพนี้ รัฐบาลปัจจุบันของ
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อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชั่วคราว ท่านก็ได้

พิจารณาวางนโยบายทั้งในด้านการคลัง ด้านการเงิน และในด้านการ

ผลิต ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ในไม่ช้า แต่ค�าว่าในไม่ช้านี้ก็กินเวลานาน

พอสมควร ยกตวัอย่างเช่นข้าวขาด กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เวลา 1 ฤดกูาล

ท�านา กว่าข้าวจะออกมาใหม่ ส�าหรับประเทศไทยผมไม่ค่อยนึกห่วง

นักเรื่องอาหาร เพราะเหตุว่าประเทศไทยเราอย่างไรๆ ถ้าหากไม่โดน

มรสุมหรือไม่โดนฝนแล้งมากจนเกินไปนัก ก็คงจะแก้ปัญหาเร่ืองข้าว

ปลาอาหารได้ดีพอใช้

ส�าหรบัน�า้มนันัน้เรากต้็องปรบัตวัให้เข้ากบัภาวะใหม่อย่างทีผ่ม

ได้เรียนไปแล้วว่า ผมสันนิษฐานดูว่ารัฐบาลปัจจุบันท่านได้ด�าเนิน

นโยบายไปในทางท่ีถกูทีจ่ะแก้ปัญหาเร่ืองนี ้และคงจะส�าเรจ็ด้วยความ

ร่วมมือของพวกเราประชาชนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ที่ผมว่าส�าเร็จนี้

ไม่ได้หมายความว่าราคาตกลง ราคาท้ังหลายที่ข้ึนไปแล้ว ท่ีจะตกลง

นั้นไม่ได้ จะมีที่ตกลงก็เรื่องข้าวเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าแก้ส�าเร็จโดยที่

มันก�าลังขึ้นอยู่ในขณะนั้น อย่าให้มันขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันรายได้

ของประชาชนกป็รบัให้สงูสมกบัค่าครองชพี ค่าครองชพีจะไม่สงูข้ึนอกี

แล้ว กระผมคาดว่าใน 1๒ เดอืนข้างหน้านีค้งจะได้เห็นผลในเรือ่งนี ้ก็

นั่นแหละ ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือตีความผิดก็ได้

แต่ทีผ่มเป็นห่วงมากกว่านีใ้นเรือ่งเศรษฐกิจก็คอื เรือ่งของความ

เหลือ่มล�า้ระหว่างคนมกีบัคนจน ความเหลือ่มล�า้ระหว่างคนมกัีบคนจน

นีไ้ม่ใช่อยูแ่ต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ปัญหาข้อนีเ้ป็นอยูใ่นประเทศ

ด้อยพฒันาทกุประเทศและประเทศทีเ่จรญิทกุประเทศ ถ้าเราพิจารณา

ดถูงึปัญหาข้อนีใ้นทัว่โลก เราจะประสบปัญหาข้อหนึง่ซึง่เรามองไม่เหน็ 

แต่มีสัญญาณให้เห็นชัดแล้วว่า ต่อไปนี้เนื่องจากช่องว่างระหว่างความ

มัง่มกีบัความจนนัน้มีมากโดยท่ัวไป จึงยิง่ซ�า้เตมิให้เกิดความขาดแคลน

อาหารท่ัวโลก และความขาดแคลนอาหารเช่นนี้จะอยู่กับเราอีกสัก 
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๒๐–๓๐ ปีเป็นอย่างน้อย ท�าไมผมจึงได้กล่าวเช่นนัน้ กเ็พราะมเีหตอุยู่ 

๒ ประการ ประการที ่1 ประชากรทัว่โลกในขณะนีไ้ด้เพิม่ขึน้ในอตัรา

ที่น่าหวาดเสียวเป็นอันมาก ทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มของประชากร

ประมาณ ๒ หรอื ๓ ใน 1๐๐ ต่อปี ส�าหรบัประเทศไทยเรานัน้สงูกว่า

อัตราเฉล่ียของโลก พูดกันง่ายๆ ก็คือว่าเราเป็นชาติหนึ่งซึ่งเป็น

แชมเป้ียนในการสบืพนัธุข์องมนษุย์ อตัราเพิม่ของเรานัน้จากประมาณ 

๓.๓ หรือ ๓.๔ ใน 1๐๐ ด้วยเหตนุีเ้มือ่ทัว่โลกเกดิมพีลเมอืงมากขึน้

ท้ังๆ ท่ีเราได้ค้นคดิทางวิทยาศาสตร์ในด้านการเกษตร พยายามหาข้าว

มหศัจรรย์ หรอืข้าวสาลมีหศัจรรย์ท่ีได้เกดิขึน้ โดยทีม่ผีลผลติเพิม่ขึน้ 

โดยวธิบี�ารงุพันธุใ์ห้ด ีโดยวิธบี�ารุงดนิให้ด ีถกูต้องตามหลกัวทิยาศาสตร์

ทุกประการ จนกระทัง่เราเรียกกนัว่ามกีารปฏวิติัเขยีว หมายความว่า

ต่อไปนี ้ประเทศต่างๆ ทีผ่ลติข้าวและข้าวสาล ีผลติพชืพนัธุธ์ญัญาหาร

ทัง้หลายจะผลติได้มากๆ เป็นส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ได้คดิค้นขึน้ แต่สิง่ทีเ่ป็น

ส่วนลดความสมัพันธ์ระหว่างประชาชนกบัอาหารนัน้ยงัมอีทิธพิลอยูม่าก 

หมายความว่าวิทยาศาสตร์จะเจรญิขึน้อย่างไรกต็าม ประชากรเพิม่ขึน้

ย่อมท�าให้ผลของวิทยาศาสตร์นัน้มไีม่มากนกั

แต่ทีร้่ายไปกว่านัน้กค็อืว่า เนือ่งจากคนมัง่มใีนประเทศอเมรกิา 

ในประเทศยโุรป ในประเทศญีปุ่น่ แม้แต่ในกรงุเทพฯ ของเรา เลอืกกนิ

อาหารแต่เฉพาะทีเ่ป็นของอร่อยๆ เลอืกอาหารชนดิทีด่ีๆ  เลอืกเนือ้โค 

เนือ้ไก่ เนือ้สกุร ชนดิทีน่ิม่ทีด่กีว่าแต่ก่อนนี ้เพราะเหตุว่าเขามีเงินซื้อ 

และมีเงินซื้อได้จ�านวนมาก และถ้าเราคิดลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าโค สุกร 

และไก่เป็ดดงักล่าวนัน้เขาเลีย้งด้วยอะไร ในสมยันีป้ระเทศทีร่วยๆ ท่ัว

โลก เขาเลี้ยงด้วยพืชพันธุ์ที่มนุษย์กินได้ หรือมิฉะนั้นก็เลี้ยงด้วย

พืชพันธุ์ชนิดท่ีไปแย่งที่ส�าหรับท�านาท�าไร่ส�าหรับมนุษย์ด้วย ยก

ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดที่เราผลิตออกมาแล้วก็ขายไปต่างประเทศนั้นก็

ผลติขึน้มาไม่ใช่ให้มนษุย์รับประทาน แต่เอาไปให้ไก่หรอืหมรัูบประทาน 
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นีเ่ป็นตวัอย่าง ทีนีเ้มือ่คนมัง่มเีงนิมกี�าลังทรพัย์มากข้ึนไป ซือ้ของก็มาก

ขึ้น ก็ย่อมเบียดเบียนเนื้อที่ท่ีจะท�านาท�าไร่ส�าหรับคนจนๆ เนื่องด้วย

เหตุนี้ ทั้งๆ ที่เราได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความเหลื่อมล�้า

ระหว่างคนจนกบัคนมีย่อมท�าให้อาหารขาดแคลนขึน้ และนอกจากนัน้

เหตุการณ์วิบัติทางอากาศ เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านแอฟริกาและเอเชีย

ตอนกลางๆ มีบางแห่งที่ฝนไม่ตก ๓–๔ ปีมาแล้ว เหตุการณ์วิปรติน้ี

จะเกดิขึน้เพราะเหตใุด เป็นเพราะดาวหางหรอืเป็นเหตอุืน่กแ็ล้วแต่ มนั

เกิดปรากฏการณ์อยู่เช่นนี้ในประเทศเอธิโอเปีย ประเทศอินเดีย 

ประเทศปากสีถานกเ็กดิทพุภกิขภยัอย่างทีผ่มได้เรยีนเมือ่ก้ีนีอ้ย่างร้าย

แรง มคีนอดอาหารตายไปเป็นจ�านวนหลายแสนคนทั่วโลกในปีที่แล้ว 

เหตุการณ์เหล่านี้จึงท�าให้ผมคิดว่า เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่เราควรจะ

สนใจมากที่สุด เรื่องอาหารประเทศไทยเราก็เผอิญเดชะบุญเป็น

ประเทศทีถ่นดัในการผลติอาหาร ดินฟ้าอากาศตามปกตขิองเรากด็พีอ 

เพราะฉะนั้น แม้ว่าในเวลานี้ทั่วโลกจะคลั่งการส่งเสริมอุตสาหกรรม

เพื่อให้มีรายได้ดี ผมก็เห็นด้วยอยู่ครึ่งเดียว คือ การส่งเสริมอุตสาห- 

กรรมนัน้กด็อียู ่แต่ถ้าพูดถึงนโยบายระยะยาวของเราแล้วก็จ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องส่งเสริมการเกษตรให้มากข้ึน เพราะเหตุว่าถ้าหากเรามีผ้านุ่งห่ม 

หรือมีเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเก่าหน่อย ที่มันเลวหน่อย ก็ยังดีกว่าที่จะ

ต้องอดอาหาร และเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทั่วโลกอดอาหารนี้ ประเทศไทย

เราเป็นประเทศทีจ่ะขายอาหารให้ท่ัวโลกได้ นัน่นอกจากจะเป็นบญุแล้ว 

กยั็งเป็นรายได้อนัดขีองประเทศไทย

ด้วยเหตฉุะนีผ้มจึงคดิว่าหน้าท่ีของพวกเราทีม่บีญุวาสนามคีวาม

คิดความอ่าน หน้าที่ของพวกนิสิตนักศึกษาพลังใหม่ของเรานั้นคือจะ

ต้องพากนัไปท�าในส่ิงท่ีควรท�า คอืพยายามทีจ่ะพฒันาชนบทเพือ่ให้การ

เกษตรของเราด ีและเพือ่ให้คนชนบททีย่ากจนนัน้ได้กลบัคนืมสีภาพที่

ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนี้ ที่ดินต่างๆ ที่เขาเคยเสียไปก็พยายามที่จะเรียกคืน
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กลบัมา เพ่ือให้ได้ถือเป็นกรรมสิทธิ ์และเขาจะได้ภาคภมูใิจ มคีวามสขุ 

ท�าไร่ไถนา ถ้าหากว่าไม่สามารถทีจ่ะโอนทีดิ่นของเอกชนได้กค็วรจะให้

เหลอืเป็นกรรมสทิธิใ์นฐานะท่ีเป็นสมาชกิของกลุม่หรือสหกรณ์ จะเป็น

ด้วยวธิใีดวธิหีน่ึงกแ็ล้วแต่ การท่ีจะกระท�าเช่นนีย่้อมจะกระท�าได้สะดวก 

ถ้ารัฐบาลของเราในภายภาคหน้าจะเป็นรฐับาลประชาธิปไตย สนใจขจดั

ทุกข์บ�ารุงสุขของราษฎรโดยแท้จริง

หน้าที่ของรัฐบาลนั้น เบื้องแรกคือต้องท�าการปฏิรูปที่ดิน และ

หน้าทีข่องรฐับาลนัน้จะต้องพยายามทีส่นบัสนนุให้มกีารพฒันาชนบท

ให้เป็นปึกแผ่น แต่อย่างไรก็ตาม ผมใคร่จะขอเรียนว่า การพัฒนา

ชนบทโดยรฐับาลนัน้ โดยลกัษณะของรัฐบาลเป็นรฐับาลและข้าราชการ

เป็นข้าราชการ (ผมเองก็เป็นข้าราชการ) ย่อมมีจ�ากัด ชาวบ้านกับ

ข้าราชการในประเทศไทยเรานัน้มน้ีอยนกั กม็อียูเ่หมอืนกนัแต่น้อยนกั

ท่ีเข้ากันได้ ที่ข้าราชการจะรู้ถึงจิตใจประชาชน และมีน้อยรายนักที่

ประชาชนจะเชือ่ถอืไว้วางใจข้าราชการ ด้วยเหตนุีเ้ราจงึมาคดิกนัว่าใน

เมื่อข้าราชการกับประชาชนไม่สามารถเข้ากันได้ ซึ่งเป็นข้อบกพร่อง

มาก ท�าอย่างไรหนอจึงจะพยายามให้ประชาชนซึ่งต้องการความช่วย

เหลือจากรัฐบาลนั้นได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาล โดยที่รัฐบาลมี

ทรัพยากรดี คนที่มีความรู้มากให้เข้ากันได้กับราษฎร ค�าตอบที่พวก

เรามหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีขึ้นก็คือว่า พวกอาจารย์และนิสิตนักศึกษา

จ�าเป็นที่จะต้องท�าหน้าที่คนกลางชักจูงให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลมี

ความไว้วางใจซึ่งกันและกันและร่วมมือกัน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาให้

เกิดความสุขความเจริญในชนบทให้ได้ การกระท�าเช่นนี้ก็ปรากฏอยู่

ในโครงการของมหาวิทยาลัยนั้น ที่เราเรียกว่าโครงการบูรณะชนบท

สมบูรณ์แบบ ณ ลุ่มน�้าแม่กลอง

ท�าไมเรียกว่าสมบูรณ์แบบ? ค�าตอบก็คือถ้าเราจะพิจารณา
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เฉพาะรายได้และการพัฒนาเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวก็

ย่อมจะพิจารณาได้เฉพาะวัตถุ เราไม่ได้พิจารณาต่อไปจนถึงจิตใจของ

ประชาชน เราไม่ได้พิจารณาต่อไปถึงความสงบเรียบร้อย ปลอดจาก

โจรผู้ร้าย เป็นต้น ถ้าหากเราไม่สามารถจะพิจารณาได้สมบูรณ์แบบ

แล้ว พอเราแก้ปัญหาชนิดหนึ่งได้ก็ย่อมจะเกิดปัญหาอีกชนิดหนึ่ง ยก

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าพวกเราเก่งเหลือเกินที่จะพัฒนาชนบทในด้าน

การศึกษาให้ดี และในขณะเดียวกันเราได้คิดในท�านองที่ว่า เม่ือคนมี

การศึกษาแล้วก็จ�าเป็นที่จะต้องหาอาชีพได้ดีมีงานท�า เราคิดแต่มุ่งแก้

การพฒันาการศกึษาอย่างเดยีว กเ็มือ่เรามุง่พฒันาการศกึษาในชนบท

ท่ีอยู่ห่างไกล และเมื่อคนหนุ่มสาวท่ีได้รับการศึกษาสูงข้ึน ย่อมเป็น

โอกาสที่หวังความสุขมากขึ้น แต่เขาไม่มีงานท�าในชนบทนั้น ผลก็คือ

เขาจ�าเป็นทีจ่ะต้องหางานทีอ่ืน่ และด้วยความหวงัว่ากรงุเทพมหานคร

เป็นเมืองสวรรค์ที่เขาจะสามารถท�าอะไรๆ ได้ ต่างก็หลั่งไหลเข้าไปใน

กรุงเทพฯ จนกระทั่งเกิดปัญหาในกรุงเทพฯ ขึ้น ด้วยเหตุฉะนี้ การ

พฒันาบูรณะชนบทจ�าเป็นท่ีจะต้องสมบรูณ์แบบ อกีประการหนึง่ท�าไม

เราจงึมาท�าทีลุ่ม่น�า้แม่กลอง ค�าตอบกค็อืว่าลุม่น�า้แม่กลองเป็นท่ีเหมาะ

ส�าหรับการทดลองเพือ่ให้ประโยชน์จากผลของการทดลองนัน้ต่อไปเพือ่

การพัฒนาทั่วประเทศ ที่ผมว่าเหมาะก็เพราะลุ่มแม่น�้าแม่กลองนั้นไม่

ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯ ไม่มีปัจจัยข้อยุ่งยาก ไม่มีสิ่งรบกวนอย่างอื่นเช่น

ทางภาคอสีาน และในขณะเดยีวกนักเ็ผอญิมหาวทิยาลยัเกษตรมทีีด่นิ

ส�าหรับทดลองด้านเกษตรที่อ�าเภอก�าแพงแสน ซึ่งเป็นใจกลางของลุ่ม

น�้าแม่กลอง ลุ่มน�้าแม่กลองนี้ยังมีลักษณะพิเศษอยู่ข้อหนึ่ง คือมีท้ังที่

ดอน ที่ลุ่ม พืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ผลไม้ ข้าว มันส�าปะหลัง พืชไร่ ผัก

ต่างๆ และการเลี้ยงสัตว์ ถ้าพูดถึงการพัฒนาเกษตรแล้วเป็นที่ทดลอง

ที่เหมาะสมทีเดียว นอกจากนั้นยังมีโรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาล และ

ทางใต้ของลุ่มน�้าแม่กลองก็ยังมีการพาณิชย์และการคมนาคม ซึ่ง
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เป็นการพัฒนาอาชีพได้อย่างดี ที่ผมได้เรียนไว้แล้วว่าถ้าหากเรา

สามารถท่ีจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้รัฐบาล

รู้อย่างละเอยีดถึงความต้องการของประชาชน และในขณะเดยีวกัน ถ้า

หากพลงัใหม่ของเราคือนสิิตนกัศกึษากับอาจารย์มหาวทิยาลยั สามารถ

ที่จะเอาทรัพยากรของรัฐบาล หน่วยราชการมาเข้ากับความต้องการ

ของประชาชนแล้ว ภายใน ๓ ปีหรือ ๔ ปี เราอาจจะได้บทเรียนว่าสิ่ง

ที่เราท�าไปนั้นมีอะไรบ้างที่ท�าถูก ได้ผลดี และมีอะไรบ้างที่เราท�าผิด

และผิดเพราะอะไร เราจะได้บทเรียนอันนี้มา แล้วเราก็ได้ท�าเรื่อง 

เหล่านี้เป็นผลการวิจัยทดลองของเราเพื่อใช้ประโยชน์ของประเทศทั่ว

ประเทศ ซึง่หวังว่าภาคเหนอืนีค้งจะได้ใช้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

และสถาบันการศึกษาชั้นสูงของภาคพายัพนี้ ในภาคใต้ก็คงจะมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอาจจะสนใจร่วมมือกันต่อไป

ผมเข้าใจว่าวิธีที่เราไปท�านี้ ทั้งๆ ที่เป็นวิธีใหม่เป็นแนวใหม่และ

ได้ใช้ จะเป็นบทเรยีนส�าหรับทัว่ประเทศ และถ้าหากว่าได้ผลส�าเรจ็จรงิ

อย่างที่คาดหมาย ซึ่งก็ไม่แน่เสมอไป เราต้องพยายามให้ได้ผลส�าเร็จ 

ถ้าได้ผลส�าเร็จจริงๆ ผมคาดว่าภายใน 1๐ ปีข้างหน้านี้เราสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ดขึีน้ และผลสดุท้ายเราสามารถทีจ่ะใช้พลงัใหม่ คอืนสิติ

นักศึกษาเป็นอาสาสมัคร อาจารย์ทั้งหลายเป็นอาสาสมัคร เพื่อที่จะ

ไปบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ แทนที่จะมานั่งหมั่นไส้กันว่า

พวกคนหนุม่ๆ วุ่นวายไปเปล่าๆ เดีย๋วกเ็ดนิขบวน เดีย๋วกป็ระท้วง เด๋ียว

ก็ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมอืงเดอืดร้อน ว่าอย่างนัน้ นีเ่ป็นวธีิท่ีจะแก้ปัญหา

ด้านเศรษฐกจิด้วยพลังใหม่และด้วยวิธีใหม่

ก่อนที่จะผ่านเร่ืองเศรษฐกิจไป ผมใคร่ขอเรียนว่า ผมทราบดี

ว่าในเชียงใหม่และนอกเชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พยายาม

บูรณะชนบทด้วยโครงการต่างๆ ซึ่งผมรู้สึกศรัทธาและอนุโมทนาเป็น
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อย่างยิง่ และไม่ใช่มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เท่านัน้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และแม้แต่มหาวทิยาลัยในกรงุเทพฯ ก็ได้

มีโครงการต่างๆ ของเขาเอง ที่ผมได้น�าเรื่องลุ่มน�้าแม่กลองมากล่าว

เมือ่ตะกีน้ี ้กเ็พราะเหตวุ่าเป็นหน้าทีข่องผมทีจ่ะท�า และผมรูส้กึว่าเป็น

หน้าที่ที่จะท�าโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แพร่หลายออกไป 

ไม่ใช่จะเป็นเรือ่งจ�ากดั ขอได้โปรดเข้าใจว่า ผมไม่ได้ถือว่าโครงการอืน่ๆ 

นั้นไม่มีประโยชน์ ความจริงมีประโยชน์

ปัญหาสังคม
ทีนี้ผมจะขอพูดถึงปัญหาสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 

ปัญหาอะไรเล่าทีเ่ราอยูใ่นบ้านเมอืงหรอือยูใ่นชนบทได้ประสบกนัอยูท่ี่

ส�าคญัมาก ผมเข้าใจว่าไม่มอีะไรส�าคญัไปมากกว่าความไม่สงบภายใน

ประเทศ ความไม่สงบนี้เกิดขึ้นหลายประการ ประการที่เห็นชัดๆ 

ภายในเมืองแทบทุกเมืองก็คือ ปัญหาโจรกรรม ปัญหาเรื่องชิงทรัพย์ 

ท�าร้ายร่างกายและขู่เขญ็ นีเ้ป็นปัญหาอนัหนึง่ ปัญหาข้อที่ ๒ ทีส่�าคญั

ไปมากกว่านั้นก็คือ ปัญหาความไม่สงบภายในท้องถิ่นที่ไกลๆ ออกไป

จากในเมือง คือปัญหาที่รัฐบาลเรียกว่า ปัญหาผู้ก่อการร้าย ปัญหา

เหล่านี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้น

ปัญหาแรกเป็นปัญหาทีไ่ม่น่ากลวันกัในใจของผม เพราะเหตวุ่า

เป็นปัญหาที่เกิดอยู่เสมอ เว้นแต่ในบางโอกาสอาจจะร้ายแรงมากขึ้น 

ในบางโอกาสอาจจะลดน้อยลง คอืปัญหาเร่ืองชงิทรพัย์ ท�าร้ายร่างกาย 

เป็นอนัธพาลอะไรต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่เกดิจากปัญหาเศรษฐกจิเป็นพืน้ 

แสดงได้หลายทางคือ เด็กหนุ่มที่ไม่ได้เล่าเรียนสูงมักหางานท�าไม่ได้ 

กย่็อมจะต้องหาโอกาสลกัทรพัย์หรอืท�าร้ายร่างกายหรอืชิงทรัพย์ เดก็

หนุม่ท่ีเหน็ว่าคนอืน่ๆ ฟุง้เฟ้อได้กจ็ะฟุง้เฟ้ออย่างคนอืน่ เขาเข้าไนต์คลบั
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กพ็ยายามทีจ่ะเข้าไนต์คลบับ้าง เผอิญเงนิไม่มก็ีท�าร้ายคนอืน่ ชงิทรพัย์

เพ่ือที่จะเอาไปใช้ เร่ืองนี้มันเกิดจากพวกเราที่มีความฟุ้งเฟ้อในการ

บริโภคและเงินจะน�ามาบ�าเรอกับมันก็ไม่พอ เพราะรายได้ต�่าหรือไม่มี

งานท�า ผมคิดว่าไม่มีวิธีแก้อย่างอื่น นอกจากรัฐบาล และเฉพาะอย่าง

ย่ิงในการปกครองท้องถิ่น จะต้องพยายามหาช่องทางให้คนมีงานท�า

มากขึ้น เด็กๆ ท่ีส�าเร็จชั้น ป.๗ ม.ศ.๓ หรือ ม.ศ.๕ หรือไม่ส�าเร็จ

อะไรกต็าม ถ้าหากว่าเรามีช่องท่ีจะให้ท�างานมากขึน้คงจะเป็นประโยชน์

ในแง่ที่ว่าจะได้มีโจรกรรมน้อยลง ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะ

พยายามคดิในด้านทีว่่า จะต้องจ่ายเงนิงบประมาณส�าหรับบูรณะท้อง

ถิ่นให้มาก เพื่อเขาจะได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่คนที่ไม่มีงานท�า 

และหางานให้เขาท�าในชนบท ในชนบททั้งหลายนี้มีบริการสาธารณะ

เป็นอันมาก ที่เราขาดแคลนคนท�างาน และไม่มีใครท�างาน ผมเข้าใจ

ว่าเป็นเพราะเหตวุ่าเราไม่ได้ให้ค่าจ้างมากพอ แม้แต่วงการต�ารวจก็ตาม 

ผมก็เข้าใจว่าต�ารวจของเรานี้ขาดแคลนคน และเราก็บ่นกันว่าต�ารวจ

ไม่ด ีกเ็พราะเหตวุ่ารฐับาลเราไม่ใจป�า้พอทีจ่ะให้เงนิเดอืนแก่ต�ารวจให้

มากเพียงพอส�าหรับที่จะให้เขาท�างานตามหน้าที่อย่างดีพอ นี่ผมพูด

เร่ืองการบริหารมาก และอกีส่วนหนึง่ทีเ่กีย่วกับความฟุง้เฟ้อ เดก็หนุม่

สมัยนี้ชอบฟุ้งเฟ้อ เห็นคนอื่นเขาฟุ้งเฟ้อก็อยากจะท�าตาม เมื่อไม่มี

ทรัพย์ส�าหรับที่จะไปฟุ้งเฟ้อ ก็คิดในทางมิชอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ียาก 

เราทั้งสังคมจะต้องพยายามก�าจัดด้วยการเปล่ียนนิสัย อย่าฟุ้งเฟ้อไป

มากนกั อย่าให้หนุม่รุน่หลงัเรานีเ้อาเราเป็นเยีย่งอย่างในการสรุุย่สรุ่าย 

ความต้องการทรัพย์มันก็มีน้อย โจรกรรมก็คงจะมีน้อย ผมคิดว่าเป็น

เรื่องของการปกครองและเรื่องของความประพฤติมากกว่า

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งซ่ึงส�าคัญมาก เร่ืองนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหา

สังคมของเราที่ก็คือว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายที่เราเรียกกัน

ว่าคอมมิวนิสต์ ผมใคร่จะเสนอว่าตามข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ที่เราเรียกว่า 
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ผู้ก่อการร้ายนั้น ซึ่งรัฐบาลเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผกค.นั้น 

แท้จรงิมส่ีวนท่ีเป็นคอมมวินสิต์จริงๆ ไม่เท่าใดนัก ก็มอียูท่างภาคอสีาน 

ทางภาคเหนอือาจจะมบ้ีาง แต่เผอญิรฐับาลเก่าใช้นโยบายทีผ่ดิ ถ้าจบั

ใครไม่ได้หรือจับใครยากเขากเ็รียก ผกค. เสยีหมด ถ้าใครทีด่ือ้พยายาม

ที่จะใช้สิทธิเสรีภาพในส่วนของเขา ที่จะนับถือศาสนาอื่นหรือจารีต

ประเพณี มีการศึกษาอื่น เช่น พวกอิสลามในภาคใต้ เป็นต้น ในไม่

ช้าหากเกดิเรือ่งขึน้ รฐับาลกเ็รยีกว่าคอมมวินสิต์ ถงึแม้ชาวเขาในภาค

เหนือนี้ ผมก็เข้าใจว่าที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์และถูกกล่าวหาว่าเป็นคอม- 

มิวนิสต์ เพราะเหตุว่าท�าการต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็คงจะมีอยู่

เป็นจ�านวนมาก และยิง่ไปพจิารณาถงึพัทลงุ หรอืในแดนประจวบครีีขันธ์ 

หรือทางกาญจนบุรี ผู้ที่เป็นผู้ร้ายเป็นโจรปล้นธรรมดานี่ แต่เจ้าหน้าที่

จับไม่ได้ ในไม่ช้าก็ถูกเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมา เนื่อง

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เรารู้สึกว่า ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นี้มีมากมาย

เหลอืเกนิ แต่แท้จริงหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ มีคอมมวินสิต์จรงิทัง้ในภาคใต้ 

ภาคเหนือ และภาคอีสาน ผมขอย�้าว่าที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ย่อมจะ

ไปร่วมมือกับคอมมิวนิสต์โดยไม่มีทางเลือก

ในเมื่อเรามีความสนใจในการพัฒนาสังคม ผมก็คิดว่าเรามี

ศักราชใหม่ก็ควรจะมีแนวใหม่ และแนวใหม่นั้นก็คือว่าเราควรจะเลิก

นโยบายที่เรียกรวมกันว่าพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ถูกกล่าวหา

ต่างๆ นานา ถ้าแยกกันได้ เหตุการณ์ที่จะดูว่าชาวมุสลิม เช่น คณะ

ของเปาะส ูซึง่ไม่ต้องการแยกดนิแดน แต่เพราะเจ้าหน้าทีข่องเรากดขี่

ข่มเหง ในกรณีเช่นนี้ วิธีที่จะให้เกิดความสมานฉันท์ในชาติก็ย่อมจะ

เป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะท�าให้เกิดความร้าวฉานและแตกร้าวด้วยวิธีปราบ

ปรามด้วยอาวุธอันร้ายแรง เมื่อฝ่ายรัฐบาลใช้อาวุธอันร้ายแรงเข้าไป 

ฝ่ายที่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายก็ต้องใช้อาวุธโต้ตอบชนิดที่แรง และการใช้

วธิกีองโจรท่ีจะต่อสู้กับรัฐบาลนัน้ท�าให้การปราบปรามยิง่ยากเยน็ยิง่ขึน้ 
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ผมเหน็ของผมอย่างนี ้ เหน็ว่ารัฐบาลน่าจะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย

ใหม่ เปล่ียนนโยบายท�านองที่ว่าจะท�าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี

ในชาติข้ึน ใครที่ไม่เหลอืบ่ากว่าแรงทีไ่ม่เหลอืรบัจรงิๆ ควรจะพยายาม

ท่ีจะเจรจาด้วย แต่ผมกเ็ข้าใจ อย่างกรณเีปาะสใูนทางภาคใต้นัน้ กไ็ด้

เคยเสนอมาแล้วว่า ถ้าหากรฐับาลจะให้อภยัโทษ นริโทษกรรม โดยมี

เงือ่นไข ๒–๓ อย่าง ซึ่งน่าจะรับ รัฐบาลก็น่าจะมีการเจรจากัน เพื่อที่

จะแยกคนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ออกเสียจากคอมมิวนิสต์ ที่ผมเห็นว่า

เป็นนโยบายที่ส�าคัญมาก เพราะเหตุว่าตราบใดที่เราไม่สามารถแก้ไข

สิ่งเหล่านี้ได้ ความไม่สงบสุข ความยุ่งยากในทางการเมืองระหว่าง

ประเทศกย็ิง่เพิม่พนูทวขีึน้ มใิช่ภายในประเทศเท่านัน้ ภายนอกประเทศ

ด้วย เรื่องนี้แนวใหม่ควรจะใช้วิธีนี้ พลังใหม่ ผมใคร่จะเสนอว่า นิสิต

นกัศกึษาและอาจารย์ใหม่ท�าได้ ท่ีท�าได้เพราะเหตวุ่านสิตินกัศกึษาและ

อาจารย์หนุ่มๆ สาวๆ นั้นยังไม่เคยผจญ ยังไม่เคยต่อสู้กับพวกนี้ 

ท�านองเดียวกันกับที่ต�ารวจชายแดนเคยท�า เรียกว่าไม่เคยเป็นอริกัน

ได้ และถ้าหากว่านสิตินกัศกึษาอาจารย์เหล่านีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจาก

นายอ�าเภอที่เคยท�าเรื่องนี้มา จากอธิบดีซึ่งบัดนี้ก็ยังอยู่ในกระทรวง

มหาดไทย ท่ีเคยเป็นผูท้ีเ่คารพนบัถอืของผูท้ีเ่ราเรยีกว่าผูก่้อการร้ายนี้ 

ถ้านิสิตนักศึกษาเหล่านี้เริ่มเจรจาขึ้น ไม่ใช่เจรจาแบบก�ามะลอแบบที่

เคยมีนะครับ เป็นการเจรจาที่จริง โดยที่รัฐบาลต้ังใจว่าจะท�ากันจริง 

ผมคดิว่าเป็นวิธท่ีีจะแก้ปัญหาเร้ือรังทางสังคมอนัเป็นอนัตรายอย่างมาก

ให้ส�าเร็จในไม่ช้า

ปัญหาการเมือง
การพัฒนาด้านการเมืองก็ย่อมมีประโยชน์กับเรื่องนี้อยู่ การ

พฒันาด้านการเมอืงนัน้คดิว่าพวกเราทกุคนกค็งจะเห็นแล้วว่าเราต้องการ

ให้ประชากรมส่ีวนในการปกครองบ้านเมอืง รฐัธรรมนญูทีก่�าลังร่างกัน
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อยูแ่ละก�าลงัขึน้สูส่ภานีก้ม็บีทบัญญตัใินมาตรา ๓ เหมอืนกับมาตรา ๓ 

หรือ ๒ ของรฐัธรรมนญูฉบับทีเ่ราเคยมมีาคอื อ�านาจอธปิไตยมาจาก

ปวงชนชาวไทย หมายความว่าปวงชนชาวไทยจะต้องเป็นผูช้ีช้ะตากรรม

ของประเทศ และการชี้ชะตากรรมของประเทศนั้นก็คงจะท�ากันเป็น

ประชาธปิไตยตามระบบทีเ่คยเป็นๆ อยู ่กล่าวคอื ต้องมกีารเลอืกตัง้ 

ผู้แทนราษฎรเข้ามาในสภาเพื่อจะออกกฎหมายและส�าหรับควบคุม

รัฐบาล 

การท่ีรัฐธรรมนญูจะเป็นประชาธิปไตยหรอืไม่นัน้เป็นเรือ่งทีส่ภา

นิติบัญญตักิ�าลงัพจิารณากนัอยู ่แต่ผมเองคิดว่าต้ังแต่เรามรีฐัธรรมนญู

มากันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ สี่สิบกว่าปีมาแล้ว ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ

ใด คนที่ร่างเป็นคนชั้นสูงกว่าสามัญชนที่เป็นประชาชนชาวไทย ส่วน

ใหญ่เป็นขุนนางเก่า เป็นนักเรียนนอก เป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคน

อื่นเขา แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมา เสร็จแล้วก็ทูลเกล้าฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ ดูเสมือน

หนึ่งว่าประชาชนนั้นไม่มีส่วนเลยในเรื่องนี้

ส�าหรับสภานติบัิญญัติปัจจุบันนัน้ ผมเองก็มคีวามภมูใิจทีไ่ด้เป็น

สมาชิกผู้หนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันผมก็มีความเจียมตัว แม้ว่าจะได้รับ

เลือกจากสมัชชาแห่งชาติ ก็ไม่เหมือนกับสมาชิกที่ได้รับเลือกจาก

ราษฎรขึน้มา เรากพ็ดูอะไรให้เตม็ที ่แต่กอ็ดนกึไม่ได้ว่าเราเป็นข้าราชการ 

เราเป็นคนที่มีความรู้ ไม่เหมือนกับคนที่เขายากจน ฐานะของเราก็ดี

กว่าเขา และมิหน�าซ�้าคนที่เป็นประเภทอย่างผมนี้ ก็มีเป็นจ�านวนมาก

ไม่ใช่น้อยเลยในสภานิติบัญญัติปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็น

ตวัแทนของราษฎรแท้ๆ นัน้เรยีกไม่ได้ ทนีีเ้หตกุารณ์กเ็ปลีย่นแปลงมา

จนถงึขัน้นีแ้ล้ว จนกระท่ังร่างรัฐธรรมนญูก�าลังพจิารณาอยูแ่ล้ว ครัน้จะ

ท�าอะไรที่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรข้ึนมาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

จริงๆ อย่างทีค่วรเป็น มนักส็ายเกนิไปเสยีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผม
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ยังมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าหากเรามีความเคารพต่อประชาชนจริงๆ ต่อ

อธปิไตยของปวงชนจรงิๆ เมือ่สภาได้พจิารณาแล้ว อย่างน้อยเราน่าจะ

หาวธิท่ีีจะให้ราษฎรท้ังหลายบอกเราว่า เขาชอบหรอืไม่ชอบรฐัธรรมนญู

ท่ีเราก�าลังร่างอยู่นั้น เขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ การส่งให้ราษฎร

พจิารณานีเ้ราเรยีกว่า การขอประชามต ิกระผมคดิว่าแม้ว่าจะเสยีเงนิ

มากสกัหน่อยกน่็าจะกระท�า เพราะเหตวุ่าเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์

ของไทยเรา ทีจ่ะท�าให้ราษฎรประชาชนทัง้หลายมคีวามสนใจในกฎหมาย

สูงสุดที่จะใช้ปกครองบ้านเมืองของเรา

การพัฒนาประเทศของเราแนวใหม่ทางด้านการเมืองนี้ ผม

อยากให้เป็นเช่นนัน้ และทุกวันน้ีบทบาทของมหาวทิยาลยัก็ได้พยายาม

ท่ีจะป่าวประกาศให้นิสิตนักศึกษาพลังใหม่ของเรานี้ไปช่วยเป็นอาสา

สมัครที่จะส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตยเหล่านี้ ผมคิดว่าเป็น

โอกาสอันดีท่ีเราจะให้นสิตินกัศกึษาเหล่านี ้นอกจากจะไปชีแ้จงถึงหลกั

การประชาธปิไตยแล้ว ยงัจะไปหยัง่เสยีงดวู่าประชามตเิป็นอย่างไรบ้าง 

ผลอาจจะได้ในทางจิตใจเท่านั้น ราษฎรอาจจะไม่มีความเข้าใจใน

รัฐธรรมนูญยืดยาว มีบทบัญญัติถึง ๒๒๔ มาตราซึ่งมีความลึกลับซับ

ซ้อนนั้นก็จริงอยู่ แต่ผลทางจิตใจในฐานะที่ราษฎรทั้งหลายมีส่วนร่วม

ในการท่ีจะบอกรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนั้น ผมคิดว่าจะมีมากใน

ท�านองที่ว่า เมื่อมีการเลือกตั้งขึ้น ราษฎรจะได้ไปเลือกตั้งเป็นจ�านวน

มากและคึกคักยิ่งขึ้น ได้เสียงราษฎรมาก และอีกประการหนึ่งเมื่อ

รัฐธรรมนูญนี้ราษฎรถือว่าเป็นของเขาแล้ว เขาจะต้องทะนุถนอม

พยายามท่ีจะเกลีย้กล่อมพยายามทีจ่ะรกัษาไม่ให้ใครมาเบยีดเบยีนได้ 

นี่ผมว่าเป็นข้อที่ส�าคัญข้อหนึ่ง

ในเรือ่งทีจ่ะให้ประชาชนมจิีตใจคดิว่า รฐัธรรมนญูนีเ้ป็นของเขา

ด้วยแนวใหม่ในการพัฒนาการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยมีอยู่อกีข้อ

หนึง่ กล่าวคอืแม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนญูดปีานใดก็ตาม แต่การปฏิบัตไิม่
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มัน่คงดีพอสมควร รฐัธรรมนญูนัน้จะอยูย่งคงทนไม่ได้ เฉพาะอย่างยิง่

ถ้าหากว่าเราเคยตวัเสียแล้ว ท่ีจะมกีารปกครองโดยวิธีเผด็จการ ไม่ว่า

เผด็จการอย่างแก่ เผด็จการอย่างอ่อน นี่เราเคยตัวเสียแล้ว และมีคน

ที่ต้องการท�าเผด็จการในประเทศเราไม่ว่าทั้งฝ่ายซ้ายคือคอมมิวนิสต์

หรือฝ่ายขวา อนัตรายอันนี้มีอยู่เสมอ ไม่ว่ารฐัธรรมนูญเราจะเขียนได้

ดีสักปานใด แต่ภัยอันนี้ต้องมอียู ่นีก่เ็พราะเหตวุ่าในระยะ ๔๐ กว่าปี

มานี้เรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เรียกว่าจอมปลอม คือ

หมายความว่ามีคนส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือไม่เผด็จการ มี

คนส่วนน้อยซึง่เรยีกว่าเป็นผูป้กครอง แล้วมคีนประเภทที ่๒ ซึง่มมีาก

เหลือเกินซึ่งเรียกว่าประชาชนผู้ถูกปกครอง นี่มีอยู่ ๒ ชั้นอย่างนี้ ก็ผู้

ปกครองกับผู้ถูกปกครองนั้นก็ด�าเนินการไปเรื่อยๆ บางทีก็ไม่มีเยื่อใย

ซึ่งกันและกัน

เรามีสภาผู้แทนราษฎร เรามีรัฐบาลซึ่งเรียกว่าผู้ปกครอง และ

เรามีประชาชนทัว่ๆ ไป และเรามรีฐัธรรมนญูเรยีกว่าเป็นกตกิาอยู ่แต่

ควรจะมกีารเชือ่มโยงระหว่างผูป้กครองกับผูถ้กูปกครอง คอืหมายความ

ว่า เอาความทกุข์ยากเอาปัญหาต่างๆ ในทางด้านการเมอืง ในทางด้าน

เสรีภาพไปให้ผู้ปกครองทราบ แล้วในขณะเดยีวกนักส็ามารถควบคมุ 

ผู้ปกครองแก้ปัญหาของประชาชนได้ ในประเทศต่างๆ ที่เขามีการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยนัน้ ราษฎรธรรมดานี่แหละครับ แต่ท�า

หน้าที่จะพิทักษ์เสรีภาพที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและ

เสรีภาพของราษฎร และเปิดโอกาสให้รฐับาลได้สามารถทีจ่ะแก้ปัญหา

เหล่านั้นได้

ในประเทศไทยเราตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมา เราเพิ่งจะเริ่ม

มีพลังใหม่ เราเพิ่งจะมีประเภทใหม่นี้ พลังใหม่และประเภทใหม่ใน

ปัจจุบันนี้เท่าที่ผมจะคิดออก ในเชียงใหม่ก็มีชมรมเพื่อประชาธิปไตย

และเพือ่ความเป็นธรรม คอืหมายความว่ามอีาจารย์และคนอืน่ๆ ทีเ่ป็น
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ปัญญาชนพยายามที่จะพิทักษ์เสรีภาพของประชาชน ในกรุงเทพฯ ก็

มี สหภาพเพือ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน มกีลุม่ทีเ่รียกว่าประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตย มีสมาคมข้าราชการที่พยายามที่จะกระท�าอย่าง

เดียวกัน นอกจากนั้นก็ยังมีองค์การเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้บริโภค 

ผมคิดว่ามแีนวอยู่ในท�านองเดยีวกนัทีจ่ะพทิกัษ์เสรภีาพเช่นเดยีวกัน มี

อย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกพอใจว่าเป็นพลังใหม่และเป็นแนวใหม่ในการที่

จะแก้ไขเหตุการณ์ในทางการเมือง ให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้

มีสิ่งเชื่อมโยงกัน และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเผด็จการได้ดีข้ึน 

พลังใหม่แนวใหม่นี้ผมเข้าใจว่านิสิตนักศึกษาและอาจารย์จะมีส่วน

ส�าคัญมาก แต่ที่ส�าคัญมากที่สุดก็คือจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความ

สนับสนุนจากประชาชน จากราษฎรอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ ที่จะ

สนบัสนนุให้พวกเหล่านีไ้ด้กระท�าการในทางทีดี่ในทางทีช่อบ และทีจ่ะ

เป็นประโยชน์กับเราต่อไป

ท่านทั้งหลาย ผมมีข้อท่ีจะเสนออีกข้อเดียว ทั้งๆ ที่ได้พูดมา

เป็นเวลานาน จึงขอประทานอภัย ขอพูดให้จบ ปัญหาเรื่องทางการ

เมอืงและการปกครองในประเทศไทยเรานัน้ยงัมทีีส่�าคญัอยูอ่กีข้อหนึง่ 

คือปัญหาท่ีเนื่องมาจากการปกครองแบบเผด็จการของเราได้เป็นเวลา

นาน 1๐ กว่าปี ๒๐ ปี ตั้งแต่เลิกสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เป็นต่อเนื่อง

กนัมาเป็นเวลานาน และปัญหาอนันีก้ค็อืปัญหาการรวมก�าลังและพลงั

อยู่แต่ภายในเฉพาะกรุงเทพฯ และไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพฯ อย่างเดียว 

รวมอยู ่ท่ีท�าเนียบรัฐบาล และรวมอยู ่ที่คลองหลอดคือกระทรวง

มหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ไม่กีแ่ห่ง ปัญหาคอืการปกครองชนดิ

ที่ไม่กระจายอ�านาจ ระบบเผด็จการน้ันย่อมมีองค์การที่จะกุมอ�านาจ 

เอาไว้ ไม่ว่าข้าราชการในหัวเมืองที่ไหนจะต้องเหลียวแลมาดูว่า ผู้ที่มี

อ�านาจที่จะขึ้นเงินเดือนให้เขา ท่ีจะเลื่อนต�าแหน่งให้เขานั้นเป็นใคร 

และอยู่ที่ไหนในกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นการปกครองท้องถิ่นและการ 
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กระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่และสูภ่มูภิาคนัน้ ย่อมอยูใ่นอ�านาจของบคุคล

ไม่กีค่นในกรงุเทพฯ เท่านัน้ จรงิอยู ่กฎหมายของเรามสีภาจงัหวดั เรา

มสีภาเทศบาล บางครัง้นานๆ ทีกม็กีารเลอืกตัง้กนั สภาเหล่านัน้ถกูยบุ

แล้วก็มกีารแต่งตัง้ขึน้ใหม่โดยคนท่ีอยูใ่นกรงุเทพฯ การปกครองท้องถิน่

และการกระจายอ�านาจออกไปนี้ย่อมท�าให้การด�าเนินราชการเป็นไป

โดยเลวทราม พดูกนัง่ายๆ ถ้าหากว่าพนกังานส่งเสรมิการเกษตรไม่ว่า

จะอยู่ในที่ใด ถ้าหากไม่ท�าตามหน้าที่ จะท�าประโยชน์ให้แก่เกษตรกร

ในท้องถิ่นก็ไม่ท�า ถ้าหากว่ากรุงเทพฯ เจ้านายมีความพอใจก็ได้เลื่อน

ขัน้ เลือ่นเงินเดอืนอยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้ไม่มเีหตผุลอะไรทีเ่ขาจะเอาใจ

ใส่ กเ็ป็นสิง่มหศัจรรย์ทีย่งัมนีกัวชิาการหรอืผูส่้งเสรมิการเกษตรท่ีเอาใจ

ใส่แก่ราษฎร ทั้งๆ ที่ระบบการปกครองเป็นแบบนี้ เทศบาลต่างๆ เช่น

เดียวกัน ถ้าหากว่าผู ้ที่แต่งตั้งและผู ้ที่สนับสนุนทางการเงินอยู ่ที่

กรงุเทพฯ ฝ่ายเดยีวแล้ว การปกครองท้องถิน่ การปกครองฝ่ายภมูภิาค

จะดีไปได้อย่างไร เพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้ ผมมีข้อเสนอว่าเราจะต้อง

เปลี่ยนระบบการปกครองเสียใหม่ เราจะต้องพยายามที่จะดูแลให้

รัฐบาลต่อไปกระจายอ�านาจออกไปให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ให้

สามารถที่จะปกครอง เช่น นครเชียงใหม่จะได้เลือกผู้ที่สมควรจะเป็น

นายกเทศมนตรีในเชียงใหม่ สมควรจะเป็นสมาชิกสภาในเชียงใหม่ 

เพื่อจะได้ตัดสินชะตากรรมของเชียงใหม่เอง โดยไม่ต้องไปค�านึงถึง

กรุงเทพฯ อย่างเดยีว กแ็น่ล่ะครบั ในเมือ่เป็นประเทศเดยีว ประเทศไทย

เป็นประเทศราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีการ

ประสานงานกนั และเทศบาลหรือการปกครองท้องถิน่ส่วนจงัหวดัต่างๆ 

ก็ย่อมจะมีก�าลังทรัพย์น้อย ในทางการเงินการคลังก็คงจะได้น้อยกว่า

ท่ีควรจะเป็น เพราะฉะนัน้กต้็องเป็นหน้าทีข่องรฐับาลทีจ่ะต้องจ่ายเงนิ

อดุหนนุให้แก่การปกครองท้องถ่ินต่างๆ โดยให้หน่วยการปกครองท้อง

ถิ่นนั้นสามารถที่จะมีสิทธิอิสระและการด�าเนินงานได้
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ท่านสาธุชนที่เคารพ ผมได้กล่าวมายืดยาว ใคร่จะขอสรุปว่า  

ไม่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดี ปัญหาทางสังคมก็ดี หรือปัญหาทางการ

เมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ดี ถ้าหากเราจะคิดแนวใหม่แล้ว คิดจะ 

แก้ด้วยแนวใหม่แล้ว เราจะต้องอาศัยใช้พลังใหม่ของเราให้เป็น

ประโยชน์จรงิๆ เราจะต้องอาศยัความเคารพระหว่างผูป้กครองกับผูถ้กู

ปกครอง และไม่ว่าประชาชนจะมีการศึกษาต�่าเพียงใด จะยากจนสัก

เพียงใด ผมเห็นว่าหลักส�าคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขก็คือ 

การเคารพสทิธแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์แต่ละคนนัน้ ถ้าหากว่า

ขาดสิ่งนั้นแล้ว ไม่ว่าเราจะมีพลังใหม่มีแนวใหม่ เราก็ไม่สามารถที่จะ

พัฒนาชาติไทยเราให้เจริญได้

ขอบคุณ



บทบาทนักการเมือง 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวข้อบรรยายประกอบการเรียนวิชาสัมมนาเศรษฐกิจปัจจุบัน  

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕1๘

ผมจะพยายามบรรยายจากด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ

ไทย ซ่ึงกนิความตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ คอืตัง้แต่ พ.ศ.๒๔๘๙ 

จนถึงปัจจุบัน

ก่อนอื่น ผมอยากท�าความเข ้าใจเก่ียวกับสาระของวิชา

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีแบบต่างๆ อยู่ สิ่งที่เราเรียกกันในเวลานี้ว่าวิชา 

“เศรษฐศาสตร์” หรอืแปลเป็นภาษาองักฤษว่า “Economics” เราเรยีน

เศรษฐศาสตร์ไปในทางวิชาการและทฤษฎี แต่เมื่อสมัยผมเรียนหรือ

ก่อนสมัยผมเรียนนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์เขาไม่ได้เรียกว่า Economics 

เขาเรียกว่า Political Economy คือเศรษฐศาสตร์การเมือง อาจารย์

และศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เป็น 

Professor of Political Economy ในสมัยนีเ้ราเรยีนวชิาเศรษฐศาสตร์

การเมืองกันน้อยลงไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย เพราะเศรษฐศาสตร์

และการเมืองแยกกันไม่ได้ เศรษฐศาสตร์ต้องตามการเมือง และ

การเมืองต้องผันแปรไปตามเศรษฐกิจด้วย ยังมีแขนงวิชาที่เก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร์อยู่อีกวิชาหนึ่ง คือ แขนง Social Economy แปลเป็น
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ไทยว่า วิชาเศรษฐศาสตร์การสังคม Social Economy นี้เรียนกันมาก

ในประเทศต่างๆ ทางยุโรป เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนีและ

ประเทศในยุโรปตะวันออก

สิ่งที่เราก�าลังจะพูดกันในวันนี้คงเป็นเรื่อง Political Economy 

มากกว่า ในตอนต้นผมจะแบ่งออกเป็นระยะ ระหว่างเลกิสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ คือ พ.ศ.๒๔๘๗–๒๔๙๘ ประมาณ 1๐ ปี ในระยะที่เลิก 

สงครามใหม่ๆ เป็นระยะทีป่ระเทศไทยขาดแคลนเคร่ืองอปุโภคบรโิภค 

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามเช่น

เดียวกับประเทศพม่า มาเลเซีย และญวนก็ตาม แต่ขาดแคลนเครื่อง

อุปโภคบริโภคเพราะสงครามเกิดเป็นเวลาหลายปี สิ่งที่เรามีอยู่มากก็

คือข้าว ข้าวนั้นเราจ�าเป็นต้องแบ่งออกไปขายหรือในชั้นแรกแบ่งเป็น

ค่าทดแทนให้พันธมิตร ต่อมาเราก็ขายได้ แม้ข้าวเรามีมาก เราต้อง

กันจ�านวนหนึ่งไว้ขายให้คนอื่นต่อไป รัฐบาลในระยะเลิกสงครามโลก

คร้ังที่ ๒ นั้น มีนโยบายท่ีจะเข้าไปควบคุมกิจการต่างๆ เพื่อแก้ไข

สถานการณ์ เพราะรัฐบาลไม่เชื่อว่ากลไกของตลาดเสรีคือ Market 

Mechanism จะสามารถแก้ไขได้โดยฉับพลัน ซึ่งก็เป็นความจริง 

วกิฤตการณ์เกดิเป็นพเิศษ เพราะของมาไม่ได้ การค้าจากต่างประเทศ

เข้ามาได้น้อย เพราะฉะนัน้จงึไม่สามารถน�าเครือ่งอุปโภคบรโิภคมาได้ 

จึงต้องใช้มาตรการพิเศษ และประกอบกับนักการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาล

ในสมัยนั้นมีความคิดโน้มเอียงไปอยู่แล้วว่า รัฐจ�าเป็นต้องเข้าควบคุม

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงใช้มาตรการ ๓–๔ ประการดังนี้

1. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 

สมัยนี้เราก็ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแต่ไม่ใกล้ชิด ในสมัยก่อนใคร

ก็ตามที่ขายของให้ต่างประเทศและได้เงินตราเข้ามา ต้องน�ามาขายให้

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือใครมีความประสงค์จะซื้อของจากต่าง

ประเทศต้องมาขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย การควบคุม
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แลกเปลีย่นเงนิอย่างทีว่่านีเ้ราเรยีกว่า Quantitative Restriction สมัย

ปัจจุบันเรามีการควบคุมแต่เฉพาะการส่งเงินเข้าส่งเงินออกนอก

ประเทศเท่านั้น

๒. ตั้งองค์การขึ้นเพื่อจะซ้ือหรือขายสิ่งอุปโภคบริโภคให้แก่

ประชาชน มีการจัดองค์การที่เรียกว่าองค์การจัดซื้อสินค้าอุปโภคและ

บริโภค หรือ อ.จ.ส. ซึ่งตั้งอยู่ที่เดิมของ ก.ต.ป. มีการซื้อขายสนิค้า

ต่างๆ เช่น เสือ้เชิต้ เครือ่งใช้ ตลอดจนเนือ้หม ูเครือ่งมอืการผลติ เช่น 

จอบ เสยีม รฐัเป็นผูด้�าเนนิการ เราได้อ้างกับประเทศพันธมติรว่าเรา

จ�าเป็นต้องหาสินค้าเหล่านีม้า เมือ่เรารบัสิง่ของจากพนัธมติรเข้ามาแล้ว

รัฐกแ็จกจ่ายผ่านผูว่้าราชการจังหวัดไปยงัท้องถิน่ต่างๆ

๓. การจัดตั้งส�านักงานข้าว ทุกวันนี้เราพูดกันเสมอว่ารัฐควร

ท�าการค้าข้าวแต่คนเดียว นี่ไม่ใช่ของใหม่ เป็นส่ิงที่รัฐบาลเร่ิมท�าเม่ือ

ปี ๒๔๘๙ เรียกว่าส�านักงานข้าว ตั้งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ใครก็ตาม

จะส่งข้าวออกไปยังต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตและต้องส่งผ่าน

ส�านกังานข้าว ส�านกังานข้าวจะมโีควตาให้ผูส่้งออก ผมจะอธบิายเรือ่ง

นี้ให้ละเอียดต่อไป

๔. การคลงัมงีบประมาณขาดดลุอยูเ่สมอๆ รายได้ส่วนใหญ่ของ

เราเกดิจากด้านภาษีศลุกากรเป็นส่วนใหญ่ เมือ่การค้าต่างประเทศส่วน

ใหญ่มีน้อย เงินที่ได้จากภาษีศุลกากรก็มีน้อยด้วย

ผมจะไม่กล่าวละเอียดเกินไปนัก เพราะเวลามีจ�ากัด แต่อยาก

จะสรุปว่าเหตุการณ์ที่ท�ากันอยู่ในเวลานั้น ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลประสบ

ความล้มเหลว เพราะการขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ไม่

ได้บรรเทาเบาลงเลย ตรงข้ามกับมีข่าวลืออยู่ว่า คนนั้นคนนี้มีอภิสิทธิ์

รบัซือ้เนือ้หมรูาคาถกู ส.ส.กนิจอบ กนิเสยีม เป็นข่าวหนงัสอืพมิพ์ ซึง่

เลื่องลืออยู่เสมอ ที่เรียกว่าไม่ประสบความส�าเร็จเพราะการจัดการไม่

ด ีเจ้าหน้าท่ีของรฐับาลไว้วางใจไม่ได้ ไม่มกีารควบคมุดูแลอย่างด ีและ
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ประกอบกบัประชาชนคดิอยูเ่สมอว่าอะไรๆ กข็าดแคลน เพราะฉะน้ัน

ความระแวงกม็อียูเ่ป็นธรรมดา เป็นข้อทีเ่พิม่ปัญหาของการขาดแคลน

มากขึ้น

ในขั้นต่อมา รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีใหม่ (เนื่องมาจากเปลี่ยน

รฐับาลใหม่) มาใช้วธิเีสรมีากขึน้ ผ่อนคลายวธิคีวบคมุแลกเปลีย่นเงนิ

มาเป็นลักษณะ Multiple Exchange Rate คืออัตราแลกเปลี่ยนหลาย

อัตรา อัตราทางราชการในเวลานั้นเราเทียบจากเงินปอนด์ 1 ปอนด์

เท่ากับ ๓๕ บาท แต่อัตราตลาดเสรีจะซื้อขายกันเท่าใด (โดยการ

อนญุาตของทางราชการ) จะซือ้ตามดมีานด์และซปัพลาย และในขณะ

นั้นก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง ๕๐–๖๐ บาทต่อ 1 ปอนด์ ส�าหรับสินค้า

ขาออก พ่อค้าส่งออกเมื่อได้เงินตรามาแล้วจะต้องขายให้แก่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยในอตัราราชการ 1๐๐% เพราะฉะนัน้ผูท้ีส่่งข้าวออก

ได้เงิน 1 ปอนด์ก็มีค่า ๓๕ บาท ส่วนพ่อค้าส่งยางและดีบุกออกก็มี

ข้อก�าหนดเปล่ียนแปลงไปตามเวลา บางทีส่งมอบ ๔๐% และอกี ๖๐% 

ไปขายในท้องตลาดบางทีก็เหลือ ๓๐% เป็นต้น พ่อค้าดีบุกที่ส่งออก

จะได้เงินมาดกีว่าพ่อค้าส่งข้าว 1 ปอนด์ถัวเฉลีย่ได้ ๕๐–๕๕ บาท ส่วน

ด้านสินค้าขาเข้า อะไรทีเ่ป็นสนิค้าทางราชการ ทางราชการก�าหนดไว้

ว่าซื้อด้วยราคา ๓๕ บาท เท่ากับ 1 ปอนด์ โดยส่งลูกไปต่างประเทศ 

ซื้อยา หนังสือ ก็เพียง ๓๐ บาท ต่อ 1 ปอนด์ ส�าหรับสิ่งอื่นๆ ต้อง

เป็นไปตามท้องตลาดคือ ๕๐ บาท ต่อ 1 ปอนด์ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า

ไม่ดูหน้าอินทร์หน้าพรหม

ส่วนส�านักงานข้าวยังอยู่ในช่วงหลัง การที่อยู่เพราะเรามีข้อ

ผูกพันขายข้าวให้พันธมิตร จึงจ�าเป็นให้พ่อค้าส่งออกท�าการผ่าน

ส�านักงานข้าว วธิกีารพ่อค้าส่งออกขายข้าวให้แก่ส�านกังานข้าว ส�านกังาน

ข้าวขายให้ต่างประเทศ นีเ่ป็นทางทฤษฎ ีความจรงิพ่อค้าส่งออกตดิต่อ

ต่างประเทศ แล้วมาขออนุญาตส�านักงานข้าว แล้วส่งออกไปในนาม
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ของส�านักงานข้าว การท�าเช่นนี้ท�าให้ส�านักงานข้าวมีก�าไรเป็นเสือ

นอนกิน เพราะพ่อค้าเมื่อได้รับเงินเกินกว่าจ�านวนหนึ่งแล้วต้องน�ามา

มอบให้ส�านกังานข้าว แต่ก�าไรท่ีท�าการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

จะตกอยูแ่ก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะเหตุทีก่ฎหมายบงัคบัไว้ว่า 

พ่อค้าข้าวเมื่อได้เงินต่างประเทศมาแล้ว ต้องขายให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยอตัรา ๓๕ บาท ต่อ 1 ปอนด์ ก�าไรจึงเป็น ๒ ส่วน ส่วน

หนึ่งได้แก่ส�านักงานข้าว อีกส่วนหนึ่งได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส่วนท่ีอยูส่�านกังานข้าวรฐับาลเอาเข้าคลงัเป็นบางครัง้บางคราว ส่วนที่

อยู่ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตัง้ไว้เป็นบัญชเีสถยีรภาพ สิง่ทีเ่ล่ามา

ทั้งหมดนี้อยู่ในรายงานประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนั้น 

นกัศกึษาจะไปอ่านได้ทีห่นงัสอือนสุรณ์ 1๐ ปี ๒๐ ปี ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ส่วนทางด้านการคลัง แม้ว่ารัฐบาลจะได้ก�าไรจากการค้าข้าวก็

ดี รายได้ยังต�่าอยู่ รายจ่ายของรัฐบาลต�่าก็จริง แต่ก็ยังสูงกว่ารายได้

มาก ถ้าดสูถิตด้ิานการคลงัสมยันัน้จะเหน็ได้ว่า รฐับาลมรีายได้ไม่เกนิ 

๕% ของรายจ่าย ท่ีเหลือกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งเดียว 

เพราะพันธบัตรรัฐบาลไม่เป็นที่นิยมของประชาชน และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก็เอาเงินก�าไรจากบัญชีเสถียรภาพ (ท่ีผมว่ามาแล้ว) มา

ให้รัฐบาลกู้ นี่เป็นสิ่งที่ท�ากันในสมัยนั้น

อะไรเกีย่วกบัการเมือง และอะไรทีไ่ม่เก่ียวกับการเมอืง สิง่ทีผ่ม

พูดถึง Quantitative Exchange Control ก็ดี ส�านักงานข้าวก็ดี พ่อค้า

ข้าวถงึแม้ต้องเสยีหลายๆ อย่างกย็งัมกี�าไร เพราะราคาข้าวกเ็ช่นเดยีว

กบัในสมยันีคื้อ ราคาในต่างประเทศสงูกว่าราคาภายในประเทศ ๒๐๐–

๓๐๐% การปฏิบัติไม่ว่าจะด้านค้าข้าว การแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ หรือ อ.จ.ส. มักมีบัตรมาแบ่งเสมอ ส�านักงานข้าวมักจะได้

รับบัตรสีชมพูมาจากท�าเนียบรัฐบาลว่าอนุญาตให้รายน้ันรายน้ีส่งข้าว
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ออกและคนที่ได้รับบัตรสีชมพูมักไม่ใช่ผู้ส่งออก มักจะเป็นคนวิ่งเต้น

แถวท�าเนยีบ เพ่ือเอาใบอนญุาตมาขายต่อ ๒–๓ ทอด โดยวธีิการแบบ

นี้ท�าให้นักการเมืองท่ีไม่บริสุทธิ์ใจสามารถเข้ามาบังคับเศรษฐกิจได้ 

ส่วนการแลกเงินตราต่างประเทศก็ยังดีเป็นประเภทๆ ไปไม่เก่ียวกับ

บัตรแบ่ง

ก่อนจะย้ายจากปี ๒๔๙๘ ไป ผมอยากจะอธบิายว่าบทเรยีนใน

ชั้นนี้คือ

1. ในการประกอบรฐัวิสาหกจินัน้ส�าคญัอยูท่ี่คน ถ้าหากรฐับาล

จะรวบงานมาท�า ส�าคญัอยูท่ีค่นและระบบงาน ส�าคญัอยูท่ีส่มรรถภาพ

และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สมควรจะเอากิจการนั้นๆ ไปผูกพันทาง

ด้านการเมอืง เพราะการเมอืงมกัจะผกูพันกับผูม้อี�านาจ และผูม้อี�านาจ

จะใช้อิทธิพลก่อให้เกิดอภิสิทธิ์

๒. การผูกขาดเอกสิทธิ์อย่างเช่นส�านักงานข้าวนี้เป็นเครื่องยั่ว

ก่อให้เกิดการใช้อิทธิพลในด้านการเมืองขึ้นแน่ๆ

๓. ตามปกติถ้าหากรัฐบาลเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลมักเพ่งไปทางด้านการเมือง เช่น ต้ังแต่สมัยนั้น

มากก็ดราคาข้าวสารให้ถูก และราคาข้าวเปลือกก็ถกูลงไปด้วย รฐับาล

ไม่กล้าท่ีจะเก็บภาษีอากร เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการเลือกต้ัง ใน

สมัยนั้นแม้ว่าเรามีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมือง ก็มักจะไม่เป็น

ประชาธิปไตย การที่รัฐบาลจะเก็บภาษีมักย่อท้อ

ระยะที ่๒ ทีผ่มจะพดูนีม้นัคาบเกีย่วกบัระยะที ่1 อยูน่ดิหน่อย 

คอืระยะระหว่างปี ๒๔๙๕ ถึง ๒๕๐๐ ในระยะนีม้ข้ีาราชการกลุม่หนึง่ 

ซึ่งเห็นความบกพร่องของระบบราชการที่เป็นมา และหาวธิทีีจ่ะแก้ไข 

ในขณะนัน้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ซึง่เคยเป็นรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพาณิชย์กส่็งเสริมข้าราชการกลุม่น้ีให้ด�าเนนิไปได้โดย

1. เลกิส�านักงานข้าว การเลกิส�านกังานข้าวนีก็้ไม่เป็นการแก้ไข
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สถานการณ์เรื่องข้าวในประเทศถูกและข้าวต่างประเทศแพง เพราะ

ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องวางมาตรการ โดยกลุ่มข้าราชการได้เสนอว่าควร

จะให้ราคาข้าวในประเทศเท่ากับราคาตลาดโลก แต่ในตอนแรกไม่ใช้

วิธีรุนแรง เพราะจะท�าให้เศรษฐกิจระส�่าระสาย ในตอนต้นควรจะใช้

พรเีมยีมข้าวเป็นเครือ่งกัน้ไม่ให้ข้าวออกไปมากจนเกนิไปนัก และเสนอ

ให้พรีเมยีมข้าวค่อยๆ ลดจนกระทัง่ยกเลกิไป รฐับาลรบัหลกัการ และ

รับจะค่อยๆ ถอนพรีเมียมออกไป หลังจากนั้นมาเป็นเวลาเกือบ ๒๐ 

ปี ค่าพรีเมียมก็ยังอยู่

๒. มาตรการที่ ๒ ที่เสนอก็คือให้เลิกการใช้อัตราแลกเปลี่ยน

หลายอัตรา ให้ใช้เพียงอัตราเดียว และให้ใช้อัตราในท้องตลาดเป็น

เกณฑ์ คือ ปอนด์ละประมาณ ๕๐ บาท ตอนนั้นเราเปลี่ยนนโยบาย

มาองิกับเงนิดอลลาร์ เพราะเหตเุงนิปอนด์เสือ่ม เงนิดอลลาร์มเีสถียร- 

ภาพ เราจึงเปลี่ยนมาเทียบกับเงินดอลลาร์ ในขณะเดียวกันเนื่องจาก

เงินทุนเราสะสมมาพอแล้ว เราแบ่งเงนิทนุส�ารองเอามาใช้เป็นทนุรกัษา

ระดบัอตัราแลกเปลีย่น หมายความว่าเราจะพยายามรกัษาค่าเงนิบาท 

การขึน้ลงเป็นไปได้ แต่หาวิธกี�ากบัไว้ โดยมทีนุรกัษาระดบั ถ้าลงกร็บั

ซือ้เงนิตราต่างประเทศ ถ้าขึน้กร็บัขายเงนิตราต่างประเทศผ่านธนาคาร

พาณิชย์ไป

ระบบการเปลีย่นแปลงปฏิรูปการคลงักไ็ด้เกดิขึน้ มีการปรบัปรงุ

การคิดบัญชี กรมบัญชีกลางในสมัยน้ัน ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงัอยากจะรูว่้าปี ๒๕1๖ (ไม่ใช่ ๒๕1๗) รฐับาลจ่ายเงนิอย่างไร 

และได้รายได้มาอย่างไร ขอวันนี้อีก ๕ ปีจึงจะได้ เมื่อได้มาแล้วก็ดูไม่

ออกเสียอีก มีการปรับปรุงระบบบัญชี และมีการปรับปรุงการคลัง มี

การควบคุมเงินคงคลัง เสถียรภาพทางด้านการเงินมีมากขึ้น นี่เป็นสิ่ง

ทีเ่กดิการเมอืง และผูม้อี�านาจทางการเมอืงได้ยอมให้กระท�าเพราะเหน็

ว่าเป็นประโยชน์ แต่มใิช่ว่ารฐับาลในสมยันัน้ไม่คดิอะไรท่ีไม่ดทีางด้าน



1๖๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การเมือง รัฐวิสาหกิจยังปูนบ�าเหน็จแม่ทัพนายกอง เช่น จอมพลผิน 

ชณุหะวณั ท�าการปฏวิตั ิพ.ศ.๒๔๙๐ เมือ่จอมพล ป. พบิลูสงคราม

เป็นนายกรฐัมนตร ีเมื่อท�าการปฏิวัติส�าเร็จ แม่ทัพนายกองคนใดที่มา

ช่วยท�าการปฏวัิตกิม็กีารปูนบ�าเหนจ็รางวัลให้ เช่น เงนิราชการลบั เงนิ

โบนัส ซึ่งจะได้จากการเป็นกรรมการรฐัวิสาหกจิต่างๆ จะเหน็ได้ว่าเรา

ส�ารวจรัฐวิสาหกิจหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน จนแม้หลัง 1๔ ตุลาคม 

๒๕1๖ จะเหน็ว่ารฐัวสิาหกจิหลายแห่งมแีม่ทพัเป็นประธานกรรมการ

และกรรมการต่างๆ โดยถือหลัก “East and Let’s eat” คืออะไรที่

เกี่ยวกับเคร่ืองบินที่ออกจากโลกสู่อากาศจะต้องเป็นของนายทหาร

อากาศ อะไรที่ว่ิงในน�้าก็เป็นของกองทัพเรือ และอะไรที่อยู่ในโลก

ทัง้หมดกเ็ป็นของกองทัพบก เช่น รถไฟ ท่าเรอื อ.ส.ร. บ.ด.ท. อ.จ.ส. 

ฯลฯ ไม่ใช่คนธรรมดาท่ีจะเข้าไปจัดการ มกัจะมยีศเป็นนายพล นายพัน 

นาวาตรี นาวาโท เป็นต้น

มาถึงเมื่อเราจะกู้เงินธนาคารโลก ทางธนาคารโลกส่งคนมา

ส�ารวจเศรษฐกิจของเรา ก็ปรากฏประสบสภาพการณ์อันนี้ เงินกู้อัน

แรกท่ีเขาจะให้คือการรถไฟ กรมชลประทาน และการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งรถไฟและการท่าเรือเป็นรัฐวิสาหกิจ เงื่อนไขที่

ธนาคารโลกจะให้เรากูก้ม็ว่ีา ห้ามมใิห้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงเข้า

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังไม่อาจป้องกัน

การปูนบ�าเหน็จต่างๆ ได้

นักการเมืองก็มีลักษณะต่างๆ กันไป ความนิยมที่จะกระท�าสิ่ง

ต่างๆ กันไป เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านชอบอะไรๆ ที่เกี่ยว

กบัล้อหมนุเรว็ๆ ในระยะนัน้มกีารระดมท�าถนนกนัเป็นการใหญ่ ไม่ว่า

จะท�าถนนแบบไหน แพงหรือไม่แพง ดีหรือไม่ดี มีการทุ่มเงินท�าถนน 

ผลสุดท้ายข้าราชการประจ�าทนไม่ได้ บอกว่าถนนมันเป็นสิ่งจ�าเป็นก็

ควรจะมีคุณภาพและราคาไม่แพง จึงเกิดถนนตัวอย่าง โดยมีอเมริกัน
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เข้าช่วย เป็นถนนตัวอย่างให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เห็นว่าเขา

ท�าถนนกันอย่างไร คือ ถนนมิตรภาพ จากสระบุรีถึงโคราช มันก็เป็น

เร่ืองทีเ่อาเงินหลวงไปท�าเรือ่งหลวง ทนีีค้วามพอใจของคนทีก่�าลงัจะข้ึน

มาภายหลัง ไต่เต้าตามจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังมีอีกหลายคน 

จอมพลผิน ชุณหะวัน และ พล.ต.อ.เผ่า ศรยีานนท์ พ่อตาลกูเขยร่วม

มอืกนัจดัตัง้บรษิทัส่งเสรมิเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยข้ึนโดยไม่ต้องใช้

เงินเลย ใช้อิทธิพลให้ธนาคารอเมริกาให้กู้เงิน 1๐ ล้านดอลลาร์แก่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คิดเป็นเงินไทย ๒๐๐ ล้านบาท และก�าหนด

ว่าคนนั้นคนนี้มีหุ ้นเท่านั้นเท่านี้ และเงินนั้นฝากไว้ที่ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา (ที่ผมพูดถึงธนาคารอะไรก็ตาม ก็ขอให้ทราบว่าธนาคาร

นั้นๆ ในสมัยก่อนกับสมัยนี้อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้) ก็

แปลว่าบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจฯ ที่ตั้งขึ้นมาไม่มีเงินเลย แต่มีผู้ถือหุ้น

มากมาย และต่อมาก็ขอกู้จากธนาคารต่างประเทศเข้ามาสมทบ เพื่อ

มาสร้างโรงงานน�้าตาลสุพรรณบุรี โรงงานทอกระสอบอีสาน โรงงาน

หินอ่อนที่สระบุรี อะไรเหล่านี้ เป็นต้น นี่เป็นการด�าเนินการทาง

เศรษฐกจิ เพือ่ต้องการพฒันาเศรษฐกจิโดยผูมี้อ�านาจทางการเมอืง นี่

เป็นจกัรวรรดทิี ่1 จกัรวรรดทิี ่๒ จอมพลสฤษดิแ์ละพวก ซึง่มจีอมพล

ถนอม กิตติขจร (สมัยนี้) เป็นพวก เรียกว่าจักรวรรดิบูรพา มีบริษัท

ต่างๆ ที่มีชื่อว่า บูรพา เช่น บูรพาสากลเศรษฐกิจ (ที่เกี่ยวกับเทมโก้

ที่คุณก�าลังสนใจกันอยู่ในเวลานี้) บูรพาก่อสร้าง นี่เป็นเรื่องจักรวรรดิ

บรูพา จักรวรรดนิยิมอกีอันหนึง่ซึง่ก�าลงัเกดิขึน้ในความคดิของคนทีไ่ม่

ได้เป็นจอมพล คือ พลโทประภาส จารุเสถยีร สมยัโน้นมคีวามคดิว่า 

เศรษฐกจิของไทยอยูใ่นก�ามอืของต่างด้าว มจีนีเป็นส่วนใหญ่ แขกก็มี 

ฝรัง่กม็ ีจ�าเป็นทีต้่องให้ข้าราชการเข้าควบคมุกจิการ น่ีเป็นทฤษฎทีีค่ณุ

ประภาสเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ทฤษฎีเช่นนี้เผอิญคนไทยที่เข้าไป

มิใช่เป็นข้าราชการธรรมดา เป็นข้าราชการทหารที่มีจอมพลประภาส
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เป็นหัวหน้า ก็เลยเกิดเป็นอีกจักรวรรดิหนึ่ง ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไป 

จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางหนึ่ง ซึ่ง

ก็มีการแผ่เป็นจักรวรรดิต่างๆ กันไป จนมาถึงปี ๒๕๐๐ 

ระยะที ่๓ เป็นระยะทีจ่อมพล ป. พบิลูสงครามสิน้วาสนา จอมพล 

สฤษดิ์ขึ้นบริหารราชการแผ่นดิน จอมพลสฤษดิ์รวบอ�านาจไว้ที่ส�านัก

นายกรัฐมนตร ีซึง่ในตอนนัน้เรยีกว่ากองบญัชาการคณะปฏวิตั ิส�านกั

งบประมาณถอนจากกระทรวงการคลังมาอยู่ที่ส�านักนายกฯ นอกจาก

นั้นส�านักนายกฯ ยังตั้งหน่วยราชการขึ้นอีกหลายหน่วย เช่น สภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สภาการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการ

ส่งเสรมิสนิค้าขาออก คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ คณะกรรมการ

ตรวจสอบภาษีอากร (ก.ต.ภ.) ต่อมากลายเป็น ก.ต.ป. และเดีย๋วนีเ้ป็น 

ป.ป.ป. ซึ่งเป็นการกระท�าอย่างเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการรวบอ�านาจ

เป็นการท�าซ�้าซ้อน กระทรวงพาณิชย์มีอยู่แล้ว ท�าไมไม่ให้ท�าเรื่องส่ง

เสริมสินค้าขาออก คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกมีรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน (ไมใช่รฐัมนตรีพาณชิย์) การส่ง

เสริมการลงทนุกม็กีระทรวงอตุสาหกรรม ท�าไมไม่ให้เขาท�า มาตัง้เป็น

ส�านักงานอีกแห่งหนึ่ง แล้วให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็น

ประธานกรรมการ สภาการศกึษากเ็รยีกว่าลบเหลีย่มกระทรวงศกึษา 

ก.ต.ภ. กล็บเหลีย่มกระทรวงการคลงั งานทัง้หลายท�าแบบไทยๆ แทนที่

จะยุบแล้วตั้งใหม่ กลับตั้งไว้แล้วและตั้งซ้อนขึ้นมาภายหลัง คณะ

รัฐมนตรีทีต่ัง้มากว่็านอนสอนง่าย มบีางกระทรวงทีร่ฐัมนตรอ่ีอนมาก

การรวบอ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ไม่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 

ทางการเมืองก็เช่นกัน ในขณะที่จอมพลสฤษด์ิยังมีชีวิตอยู่ เรื่องทั้ง

หลายอยู่ในมือจอมพลสฤษดิ์กับผู้ใกล้ชิดเท่านั้น สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้ใน

ทางเศรษฐกิจถูกเบียดบังโดยอิทธิพลทางการเมือง เมื่อ พล.ต.อ.เผ่า 

ส้ินวาสนาบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจก็ฟุบลงไป อาณาจักรของจอมพล
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สฤษดิ์รุ่งเรือง แผ่ออกไปทางเหมืองแร่ การก่อสร้าง แต่พอจอมพล

สฤษดิถ์ึงแก่อนิจกรรม อาณาจกัรเกิดการเสื่อมลง เพราะเหตุว่ามกีาร

สอบสวนทรพัย์สนิของจอมพลสฤษดิ ์และผลกค็อืทรพัย์สนิโอนเข้ามา

เป็นของรัฐบ้าง ตอนหลังทรัพย์สินแทนที่จะโอนเข้าคลัง กลับโอนไป

ขายให้แก่บุคคลที่ก�าลังมีอ�านาจวาสนาอยู่ในเวลานั้นคือ กลุ่มของ

จอมพลประภาส ทางด้านจอมพลประภาสกล็�า้แดนของจอมพลสฤษดิ์ 

เช่น ธนาคารเก่าของจอมพลสฤษดิ์ และธนาคารใหม่ เป็นต้น จน

กระทั่งถึงวันที่ 1๔ ตุลาคมจึงได้มีการอายัดทรัพย์ และในเวลานี้ก็ยัง

ไม่แน่ว่าอะไรจะเป็นของหลวงสักเท่าไร

นี่เป็นเรื่องของการด�าเนินการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอด

เวลามานั้น นโยบายของรัฐบาลก็ยืนยันอยู่ต้ังแต่เริ่มสงครามเป็นต้น

มา คือของต้องถูกส�าหรับชาวเมือง ราคาข้าวสารต้องถูก (ราคาข้าว

เปลือกจึงถูกด้วย) พรีเมียมซึ่งหวังให้เป็นของชั่วคราวก็ไม่ชั่วคราว 

น�า้มนัจะเกบ็ภาษีแพงไม่ได้ ภาษีทีด่นิจะเก็บแพงไม่ได้ ต้องเก็บต�า่ๆ ถ้า

ใครให้เกบ็ภาษีท่ีดนิเพิม่เข้าไป พอไปถึงคณะรัฐมนตรเีป็นหงายออกมา

ทุกที ไม่มีการเก็บภาษีมรดก ถ้าเก็บภาษีมรดกแล้วประเทศไทยก็จะ

กลายเป็นประเทศคอมมวินสิต์ไป เพราะฉะนัน้จะเกบ็ภาษมีรดกไม่ได้

ในทางด้านการเงนิ ซึง่ผมได้รบัผดิชอบอยู ่อาจกล่าวได้ว่าได้รกัษา

เสถียรภาพไว้พอสมควร แต่ทางด้านอ่ืนรูส้กึว่าไม่เป็นการปลอดภัย

บทเรยีนทีเ่ราได้รบัจากการกระท�า พอแบ่งออกได้เป็น ๒ ช่วง 

คอื

1. เศรษฐกจิภายใต้ระบบเผดจ็การ แน่ๆ จะต้องมอีภสิทิธ์ิ และ

จะต้องทุจริต

๒. มีการปรองดองกันระหว่างผู้มีอ�านาจ การแบ่งอาณาจักร

ระหว่างผู้มีอ�านาจ บางครั้งก็มีการขัดกันเหมือนกัน แต่ผู้มีอ�านาจก็มี

สตปัิญญาพอทีจ่ะรูว่้าไม่ควรขดักนัถงึขัน้แตกหกั ผูม้อี�านาจจงึมลีกัษณะ
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ปรองดองกันอยู่ในที

ถ้าเราจ�าเป็นต้องรับราชการอยู่ในระบบน้ี เราจ�าเป็นต้องหาวิธี

ที่จะป้องกันมิให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจนเกินไป จริงอยู่ในระบอบ

ประชาธิปไตย รฐับาลควรเป็นผูว้างนโยบาย ข้าราชการควรต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบาย ถ้าไม่ชอบนโยบายกค็วรลาออกไป เพราะเขาเป็นผูแ้ทนที่

ได้รับเลือกตั้งมาโดยชอบธรรม แต่ถ้าอยู่ในระบบเผด็จการ เราต้องรู้

ว่าแม้ว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาล เขาก็ไม่ได้รับอ�านาจมาจากประชาชน 

ข้าราชการทั้งหลายจึงควรป้องกันมิให้การเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น 

การจะซื้อของเพื่อพัฒนา เราก็ควรป้องกันมิให้คนอ่ืนเขากิน และเรา

ต้องไม่กินเสียเอง โดยที่เราหาวิธีโดยขอมติคณะรัฐมนตรี อย่าซื้อของ

ด้วยเงนิผ่อน การซือ้ของด้วยเงนิผ่อนเจบ็แสบกนัทัว่โลกมาแล้ว อย่าง

เช่น รัฐบาลกานา กลับไปคนหนึ่งก็เพราะเหตุทุจริตแบบนี้

จริงอยู่ในการขอกู้เงินจากธนาคารโลกแล้วมาขอซื้อของ โดย

ทัว่ๆ ไปเป็นของด ีแต่การท�าสัญญากบัธนาคารโลกล่าช้า และมรีะเบียบ

เง่ือนไขมาก แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีการกู้เงินที่ใดดีเท่ากับกู้จาก

ธนาคารโลกหรือธนาคารเพือ่พฒันาเอเชยี แม้ธนาคารแห่งประเทศไทย

จะมีเงินให้รฐับาลกูม้าก แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่สามารถบอก

รฐับาลว่า เมือ่ให้กูแ้ล้วอย่าไปกนิกันนะ ในบางครัง้ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทยเอาไปให้ธนาคารโลกกู ้และธนาคารโลกเอาไปให้ประเทศไทยกูต่้อ

เพื่อป้องกันไม่ให้ทุจริตกันได้ เดี๋ยวนี้เรามีประชาธิปไตยกันแล้ว 

ข้าราชการทัง้หลายจ�าเป็นต้องแนะน�านกัการเมอืงไปในทางทีด่ ีและไม่

ควรจะเป็นมอืให้นกัการเมอืงเผดจ็การ และข้าราชการต้องไม่ให้นกัการ

เมอืงเข้ามาแทรกแซง ก่อนจบค�าบรรยายขอเสนอหลกัการทีจ่ะด�าเนนิ

การในระบอบประชาธิปไตย ควรจะเป็นไปดังนี้

1. รัฐบาลต้องกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด

๒. รฐับาลต้องมนีโยบายแน่นอนเกีย่วกบัราคาสนิค้าและค่าจ้าง
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๓. รัฐบาลจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบบริหารราชการให้ดี เพราะ

ทุกวันนี้มีหน่วยงานที่ท�าซ�้ากันมาก

๔. รัฐบาลจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย และมีการปฏิบัติเพื่อควบคุม

การบริหารงานของรัฐบาล เช่น มีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

ของรัฐสภาเป็นผูค้วบคมุการเงนิของรฐับาล และออกกฎหมายควบคมุ 

มิให้นักการเมืองเป็นกรรมการและมีหุ้นใหญ่ในธนาคารพาณิชย์



โอกาสของความร่วมมือระหว่าง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
มยุรี ลักษมีวัฒนา แปลจากปาฐกถา คิงสลีย์ มาร์ติน 

ที่มิลล์ เลน, เคมบริดจ์ 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๐ 

๑
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีได้รับเชิญเป็นปาฐกในปาฐกถา 

คิงสลีย์ มาร์ติน ในเย็นวันนี้ ผมได้รู้จักคุ้นเคยกับคุณคิงสลีย์มาตั้งแต่

ตอนปลายสงครามโลกครัง้ที ่๒ ขณะนัน้เขาเป็นบรรณาธกิารหนงัสอื- 

พมิพ์ New Statesman เขาท�างานร่วมกบัโดโรธี วดูแมน ท่ี The Union 

of Democratic Control ในระยะหลังสงครามคิงสลีย์เริ่มสนใจปัญหา

เอเชียอาคเนย์ ซ่ึงในขณะนั้นผมเป็นบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์จาก 

London School of Economics (L.S.E.) 

คงิสลย์ีและโดโรธมีกัจะมาพบปะกบักลุม่นกัศึกษาจากประเทศ

แถบเอเชียอาคเนย์เสมอ เพื่อถกปัญหาเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ 

เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาจะสามารถท�าเพื่อบรรลุเป้า

หมาย คอืเสรภีาพของประเทศเหล่านี ้ตลอดจนภาระหน้าทีข่องคนรุน่

ใหม่ แต่น่าเสียดายที่ผมจ�าชื่อคนในกลุ่มนั้นไม่ได้ จ�าได้แต่ว่าคนหนึ่ง

เป็นชาวอินโดนีเซียหัวรุนแรง คนหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชาวมาเลเซีย 
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คนหนึง่เป็นชาวเวียดนามท่ีถือมงัสวิรัต ิและอกีคนหนึง่เป็นชาวศรลีงักา 

ในจ�านวนนักการเมืองสังกัดพรรคแรงงานที่คิงสลีย์แนะน�าให้พวกเรา

รู้จัก มีคนรุ่นหนุ่มสาวเป็นจ�านวนมากที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้ง

แรก มีอยู่หลายคนที่ต่อมาเป็นคนมีชื่อเสียงมากข้ึนและหลายคนได้

เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

โดโรธแีละคงิสลย์ีไม่เคยย่อท้อในการให้ค�าแนะน�าทีด่ ีและเสนอ

ความรู้ใหม่ๆ อย่างถูกต้องแก่พวกเรา เขาทั้งสองเป็นผู้น�าของการมี

อสิรภาพของบรรดาอาณานคิมทัง้หลายทางด้านเอเชยีอาคเนย์ เขาทัง้

สองสนบัสนนุทีม่าเลเซีย สงิคโปร์ และพม่าจะแยกตัวเป็นอสิระพ้นจาก

การปกครองขององักฤษ อนิโดนเีซยีจากเนเธอร์แลนด์ ฟิลปิปินส์จาก

อเมริกา เวียดนาม กัมพูชาและลาวจากการปกครองของฝรั่งเศส 

ประเทศไทยซ่ึงถึงแม้จะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมก็ยังได้รับความช่วย

เหลอืบางประการจากเขา ทีจ่ะผ่อนปรนสภาพความเป็นประเทศผูแ้พ้

สงครามในสงครามโลกครัง้ที ่๒

๒
เอเชียอาคเนย์ ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ ที่คิงสลีย์รู้จักได้ต่างไปจาก

เอเชียอาคเนย์ในอีก ๓๐ ปีต่อมาอย่างมาก ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

เอเชียอาคเนย์เป็นแหล่งผลิตข้าวแหล่งใหญ่ของโลก พม่า เวียดนาม 

กมัพชูา และไทยเป็นประเทศผูส่้งข้าวออกมากประมาณถงึร้อยละ ๙๐ 

ของปริมาณท้ังหมดในตลาดโลก ซ่ึงนัน่เป็นเหตุการณ์ก่อนทีส่หรฐัฯ จนี 

ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นจะปรับปรุงการผลิตข้าวให้มากขึ้น 

ภมูภิาคนีย้งัเป็นผูผ้ลติไม้สกั ซ่ึงถอืกันว่าเป็นไม้เนือ้แขง็ทีด่ทีีส่ดุ 

ในปัจจุบันไทยเป็นประเทศเดียวที่มีผลผลิตข้าวเหลือเพื่อการส่งออก 
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พม่าปิดประเทศตัดความสัมพันธ์กับกิจกรรมระหว่างประเทศ และ 

อินโดจีน ฝรั่งเศสก็ก�าลังประสบทุพภิกขภัยแสนสาหัสเพราะผลจาก

สงครามอันยาวนานกว่า ๓๐ ปี ไม้สักที่ยังคงมีส่งออกก็เป็นจ�านวน

น้อยลงอย่างน่าใจหาย แต่ผลผลิตยางธรรมชาติและดีบุก ตลอดจน

น�้าตาลจากฟิลิปปินส์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม นับแต่ช่วงทศวรรษ 1๙๕๐ 

(๒๔๙๓–๒๕๐๒) 

ภมูภิาคนีม้ผีลติภณัฑ์ชนดิใหม่เพือ่การส่งออก เช่น น�า้มนัปาล์ม

จากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ปอแก้วและ 

ฟลูออไรด์จากไทย สินค้าอุตสาหกรรมจากฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ 

อินโดนเีซยีและมาเลเซียเร่ิมส่งน�า้มนัเป็นสนิค้าออก ในขณะทีไ่ทยและ

ฟิลิปปินส์พยายามส�ารวจหาแหล่งน�้ามันดิบในประเทศตนอยู่อย่างมุ่ง

มั่น ทรัพยากรธรรมชาติส�าคัญอย่างอื่นจ�านวนมหาศาลที่ล่อใจนัก

กอบโกยยังมอียูอ่กีมาก เช่น สินแร่บอกไซต์ในอนิโดนเีซยีและมาเลเซยี 

ทองแดงในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย นิกเกิลในอินโดนีเซีย และแหล่ง

สตัว์น�า้อันชกุชมุทีม่อียูท่กุแห่งเหล่านี ้ยงัไม่ได้รวมถงึทรพัยากรทีม่อียู่

ในเวียดนาม กัมพูชาและลาว 

พวกเราจะวัดความก้าวหน้าของพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดย

อาศัยอัตราการเติบโตของผลรวมรายได้ประชาชาติ ๓ ประเทศใน

ภมูภิาคได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย กอ็าจนบัได้ว่ามคีวามก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจอย่างน่าพอใจในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มีความ

ช�านาญด้านการค้าและอุตสาหกรรม ในขณะท่ีมาเลเซียและไทยประสบ

ความส�าเร็จในการเติบโตควบคู่ไปกับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

ด้วยการกระจายการผลติและขยายการส่งออก พฒันาการทางเศรษฐ- 

กิจของฟิลิปปินส์ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่ง แม้จะต้องชะงักไปกับวิกฤตการณ์

ระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาก็ตาม อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มี

ประชากรมากที่สุด มีอาณาเขตและทรพัยากรมากทีส่ดุกม็พีฒันาการ
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อย่างดมีากมาต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1๙๖๐ (๒๕๐๓–๒๕1๒) แม้จะ

เคยประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรงในสมัยซูการ์โน 

พม่าซึ่งปิดประเทศก็ต้องชะงักงันและล้าสมัยไปหลายปี ส่วนในลาว 

กมัพชูาและเวยีดนามทีม่สีงครามตลอดมา ไม่สามารถจะมพีฒันาการ

ทางเศรษฐกิจได้ และทั้ง ๓ ประเทศยังต้องต่อสู้อีกมากในการฟื้นฟู

บูรณะประเทศที่ยับเยินจากความขัดแย้งและสงครามอันยาวนานนั้น

ทุกประเทศในเอเชียอาคเนย์มีอิสรภาพในทางการเมือง แต่

ตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างกันน้อยมาก โดยส่วน

รวมแล้วมาเลเซียและไทยร่วมมือกันอย่างดีย่ิงในทุกด้าน แต่ไทยก็มี

กรณีพิพาทกับกัมพูชาในสมัยเจ้าสีหนุ ไทยได้เข้าแทรกแซงกิจการ

ภายในของลาว และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการปิดพรมแดนไทยส่วนที่

ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ไทยยัง 

ยอมให้สหรฐัอเมรกิาตัง้ฐานทพัอากาศเพือ่การรกุรานเวียดนาม กัมพชูา

และลาว มาเลเซยีและสงิคโปร์ได้แบ่งแยกดนิแดนกันอย่างเดด็ขาด ใน

ทศวรรษ 1๙๖๐ มีการเผชิญหน้าเป็นสามเส้าระหว่างอินโดนีเซียกับ

มาเลเซียและสิงคโปร์ และกับฟิลิปปินส์ ปัญหาที่ฟิลิปปินส์อ้างเอา

เขตแดนรัฐซาบาห์จากมาเลเซียก็ยังไม่มีข้อยุติ ทั้งรัฐบาลฟิลิปปินส์

และไทยก็ยังประสบปัญหาชนมุสลิมส่วนน้อยทางภาคใต้ของประเทศ 

เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภูมิภาคนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเทศฝักใฝ่

ลทัธคิอมมิวนสิต์ ๓ ประเทศฝ่ายหนึง่ และประเทศเสรนียิม ๖ ประเทศ

อีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายเสรนียิมนียั้งเผชญิกบัปัญหาการแทรกซมึของผูฝั้กใฝ่

ลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ยึดเอาเป็นข้อกล่าวอ้างอยู่

ภายในประเทศของตนทั้งสิ้น

ทั้ง ๙ ประเทศนี้ มีการปกครองอย่างเผด็จการในรูปแบบและ

ระดบัความมากน้อยต่างกนั เมือ่เทียบกบัมาตรฐานเร่ืองลทัธมินษุยชน

ท่ีองค์การสหประชาชาตกิ�าหนดไว้ แม้แต่มาเลเซยีซึง่มีระบบรฐัสภาที่
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ดี ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับปัญหาเชื้อชาติภายในประเทศและการผลักดัน

นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ให้ควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์ของเสรีนิยม

ประชาธิปไตย

๓
ตลอดทศวรรษ 1๙๖๐ เว้นแต่ประเทศในอินโดจีนฝรั่งเศสและ

ประเทศพม่าแล้ว ประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์ ต่างพยายาม

กันอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างชาติข้ึนมา ทั้งในรูป

ของกลุ่มต่อต้านร่วมกัน ไปจนถึงกลุ่มท่ีร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรมขึ้นมาหลายกลุ่ม ประเทศมหาอ�านาจ

ทางตะวนัตกต่างกใ็ห้ความสนบัสนนุและให้ความร่วมมอืกบักลุม่ต่างๆ 

เหล่านีม้าก กลุม่เหล่านีไ้ด้แก่ซโีต้ (SEATO) อาสา (ASA) MAPHILIN- 

DO ASEAN ASAIHL SEAMEC SEACEN และคณะกรรมการร่วม

ลุม่แม่น�า้โขง นอกจากนีก้ย็งัมอีงค์การทางวฒันธรรมและสนัทนาการ 

เช่น คณะกรรมการจัดกีฬาแหลมทอง ตลอดจนการแข่งขันฟุตบอล

ระหว่างชาติ ที่มีจัดขึ้นอยู่เป็นประจ�า

องค์การ SEATO เป็นองค์การท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อการป้องกันร่วม

กันส�าหรับประเทศในเอเชียอาคเนย์ แต่กลับมีเพียง ๒ ประเทศใน

ภูมิภาคคือไทยกับฟิลิปปินส์เท่านั้นที่ร่วมเป็นสมาชิกในองค์การนี้กับ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลังจาก

ก่อตั้งได้ไม่นาน ฝร่ังเศสก็ถอนสมาชิกภาพ และ SEATO ก็เป็น

เสอืกระดาษอยูต่่อมาจนถูกประกาศยกเลกิไปในปี พ.ศ.๒๕๒๐ SEATO 

มบีทบาททางด้านการศกึษา วิทยาศาสตร์ และการสาธารณสขุมากกว่า

ทางด้านการป้องกันทางทหาร ผลงานของ SEATO ที่ยังคงด�าเนินงาน
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อยู่ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียที่กรุงเทพฯ (AIT) ซ่ึงได้แยก

ตัวจาก SEATO มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕1๐ และกลายเป็นสถาบันการ

ศึกษาชั้นสูงที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้

คณะกรรมการลุ่มแม่น�้าโขงก่อต้ังโดยองค์การสหประชาชาติ

ด้วยความร่วมมือของธนาคารโลก มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาที่ราบลุ่ม

ตอนปลายแม่น�า้โขง ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศกสกิรรม ๔ ประเทศ 

คือลาว กัมพูชา ไทย และเวียดนาม ก่อนปี พ.ศ.๒๕1๘ ผู้แทนจาก

ท้ัง ๔ ประเทศได้พบปะกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อร่างแนวนโยบาย 

โครงการอเนกประสงค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายชาติร่วมกันถูกร่าง

ขึ้น ตัวอย่างเช่นโครงการเขื่อนผามองซึ่งจะอ�านวยประโยชน์ทางด้าน

ชลประทานอย่างกว้างขวาง สามารถใช้ผลติไฟฟ้าด้วยพลงัน�า้ ควบคมุ

ระดับน�้าและอ�านวยประโยชน์ทางน�้าอย่างอื่นแก่ทั้ง ๔ ประเทศ แต่

ภายหลังปี พ.ศ.๒๕1๘ มกีารเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองภายใน

ประเทศอินโดจีน ๓ ประเทศ ท�าให้ไม่อาจมีการประชุมในระดับสูงได้

อีก โครงการนี้จึงว่างเว้นไป 

The Southeast Asian Ministers of Education Council 

(SEAMEC) ก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ 1๙๖๐ โดยมีส�านักงาน

เลขาธิการตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือ

ทางการศึกษาในหมูส่มาชิก มกีารก่อตัง้สถาบันวจิยัและอบรมขึน้หลาย

สถาบนัในหลายนครของภมูภิาคนี ้ซึง่กป็ระสบผลส�าเรจ็ด้วยด ีนบัจาก

เดือนเมษายน ปี พ.ศ.๒๕1๘ ด้วยเหตุทางการเมืองใน ๓ ประเทศ 

ซึง่ต่อมาได้ถอนตวัออกท�าให้ยงัไม่อาจบ่งชดัได้ว่าอนาคตของ SEAMEC 

จะเป็นอย่างไรในภายหน้า 

The Association of Southeast Asian Institutes of Higher 

Learning (ASAIHL) ก่อต้ังขึน้ก่อน SEAMEC ประมาณ 1๐ ปี มหา- 

วทิยาลยัและวทิยาลยัแทบทกุแห่งในภมูภิาคนีม้สีถานภาพเป็นสมาชกิ
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อยู่ สมาคมนี้ยังคงด�าเนินการต่อไปแม้ว่าจะไม่มีการประชุมอย่างเป็น

ทางการระหว่างประเทศสมาชิกมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕1๘

Southeast Asian Central Bank Governors (SEACEN) ได้

มีการประชุมเป็นประจ�าทุกปีมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1๙๖๐ แม้ในปีที่

บางประเทศก�าลงัเกดิกรณีพิพาทระหว่างกนัอยู ่การประชมุประจ�าปีนี้

เข้มแข็งขึ้นมาก จนบัดนี้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีความร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิดทางด้านธนาคารกลาง นโยบายการเงิน และการควบคุม

การด�าเนนิงานของธนาคารพาณชิย์ เป็นผลงานของ SEACEN ทีท่�าให้

ประเทศสมาชิกสามารถรวมกลุ่มกันได้ และมีสิทธ์ิมีเสียงในคณะ

กรรมการกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ และธนาคารโลก การประชมุ

ของ SEACEN ยงัคงด�าเนนิการอยูจ่นทุกวันนี ้แม้จะมกีารเปลีย่นแปลง

ทางการเมืองในประเทศสมาชิกหลายประเทศก็ตาม 

การประชุมประจ�าปีครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี ๒๕๒๐ ที่จัดขึ้นที่

มาเลเซยี เวียดนามและลาวยงัส่งผูแ้ทนไปเข้าร่วมประชมุด้วย ข้อทีน่่า

สังเกตก็คือ แม้จนบัดนี้อินโดนีเซียและไทยยังคงปกป้องผลประโยชน์

ให้แก่เวียดนาม กัมพูชา และลาว ในที่ประชุมกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศและธนาคารโลก จุดประสงค์ประการหนึ่งในการก่อต้ัง 

SEACEN คอืการประสานงานระหว่างแผนพฒันาของรฐับาลต่างๆ ให้

ควบคู่ไปกับนโยบายการเงินและการคลัง แต่จุดประสงค์นี้ก็ยังไม่

ประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม การประชุมของ SEACEN มี

ประโยชน์ในแง่ที่สามารถชักน�าให้เข้าไปร่วมมือกับองค์การเพื่อความ

ร่วมมืออื่นๆ ของภูมิภาค อย่างเช่น สมาคมอาเซียน (ASEAN)
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๔
นบัจากน้ีผมจะขอกล่าวถึงองค์การท่ีก่อให้เกิดผลต่อเนือ่งได้มาก

ท่ีสุดคอื สมาคมอาเซียน1๘ ในตอนต้นทศวรรษ 1๙๖๐ ซึง่มกีารเผชญิ

หน้ากนัระหว่างมาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ ประเทศ

ท้ังส่ีกไ็ด้มาประชมุกันเพือ่หาหนทางประนปีระนอม และสมานสามคัคี

ระหว่างประเทศในภมูภิาค การรวมกลุม่กันในเวลานัน้แบ่งออกเป็น ๒ 

ลักษณะ คือ ไทย มาเลเซีย (ซึ่งขณะนั้นยังรวมสิงคโปร์ไว้ด้วย) และ

ฟิลิปปินส์รวมกันเป็นองค์การอาสา (ASA) ต่อมามาเลเซีย ฟิลิปปินส์

และอินโดนีเซียก็รวมกันเป็นอีกองค์การหนึ่งชื่อ MAPHILINDO 

องค์การทั้งสองนี้ตั้งอยู่ไม่นาน และไม่ได้มีผลงานอันใด นอกจากการ

แสดงเจตจ�านงว่า แต่ละประเทศปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สันติและช่วยเหลือร่วมมือกัน ในปี พ.ศ.๒๕1๐ องค์การทั้งสองก็ถูก

ยุบและสมาคมอาเซียน (ASEAN) ก็ถือก�าเนิดขึ้นแทนที่

ผู้น�าประเทศในสมาคมอาเซียนทุกคน กล่าวย�้าอยู่เสมอมาว่า 

สมาคมอาเซียนไม่ใช่องค์การเพื่อความร่วมมือทางทหารเหมือน 

SEATO จุดประสงค์ของอาเซียนคือความมัน่คงปลอดภยัร่วมกนัเท่านัน้ 

ค�าประกาศก่อต้ัง ASEAN ฉบับแรกอารมัภบทไว้ว่า “ประเทศในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้จะร่วมกันรับผิดชอบในการเสริมความม่ันคงให้กับ

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของภมูภิาค และประกนัความสงบ

18 ผมขอขอบคุณ Michael Leifer แห่ง L.S.E. ที่ได้ให้ค�าแนะน�าที่มี 

ประโยชน์หลายประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านบทความของเขา 

“Politics, Society and Economy in the ASEAN States 

(Wiesbaden, 1975)” and “Problem and Prospects of Regional 

Cooperation in Asia: The Political Dimension, 1977”
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สุขตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของประเทศสมาชิก 

สมาคมอาเซยีนจะด�ารงเสถยีรภาพและความมัน่คงจากการแทรกแซง

ของภายนอกในทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อการรับรองความเป็นเอกภาพของ

ชาติ อุดมคติ และความปรารถนาของประชาชน”

สมาคมอาเซียนมีสมาชิกหลักอยู่ ๕ ประเทศคือ อินโดนีเซีย

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ทั้งนี้เพราะอาเซียนพร้อมที่จะ

รบัประเทศอืน่เข้าร่วมเป็นสมาชกิ “ส�าหรบัทกุประเทศในภมูภิาคเอเชยี

อาคเนย์ท่ียอมรบัจดุมุง่หมาย หลกัการและความประสงค์ของสมาคม” 

แต่ก็ยังไม่มีประเทศใดสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึน กัมพูชา ลาว และ

เวียดนามใต้เคยส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี

ของสมาคม พม่าและเวียดนามเหนือก็ได้รับเชิญให้ร่วมสังเกตการณ์

ด้วยเหมือนกันแต่ทั้งสองก็มิได้ด�าเนินการแต่อย่างใด

การประชุมระดับรัฐมนตรีมีเป็นประจ�าทุกปี โดยหมุนเวียนไป

จดัขึน้ตามประเทศสมาชกิ แต่ละปีจะมคีณะกรรมการประจ�าอยูท่ีเ่มอืง

หลวงของประเทศเจ้าภาพทีจ่ะมกีารประชมุข้ึนในปีนัน้ สมาคมมสี�านกั

เลขาธิการอยู่ ๕ แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศสมาชิกทุก

ประเทศ นอกจากนีย้งัมคีณะกรรมการถาวรและคณะกรรมการเฉพาะ

กิจด้วย ในปี พ.ศ.๒๕1๗ ประเทศสมาชิกได้ตกลงให้ตั้งส�านักงาน

กลางเลขาธิการสมาคมอาเซียนเป็นการถาวรที่กรุงจาการ์ตา แต่จน

บัดนี้ (มีนาคม ๒๕๒๐) ส�านักเลขาธิการดังว่านี้ยังไม่แล้วเสร็จ

ในหมูป่ระเทศสมาชกิแต่ละประเทศ ต่างกม็คีวามกระตอืรอืร้น

ทีจ่ะร่วมมอืกบัสมาคมต่างกนัไป อินโดนเีซยีดจูะเป็นประเทศทีใ่ห้ความ

ร่วมมือกับสมาคมมากท่ีสุด “ในการที่จะให้สมาคมเป็นรากฐานของ

ความเป็นเอกราชของประเทศ และนโยบายต่างประเทศทีไ่ด้ผล” ซึง่ก็

เป็นความเห็นท่ีถูกต้องส�าหรับประเทศที่มีอาณาเขตมากท่ีสุด มี

ประชากรและทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดอย่างอินโดนีเซีย นัก
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สังเกตการณ์คนหนึ่ง (Leifer) เชื่อว่า “สมาคมอาเซียนมีความส�าคัญ

ต่ออนิโดนเีซยีกเ็พราะจดุมุง่หมายของสมาคม…ซึง่มวิีธีการอนัเหมาะสม 

…เกี่ยวเนื่องกับความปรารถนาของอินโดนีเซีย ท่ีจะเป็นมหาอ�านาจ

ทางการเมืองทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศนอกภูมิภาค” ปัญหา

ระหว่างประเทศภายในภมูภิาคท่ียงัไม่มข้ีอยตุ ิยงัมอียูอ่กีหลายประการ 

เช่น ปัญหารฐัซาบาห์ ปัญหาช่องแคบมะละกา ปัญหาสทิธเิหนอืพ้ืนทะเล

นอกชายฝ่ัง ปัญหาการแบ่งแยกดนิแดนและปัญหาชนกลุม่น้อย ฯลฯ 

ยิ่งกว่าน้ัน ระดับของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมและทาง

เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัระหว่างประเทศภาคกีท็�าให้เกดิความยุง่ยากใน

การร่วมมอืทางการค้าและสทิธยิกเว้นทางศุลกากรระหว่างประเทศ ยก

ตวัอย่างเช่น สงิคโปร์ซึง่ก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมท่ีสดุได้สนบัสนนุให้

มีเขตการค้าเสรใีนภมูภิาค ในขณะทีอ่นิโดนเีซยีซึ่งอุดมด้วยทรัพยากร 

ธรรมชาตมิากทีส่ดุ แต่ล้าหลงัอตุสาหกรรมทีส่ดุย่อมไม่ปรารถนาทีจ่ะ

มีเขตการค้าเสรี ไม่ว่าจะเป็นขณะนี้หรืออนาคตอันใกล้

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการจัดองค์กรของสมาคมอาเซียน

และธรรมชาติของผลประโยชน์ที่จะต้องขัดกันของประเทศภาคี ก็จะ

เข้าใจได้ว่าท�าไมสมาคมอาเซยีนจึงไม่ได้ท�าอะไรมากไปกว่าการพดูคยุ

และสัญญาที่ร่างไว้ในกระดาษ ตลอดช่วงเวลา ๒๕1๐–๒๕1๙ มีการ

จัดงานแสดงสินค้าขึ้นที่นี่ ศูนย์แสดงผลิตผลขึ้นที่นั่น การแสดงศิลปะ

ประจ�าชาติไม่กี่ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมกับต่างประเทศบ้าง เช่น 

กับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และแกตต์ (GATT)  

ในปี พ.ศ.๒๕1๕ เจ้าหน้าท่ีองค์การสหประชาชาติคณะหน่ึงน�าโดย 

ศาสตราจารย์ออสติน โรบินสัน ได้เสนอรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน รายงานนี้ได้เสนอให้มีการค้า

เสรีในระหว่างประเทศภาคี การร่วมมือกันทางด้านอุตสาหกรรม โดย

การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมไปตามความสามารถในการผลิตของ
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แต่ละประเทศเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัในภมูภิาค (Industrial Comple- 

mentarity Agreements and Package Deal Arrangements) หลัง

จากการเสนอรายงานฉบับนี้เป็นเวลา ๒ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของสงิคโปร์จึงได้แย้งรายงานฉบบันีว่้า ไม่ได้ผ่านความ

เหน็ชอบของสมาคมอาเซียน จนกระท่ังลลุ่วงถึงปี พ.ศ.๒๕1๙ อาเซยีน

จงึเร่ิมมีบทบาทหรอืท�าอะไรเป็นชิน้เป็นอนัข้ึน ทัง้นีอ้าจเป็นผลจากการ

เปลีย่นแปลงในเวยีดนาม กมัพชูา และลาว ทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ.๒๕1๘

เป็นท่ีเหน็ได้แน่ชดัแต่ต้นแล้วว่า เพือ่ให้องค์การอย่างเช่นสมาคม

อาเซียนสามารถท�างานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง หรือหมุนเวียนคณะกรรมการ หรือผลัดเปลี่ยนกันเป็น

เลขาธิการอย่างที่เป็นอยู่ โดยปราศจากแกนกลางของการท�างาน  ข้อ

ตกลงที่ท�าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕1๗ ให้มีเลขาธิการถาวรของสมาคมนับ

เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าการท�าตามข้อตกลงนี้จะช้ากว่ามาก

กต็าม  ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕1๙ ผูน้�ารัฐบาลของทัง้ ๕ ประเทศ

ได้เข ้าประชุมสุดยอดที่บาหลี และได้ลงนามในค�าประกาศถึง

สมัพนัธไมตรีของประเทศในสมาคมอาเซียน และสนธิสญัญาแห่งความ

ปรองดองและร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

ในสญัญามติรภาพกไ็ด้บ่งไว้ว่า “เสถยีรภาพของแต่ละประเทศ

และของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นหลักประกันในการสร้างสรรค์

สนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยัของนานาประเทศ ประเทศสมาชกิ

มีมติให้ก�าจดัการข่มขูค่กุคามใดๆ ทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อเสถยีรภาพของ

แต่ละประเทศ ท้ังนีเ้พ่ือเป็นการเสรมิความมัน่คงในความเป็นกลางของ

ชาตินั้นเอง และของสมาคมอาเซียน”

ก้าวแรกท่ีมัน่คงของสมาคมกค็อื การท�าตามค�าแนะน�าของคณะ

เจ้าหน้าท่ีองค์การสหประชาชาตทิีจ่ะให้ร่วมมอืกนัทางอตุสาหกรรม ที่

ส�าคัญกว่านั้น นายลี กวนยู เริ่มรุกอย่างจริงจังด้วยการเดินทางไป
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มนิลาและกรุงเทพฯ เพื่อกระชับความตกลงเรื่องผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่สิงคโปร์มีต่อฟิลิปปินส์และไทย นั่นคือสิทธิยกเว้นภาษีศุลกากรร้อย

ละ 1๐ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีเขตการค้าเสรีที่สิงคโปร์พยายามผลัก

ดนัมาเป็นเวลานาน โดยมเีพียงอกี 1 หรือ ๒ ประเทศทีร่่วมสนบัสนนุ

อยู ่ด้วยความพยายามเป็นอย่างมากของสงิคโปร์ วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.๒๕๒๐ ทีก่รงุมนิลา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของ

ประเทศภาคสีมาคมอาเซยีนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยโครงสร้าง

ของสิทธิประโยชน์ทางการค้าของประเทศสมาชิกให้ครอบคลุมไปถึง

สินค้าชั้นปฐมโดยเฉพาะข้าวและน�้ามันดิบ 

ข้อตกลงนีย้งัรวมถึงสญัญาจัดส่งสนิค้าระยะยาว ความสนบัสนนุ

ทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ข้อตกลงระดับรัฐบาล การ

ขยายสิทธิยกเว้นทางศุลกากร และการขยายการค้าเสรีออกไปเท่าท่ี

เหมาะสม นอกจากนี้ยังปฏิญาณที่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจและ

การเมืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศนอกสมาคม โดยเฉพาะ

ความสมัพนัธ์ทีจ่ะมต่ีอประเทศในอินโดจนี ญีปุ่น่ ประชาคมเศรษฐกจิ

ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ในการประชมุสดุยอดคราวนัน้เช่นกนั ทีม่าเลเซยี อนิโดนเีซยี 

และสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยเขตปลอดการใช้ช่องแคบ

มะละกา ข้อตกลงนี้ยังคงรอการให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิกและ

แกตต์ (GATT)

ดังนั้น จึงสังเกตได้ว่าหลังจากไม่มีบทบาทใดๆ อยู่ ๙ ปี บัดนี้

สมาคมอาเซียนเริ่มท�ากิจกรรมแข็งขันมากขึ้น อนาคตของสมาคมจึง

เป็นที่น่าเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

สนธสิญัญาทางไมตรเีพือ่การร่วมมอืกนัในภมูภิาคเอเชียอาคเนย์

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕1๙ ก็ได้บ่งไว้อย่างชัดแจ้งว่า “เป็นสนธิ

สัญญาที่เปิดกว้างส�าหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” นั่น
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ก็คือเชิญชวนประเทศอื่นในภูมิภาคให้เข้าร่วมสมาคม เช่นเดียวกับที่

ได้เชิญมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคราวก่อตั้งสมาคมในปี พ.ศ.๒๕1๓  

สาธารณรัฐประชาชนจนีแสดงความชืน่ชมกับความร่วมมอืและสญัญา

ทางไมตรีน้ีมาก และบางทด้ีวยเหตนุีเ้องทีเ่วยีดนามและลาวมท่ีาทเีป็น

ปฏิปักษ์กับสมาคม

เวียดนามและลาวปฏิเสธสิทธิในการเป็นตัวแทนของภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ของสมาคมอาเซยีนตลอดมา หลงัการประชมุ

ประเทศผูฝั้กใฝ่ฝ่ายใดทีโ่คลอมโบ ในปี พ.ศ.๒๕1๙ โฆษกของผูแ้ทนที่

มีอ�านาจเต็มจากเวียดนามได้กล่าวว่า “ประชาชนชาวเวียดนามพร้อม

ท่ีจะลมืเหตกุารณ์ในอดตี และสถาปนาความสมัพนัธ์ข้ึนใหม่กบัประเทศ

อื่นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้บนพื้นฐานของหลัก ๔ ประการ ที่สาธารณรัฐ

สังคมนิยมแห่งเวียดนามได้ประกาศไว้ โดยมีรัฐบาลของ ๓ ประเทศ

ให้ค�ารับรอง แต่เวียดนามตัดสินใจที่จะไม่ยอมอดทนกับโครงการเพื่อ

การบูรณะใดๆ โดยนโยบายที่พ้นสมัย และไร้ศีลธรรมของสมาคมนี้”

ที่กัวลาลัมเปอร์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕1๔ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศภาคีอาเซียนได้

ประกาศเจตนารมณ์อีกครั้งหนึ่งว่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็น “เขต

แห่งสนัตภิาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง เป็นอสิระจากการแทรกแซง

ของมหาอ�านาจภายนอกในทุกรูปแบบ” ค�าประกาศนีไ้ด้รบัการเหน็พ้อง

ในที่ประชุมของประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่แอลจีเรียในปี พ.ศ.๒๕1๖ 

และมติขัน้สดุท้ายในทีป่ระชมุของประเทศผูไ้ม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทีโ่คลอมโบ

ในปี พ.ศ.๒๕1๙ ก็มีข้อความในท�านองเดียวกันนี้ ผู้แทนของลาวและ

เวียดนามได้คัดค้านโดยกล่าวว่า “เราเห็นด้วยกับค�าประกาศข้อสรุป

ของการประชุมสุดยอดที่กัวลาลัมเปอร์ของอาเซียน แต่เราขอคัดค้าน

การประกาศเจตจ�านงนี”้ ในขณะทีป่ระเทศภาคสีมาคมอาเซยีน ยงัคง

สนับสนุนการท�าสงครามของอเมริกาในดินแดนของเวียดนาม ลาว 
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และกัมพูชาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นการฝ่าฝืนหลักการไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่อย่างเด่นชัด

ในขณะเดียวกัน ฮานอย เวียงจันทน์ และพนมเปญได้แสดงตัว

ว่าพร้อมเสมอที่จะท�าความตกลงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศ

ใดๆ ในสมาคมอาเซียนเป็นปัจเจก ประเทศเวยีดนามและลาวซึง่ด�าเนนิ

นโยบายตามโซเวียตกส็ามารถชกัจูงอินโดนเีซยีซึง่มปัีญหาเก่ียวกับชาว

จีนภายในประเทศให้แสดงความเห็นใจแก่ประเทศทั้งสองได้ ถึงแม้ว่า

นักการเมืองของอินโดนีเซียจ�านวนหน่ึงยังมีความเห็นเป็นการส่วนตัว

ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ปรารถนาที่จะมีการตกลงใดๆ กับทั้งฮานอย

และเวียงจันทน์ ส่วนประเทศภาคีอื่นๆ ของสมาคม ก็แสดงเจตจ�านง

ในระดบัทีต่่างกนัไปว่าพร้อมทีจ่ะตดิต่อกับประเทศในอนิโดจนีฝรัง่เศส

ท้ัง ๓ ประเทศ ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้อย่างแจ่มชัดว่าเจตจ�านงนี้ได้รับ

อทิธพิลจากนโยบายใหม่ของอเมริกาท่ีตดัสนิใจจะฟ้ืนฟบูรูณะเวยีดนาม 

ข้อยกเว้นทีเ่ด่นชดักค็อืกรณขีองประเทศไทยทีรั่ฐบาลทหารชดุปัจจบุนั

ยังคงแสดงตวัเป็นปรปักษ์กบัเวียดนาม กับชนเวยีดนามส่วนน้อย และ

กบัผูล้ี้ภยัสงครามชาวเวียดนาม ก่อนเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕1๙ รฐับาล

ที่ได้มาจากการเลือกตั้งในประเทศไทยได้พยายามเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ในระดับปกติกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของทั้ง ๓ ประเทศโดย

เปิดเผย แต่นโยบายนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามภายหลัง

การรัฐประหาร การต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงของรัฐบาลชุด

ปัจจุบัน (รัฐบาลชุดนายธานินทร์ กรัยวิเชียร) มีผลให้เอกอัครราชทูต

จีนประจ�าไทยขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอลากลับประเทศจีนจะ

ได้ไม่เป็นที่กีดหน้าขวางตารัฐบาลไทย ที่จริงแล้วรัฐบาลจีนได้ให้ความ

สนบัสนนุนโยบายความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นกลางระหว่างประเทศในภมูภิาค

นี้อย่างกระตือรือร้น ยิ่งจีนได้ยืนยันนโยบายนี้โดยการส่งเครื่องบินไป

รับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาให้เข้าร่วมการเจรจาที่กรุงเทพฯ 
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เมือ่ต้นปี พ.ศ.๒๕1๘ ความสมัพันธ์ทีเ่ลวร้ายลงในระยะต่อมา ระหว่าง

ประเทศไทยกับลาวและกัมพูชาไม่อาจใช้กล่าวโทษจีนได้

๕
ตามความเห็นของผม เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างมากที่โอกาสของ

ความร่วมมอืระหว่างประเทศในภูมภิาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนี ้ยงัไม่

แจ่มใสเท่าที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างกัน 

แต่ประชาชนในคาบสมทุรแห่งนีก้ย็งัมวิีถีชวีติท่ีคล้ายกันอยูม่าก วิถกีาร

ใช้ชีวิตของเกษตรกรก็มักจะมีส่วนคล้ายกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

เกษตรกรในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ไทย หรือเวียดนาม 

เราจะเห็นจากการหลอมตัวของวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินเดียและจีน 

รวมทั้งศาสนาอิสลามไว้ในทุกประเทศ การร่วมมือกันทางด้านการ

ศกึษา เช่น SEAMEC และ ASAIHL กท็�าให้เหน็เด่นชดัว่ามปีระโยชน์

อย่างมากแก่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาลุ่มน�้าโขงก็มี

ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ ๒ ฟากฝั่งแม่น�้า เป็นประโยชน์

ร่วมอันแบ่งแยกมิได้ แต่จะลดน้อยลงอย่างมากถ้าไม่ได้รับความร่วม

มือจากทั้ง ๔ ประเทศ แต่ละประเทศจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก

ในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

เท่านัน้ ตวัอย่างเช่น ด้วยการแบ่งงานกนัท�าระหว่างประเทศในบางด้าน 

การควบคุมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน จะท�าให้อ�านาจการต่อ

รองทางการค้าของท้ังภมิูภาคมีมากขึน้ในโลกของเศรษฐกจิใหญ่ๆ อย่าง

อเมริกา ยุโรป กลุ่มโอเปก รัสเซีย จีน อินเดีย และญ่ีปุ่น ประเทศ

เล็กๆ ในเอเชียอาคเนย์แม้แต่อินโดนีเซียเองก็ไม่อาจมีความได้เปรียบ

ในการแข่งขันได้
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ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ละประเทศก็จะได้

ประโยชน์มากขึน้ ถ้าสามารถวางแผนร่วมกนัได้ ทกุประเทศในภมิูภาค

นีต่้างกป็ระสบปัญหาคล้ายๆ กนั นัน่คือปัญหาการกระจายรายได้และ

โอกาสทางการศึกษา ประเทศสังคมนิยมทั้ง ๓ ประเทศยังมีปัญหา

การบรูณะหลงัสงคราม โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารเพิม่ขึน้อกีด้วย 

ซึ่งหากประเทศเพื่อนบ้านยอมช่วยเหลือก็จะเป็นช่องทางให้มีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อไปได้ในทางการเมือง แต่ละประเทศไม่ควรจะคิด

ว่าการช่วยเหลอืกนัเป็นการแสดงความอ่อนข้อให้ จนเป็นชนวนให้เกดิ

กรณีพพิาทตามชายแดน หรอืความแตกต่างของอดุมคตทิางการเมอืง

จะส�าคัญเสียจนท�าให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันขึ้น ข้อบกพร่องก็อยู่ที่ว่า 

แม้จนบัดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐ

สังคมนิยมทั้งสามยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น ต่างฝ่ายต่างยังคงไม่ไว้วางใจ

กัน ไม่ว่าจะมีการแทรกแซงจากภายนอกหรือไม่ก็ตาม ความไม่ไว้

วางใจกันนี้ขัดกับหลักการแห่งเสถียรภาพ เสรีภาพ และพัฒนาการที่

แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ต่างใฝ่หากันอย่างยิ่ง

นบัแต่การประชมุทีบั่นดงุในปี พ.ศ.๒๔๙๘ รัฐบรุษุต่างกพ็ดูกนั

อย่างชืน่ชมถึงหลกัปัญจศลี คอื หลกัการของการอยูร่่วมกันโดยไม่แบ่ง

แยกเป็นฝักฝ่าย การเคารพในเอกภาพของกันและกัน การไม่เข้า

แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน เป็นต้น บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่

ภูมิภาคนี้จะต้องน�าหลักปัญจศีลมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเสียที ทั้งนี้ก็

เพราะทกุประเทศต่างก็มคีวามปรารถนาทีจ่ะปรองดองและร่วมมอืกนั

อยูแ่ล้ว ถ้าเราจะวัดจากการท่ีประเทศภาคใีนสมาคมอาเซยีน สาธารณ- 

รัฐสังคมนิยมทั้งสามและพม่า ยังคงสมาชิกภาพอยู่ในกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการบูรณะพัฒนาแห่ง

เอเชีย วิถีทางแห่งความร่วมมือกันอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่

แต่ละประเทศจะปฏิบัติไปตามนโยบายที่ตนได้ประกาศไว้ และลืม
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ความหมองหมางกันในอดีต ดังที่โฆษกเวียดนามแนะทางไว้นั่นเอง

เมือ่มีการก่อต้ังสมาคมอาเซียน และยบุ ASA และ MAPHILIN- 

DO ไปโดยปริยายในปี พ.ศ.๒๕1๐ นั้นประเทศภาคีสมาคมอาเซียน

ทุกประเทศต่างก็แสดงความปรารถนาและความพร้อมที่จะเริ่มต้นกัน

ใหม่อีกคร้ัง จึงเป็นท่ีเลง็เหน็ได้ว่าหากผูน้�าสมาคมมคีวามสามารถพอท่ี

จะถอดถอนทิฐ ิความถือด ีและปรบัปรงุโครงสร้างของสมาคมเสยีใหม่ 

ให้สมาคมเริม่ต้นกนัใหม่อกีครัง้ด้วยการมสีมาชกิ ๘ หรอื ๙ ประเทศ 

กจ็ะเป็นหลกัประกนัได้ว่าภมูภิาคนีจ้ะมสีนัตภิาพ เสรภีาพ พฒันาการ 

และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้อย่างแท้จริง

หากข้อคิดเหน็เหล่านีไ้ด้รับการยอมรบั ผมมัน่ใจว่าประชาชนคน

เดินถนนทัง้หญงิและชายในภมูภิาคนี ้กจ็ะได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้า 

และคณุคงิสลย์ี มาร์ตนิ กจ็ะพลอยยนิดไีปกบัความส�าเรจ็ของพวกเรา

ทุกคนด้วย
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ชนบท
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ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม



จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท
พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ๒๕๑๔

เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท
การพฒันาชนบทมจุีดมุง่หมายซึง่อาจจะกล่าวโดยสรปุได้ว่า คอื

การท�านุบ�ารุงให้ชาวชนบท สามารถอยู่ดีกินดีขึ้นๆ ไป

ประชาชนชาวไทย (และชาวเอเชยีโดยทัว่ไป) ส่วนใหญ่เป็นชาว

ชนบท ฉะนั้นการพัฒนาประเทศชนิดที่จะให้ได้ผลดีตกอยู่แก่คนหมู่

มากก็จ�าต้องมุ่งพัฒนาชนบทเป็นส�าคัญ

ในบทความนี ้เมือ่กล่าวถึงชาวชนบทหรอืชาวนา ผูเ้ขยีนตัง้ใจจะ

ให้คลุมถึงชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง ชาวป่า ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยวิธี

ต่างๆ กนั แต่อยูใ่นชนบททัง้น้ัน และเมือ่กล่าวถึง “เกษตรกรรม” หรอื 

“กสิกรรม” ก็ตั้งใจจะให้คลุมถึงอาชีพเหล่านั้นทั้งหมด

อนึ่ง ในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

มากกว่าอย่างอืน่ แต่กส็�าเหนยีกในความส�าคัญของการพฒันาด้านอืน่ๆ 

ด้านสังคม ด้านการปกครอง และด้านความปลอดภัยต่างๆ ด้วย

ประเทศทีม่ศีกึตดิพนัอยูไ่ม่ว่าจะเป็นสงครามหรอืศกึกลางเมอืง 

การที่วางแผนพัฒนาเป็นระยะเวลานานนั้นย่อมท�าไม่ได้ แม้ว่าจะไม่มี

ศกึ ถ้าประชาชนไม่มคีวามปลอดภยัด้วยเหตทุีม่ผีูก่้อการร้ายอยูเ่นอืงๆ 

หรือมีโจรผู้ร้ายชุกชุม การพัฒนาเศรษฐกิจย่อมเป็นไปด้วยยากนัก 

เพราะจะเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ควายไปท�าไม ให้ผู้ร้ายมาขโมยไปเปล่าๆ 
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เฉพาะอย่างยิ่งถ้าต�ารวจไม่ช่วยจับโจรผู้ร้าย

“อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 

ฉะนัน้สุขภาพอนามยัซ่ึงรวมทัง้การรบัประทานอาหารอย่างถกูลกัษณะ 

การครองชีพในธรรมชาติอันงดงาม มีความสงบเงียบ ปราศจากสิ่ง

รบกวนโสโครก จงึเป็นเรือ่งส�าคญัของการพฒันา ในทางด้านสงัคม ถ้า

ชาวชนบทสามารถอยู่กันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีรักใคร่กัน ไม่มี

ใครมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นแหละจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของ

การพฒันาประเทศ การพฒันาเฉพาะด้านเศรษฐกจิโดยไม่ค�านงึถงึสิง่

แวดล้อมทางสังคมและการปกครองเหล่านี้ย่อมจะประสบแต่ความ

เสื่อมและหายนะ

เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกจิชนบท หวนมากล่าวถงึเศรษฐ- 

กิจการพัฒนาชนบทจะเรียกว่ามีผลส�าเร็จบริบูรณ์ได้ จะต้องบรรลุถึง

ความมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ

1. ให้รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราที่พึงพอใจ

๒. ความจ�าเริญของรายได้ชาวชนบทจะต้องเป็นไปโดยมั่นคง

และมีเสถียรภาพ และ

๓. ชาวชนบทจะต้องสามารถช่วยตนเองได้ และสามารถช่วย

เหลือซึ่งกันและกันได้

๑.�รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่พึงพอใจ�
อัตราใดจึงจะเป็นที่พึงพอใจส�าหรับการเพิ่มรายได้ของชาว

ชนบท?

ในประเทศไทยเรา ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๓ ถึง ๒๕1๒ รายได้

ประชาชาติได้ก้าวหน้าไปในอัตราเฉลี่ย ๘.1% ต่อปี ซึ่งนับว่าอยู่ใน

อัตราท่ีสูง มีไม่กี่ประเทศที่อัตราก้าวหน้าสูงกว่าเรา แต่เนื่องด้วย

ประชากรไทยมีอัตราเพิ่มสูง รายได้เฉลี่ยของประชาชนไทยทั้งชาติใน
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ระยะนั้นจึงลดลงเหลือ ๔.๓% ต่อคนต่อปี และเมื่อแยกสถิติออกมา

ตามภาคต่างๆ ของประเทศ อัตราเพิ่มของรายได้ต่อคนต่อปีตามภาค

ต่างๆ ปรากฏดังนี้

ภาคกลาง (รวมทั้งกรุงเทพฯ) ๕% ภาคเหนือ (ส่วนใหญ่เป็น

ชนบท) ๓.๙% ภาคใต้ (ส่วนใหญ่เป็นชนบท) ๓.๗% ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ชนบทจนที่สุด) ๓.๓%

สมชัชาใหญ่ของสหประชาชาตใินปี ๒๕1๓ ได้ประกาศนโยบาย

ในการพัฒนาประเทศล้าหลังในรอบ 1๐ ปีที่ ๒ ไว้ดังนี้

1. รายได้ประชาชาติจะต้องเพิ่มขึ้นในอัตราไม่ต�่ากว่า ๖% ต่อ

ปี และ

๒. รายได้ประชาชาติต่อคนจะต้องเพิ่มข้ึนในอัตราไม่ต�่ากว่า 

๓.๕% ต่อปี โดยสมมุติว่าประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ ๒.๕% 

ต่อปี

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย

ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕1๔ นี้ ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าราย

ได้ประชาชาติจะต้องเพิ่มในอัตรา ๗% ต่อปีในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ซึ่ง

หมายความว่ารฐับาลไทยเราคาดว่าเศรษฐกจิของไทยจะดน้ีอยกว่าเมือ่ 

1๐ ปีก่อน แต่ยังดีกว่าเป้าหมายส่วนรวมของสหประชาชาติส�าหรับ

ประเทศด้อยพฒันาในระยะ 1๐ ปีต่อไปนี้

ปัญหาส�าคัญก็คือ ส�าหรับชาวชนบทไทย เราจะมีเป้าหมายให้

รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรจึงจะเป็นที่พึงพอใจ

เป้าหมายข้อหนึง่ในหลายข้อของแผนพฒันาเศรษฐกจิไทย ฉบบั

ท่ี ๓ คอื จะพยายามอ�านวยให้เกิดความยตุธิรรมทางเศรษฐกิจยิง่ขึน้

ในสงัคม ซึง่หมายความว่าจะพยายามให้คนจนมรีายได้สงูขึน้ และถ้า

ท�าได้จะพยายามให้ชาวชนบทมีรายได้สูงข้ึนทัดเทียมกับชาวกรุง ถ้า

ท�าได้ทดัเทยีมกนัไม่ได้จรงิๆ กจ็ะพยายามให้รายได้ชาวชนบทสงูขึน้ถงึ
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ขนาดที่จะให้ความแตกต่างกับรายได้ของชาวกรุงเรียวลงๆ ทุกที เป้า

หมายนี้ผมเห็นว่าเป็นเจตนาอันดี แต่ควรจะถามพวกเรากันเองว่า

หมายความว่ากระไร? และจะท�าได้เพียงใด?

เราได้เห็นแล้วจากผลของการพัฒนาตามแผนที่ 1 และ ๒ ใน

ช่วง 11 ปีที่แล้วมา อัตราเพิ่มรายได้ในชนบทต�่ากว่าอัตราเพิ่มรายได้

ในกรุงนัก ซึ่งหมายความว่าคนจนยิ่งจนและคนมีย่ิงมีหนักข้ึนโดย

เปรียบเทียบกับในปี ๒๕1๓ รายได้ต่อคนต่อปีโดยส่วนรวมของ

ประเทศไทยประมาณเท่ากบั ๔,๐๐๐ บาท ประชาชนในภาคกลางรวม

ทั้งกรุงเทพฯ มีรายได้ประมาณ ๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี แต่ในภาค

อสีานรายได้ของราษฎรประมาณไม่ถงึ ๒,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อตัรา

เพิ่มรายได้ตามตัวเลขแสดงไว้ว่าแตกต่างกัน ภาคที่รวยเพิ่มมาก ภาค

ท่ีจนเพิม่น้อย ความแตกต่างยิง่กว้างถ่างขึน้ทกุทอีนัจะก่อให้เกิดปัญหา

ยุ่งยากยิ่งขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง

ตามความเห็นของผม ถ้าแผนพัฒนาที่ ๓ น้ีประสบผลส�าเร็จ

ตามความมุง่หมายจรงิๆ รายได้ของชาวชนบทจะต้องบนัดาลให้เพิม่สงู

ขึ้น อย่างน้อยเท่ากับอัตราเพิ่มเฉลี่ยของทั้งประเทศ (คือปีละ ๗%) 

ทีก่�าหนดไว้อย่างนี ้โปรดอย่าถือว่าเป็นการเรยีกร้องจนเกนิเหต ุแท้จรงิ

เป็นการก�าหนดอย่างต�า่ เพราะถ้าพวกเราทกุคนมรีายได้เพิม่ขึน้คนละ 

ปีละ ๗% เท่าเทียมกัน คนจนในชนบทก็ยังยิ่งจนกว่าคนมีในเมืองอยู่

นั่นเอง เพราะเริ่มต้นก็มีรายได้และทรัพย์สมบัติต�่ากว่าเสียแล้ว อัตรา

เพิ่มของคนที่มีรายได้ต�่ากว่า แปลออกมาเป็นบาทเป็นสตางค์ แม้จะ

เป็นอัตราเดียวกบัคนมกีจ็ะต�า่กว่าคนมแีน่นอน ฉะนัน้ “ความยติุธรรม

ด้านเศรษฐกิจของสังคม” ยังจะมีไม่ได้ แต่มองอีกแง่หนึ่ง ถ้าเราจะ

พยายามจริงๆ ให้ชาวชนบทมีรายได้และทรัพย์สินสูงข้ึนจนเท่าเทียม

หรือเกือบเสมอกับคนที่ร�่ารวยชาวกรุงภายในระยะเวลาสั้น ก็จะเกิด

โกลาหลขึ้นในด้านเศรษฐกิจแน่ อย่างน้อยก็จะต้องบันดาลให้ราคา
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ข้าวสารและอาหารอย่างอ่ืนสูงขึ้นโดยรวดเร็ว และอย่างมากก็จะต้อง

เกิดการปฏิวัติกันอย่างพลิกแผ่นดิน (ไม่เหมือนการปฏิวัติเดือน

พฤศจิกายน ๒๕1๔) ฉะนั้นผมเห็นว่ายังไม่น่ากระท�า แต่ถ้าเรายัง

ปล่อยให้ชาวชนบทมีรายได้ต�่า และแม้จะเพิ่มก็เพิ่มในอัตราต�่าอย่าง

แต่ก่อนแล้ว ก็จะพัฒนาไม่ได้จริงสมตามความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ 

นอกจากนัน้ชาวชนบทย่อมจะต้องพยายามดิน้รนอพยพเข้ามาในเมอืง

เฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ โดยหวังว่าจะหลบความบีบคั้นทาง

เศรษฐกจิจากชนบทมาสูเ่มอืงสวรรค์ แต่ทีจ่รงิกห็ลบจากแหล่งล�าบาก

แหล่งหนึง่ไปสูแ่หล่งล�าบากอกีแหล่งหนึง่เท่านัน้ มหิน�าซ�า้ยังก่อให้เกดิ

ปัญหาส�าคัญในเมืองต่างๆ ขึ้นใหม่อีก เช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม 

ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม และอื่นๆ อีก

ด้วยเหตฉุะนี ้หากรัฐบาลจะพยายามให้บรรลถึุงเป้าหมายความ

ยตุธิรรมทางด้านเศรษฐกจิของสงัคมจรงิๆ อย่างน้อยอตัราเพิม่รายได้

ของชาวชนบทในอีสานและภาคอื่นๆ จะต้องไม่ต�่ากว่า ๗% ต่อปี ซึ่ง

เป็นเป้าหมายของทั้งชาติ แม้ว่าจะยังไม่สามารถบันดาลให้รายได้ของ

ประชาชนโดยท่ัวไปทัดเทียมกัน หรือแตกต่างกันน้อยที่สุดก็ตาม ยัง

มีข้อปลอบใจชาวชนบทอยู่บ้างว่า ในชนบทนั้นมนุษย์เราไม่ต้องใช้เงิน

มากเท่ากบัในกรงุ และยงัมสีิง่บ�ารงุชวิีตตามธรรมชาตอิืน่ๆ อยู่มากพอ

คุ้มกับที่มีรายได้ต�่ากว่าเขาสักหน่อย “มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง” แต่

อย่าให้มีน้อยนักก็จะเป็นการดี

๒.�ความมั่นคงในการเพิ่มรายได้ชนบท�
ถ้ารายได้ของเราเพิ่มขึ้นสูงสักปีสองปีแล้วในไม่ช้าเสื่อมลง จะ

ถือเป็นที่พึงพอใจหาได้ไม่ เฉพาะอย่างยิ่งในชนบท เพราะอาชีพด้าน

เกษตรนั้นขึ้นอยู่กับโชคชะตาล่อแหลมอยู่นัก ส�าคัญที่ดินฟ้าอากาศ 

ส�าคญัท่ีราคาเคล่ือนไหวขึน้ลงทีละมากๆ ส�าคญัทีแ่มลงและศตัรูพชื ใน
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ทวปีเอเชยีและแอฟรกิาปีหนึง่ๆ จะต้องมเีกษตรกรจ�านวนล้านครอบครัว

ที่ต้องภัยธรรมชาติหรือความหายนะด้านอื่น ฝนแล้ง น�้าท่วม พายุจัด 

แมลงลง ราคาตกฮวบ เป็นต้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชาวนาโดยทั่วไปมัก

จะเสียกรรมสิทธิ์ในที่นาที่ตนท�ากินอยู่เสมอ ชาวประมงก็เสียเรือ 

เกษตรกรโดยทั่วไปต้องขายโคกระบือในยามยาก และเมื่อทรัพย์สิน

เคร่ืองมือหากินเหล่านี้หลุดมือไปแล้ว อย่าหวังเลยว่าจะลืมตาอ้าปาก

เอากลับคืนมาได้ในชั่วชีวิตหรือชั่วลูกหลาน

การที่ชาวนามีนาของตนท�ากินเองกับการที่ต้องเช่าเขาท�าหรือ

รับจ้างเขาท�านั้น มีข้อแตกต่างกันในสาระส�าคัญอย่างยิ่ง ตามระบบ

การเช่านาของเรา เราเช่ากนัปีต่อปี สญัญาเช่าและการแบ่งดอกผลมกั

จะท�าให้ชาวนาเสยีเปรยีบผูใ้ห้เช่า และเมือ่เป็นเช่นนี ้ทัง้เจ้าของนาและ

คนท�านาก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะปรับปรุงที่ดินให้ดีข้ึน ไม่มีเหตุจูงใจที่จะ

พัฒนาที่นาให้ผลิตผลได้สูงขึ้น รายได้ชนบทก็เสื่อมลงๆ นอกจากนั้น 

ความมั่นคงและความสุขใจในการที่มีที่นาและเครื่องมือหากินเป็น

กรรมสิทธิ์ของตนเองนั้น วัดด้วยเงินทองไม่ได้ แต่เป็นความพอใจอัน

แท้จริงของคน

ด้วยเหตฉุะนี ้เป้าหมายการพฒันาชนบทซึง่จะงดเว้นเสยีมไิด้ก็

คือ ต้องสร้างระบบความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้ชาวชนบท อ�านวย

ให้เขาสามารถปัดเป่าความหายนะจากธรรมชาตหิรอืเหตอุืน่ได้ชัว่คราว

ในยามยาก ถ้าชาวชนบทสามารถสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้ส�ารองจับ

จ่ายในขณะยุคเข็ญได้เองก็ยิ่งดี แต่ส่วนมากก็ทราบกันแล้วว่าท�าไม่ได้ 

ฉะนั้นรัฐบาลจ�าต้องจัดตั้งหน่วยคุ้มภัยต่างๆ ให้ชาวนาให้พอ เช่น ให้

สินเชื่อไปใช้จ่าย ไม่ต้องจ�าน�าจ�านองหรือขายทรัพย์สินแก่ผู้อื่น และปี

ใดท�าการเกษตรไม่ได้เพราะฝนฟ้าไม่อ�านวยก็หางานสาธารณะให้ท�า 

ให้มีรายได้ทดแทนกันบ้าง เป็นต้น ในกรณีที่สินค้าที่ชาวชนบทผลิตมี

แนวโน้มท่ีราคาจะตกเป็นระยะเวลานาน เช่น ยาง เป็นต้น ชาวชนบท
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ก็ควรจะสามารถเปลี่ยนอาชีพไปท�าอย่างที่มีเค้าว่าจะดีกว่า ถ้าไม่

สามารถเปลีย่นได้เอง ก็ท�าทีร่ฐับาลจะช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุให้เปลีย่น

ได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่การส่งเสริมอาชีพชนบทจึงเป็นหน้าที่ส�าคัญชั้น

หนึ่งของรัฐบาล

๓.�อัตตาหิ�อัตตาโน�นาโถ�
แม้ว่ารัฐบาลและข้าราชการจะมสีมรรถภาพและเจตนาส่งเสรมิ

ช่วยเหลือชนบทดีอย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการพัฒนาจะได้ก�าหนดไว้

อย่างดี และการด�าเนินงานตามโครงการจะมีประสิทธิภาพดีอย่างไร

กต็าม ชาวชนบทจะรอพึง่จมกูผูอ้ืน่หายใจอยูต่ลอดไปมิได้ ชาวนาควร

จะพึง่ตนเองได้ สามารถทดสอบดูความเหมาะสมของดนิ เมลด็พนัธ์ุพชื 

ปุ๋ย ทางน�้า และยาฆ่าศัตรูพืชที่รัฐบาลแนะน�าว่าจะใช้ได้ดีส�าหรับตน

เพยีงใด ในเวลาทีผ่ลติได้ดแีละค้าขายราคาด ีชาวชนบทควรจะคิดได้

ด้วยตนเองว่าควรจะขยายงานเพยีงใดและทรัพย์สนิทีไ่ด้มารูจ้กัเก็บออม

ไว้และลงทุนเผื่อวันข้างหน้า ในวาระท่ีเกิดเหตุร้าย ชาวชนบทควรจะ

มีสติปัญญาหาทางรอดได้ อย่างน้อยกค็วรจะช่วยตัวเองได้ชัว่คราวจนกว่า

จะมผู้ีอืน่มาช่วย ความสามารถพึง่ตนเองได้เช่นนีจ้งึควรเป็นเป้าหมาย

ส�าคญัท่ีกระบวนการพฒันาจะต้องพยายามสร้างสมให้แก่ชาวชนบท

หลกัการพึง่ตนเองนีม้คีวามหมายพาดพงิกว้างขวางมากส�าหรบั

ชาวไทย เกนิกว่าขอบเขตของการพฒันาเศรษฐกจิ พวกเราชาวชนบท

มักจะขาดความมั่นใจตนเอง นึกว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกรเสมอ 

และนกึว่าจะต้องแสดงความนบัถือต่อข้าราชการ ฝ่ายต�ารวจ และฝ่าย

ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ผู้น้อยที่มาจากกรุงเทพฯ ต้องเชื่อถือเชื่อฟัง 

“เบื้องบน” ถ้าชาวชนบทสามารถช่วยตนเองได้และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ในไม่ช้าย่อมจะเข้าใจว่านอกจากจะมีหน้าที่เป็นผู้ตามแล้ว

ตนเองก็มีสิทธ์ิเสรีเหมือนผู้อื่น และเมื่อใช้สิทธิ์เป็นราษฎรในระบอบ
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ประชาธปิไตยแล้ว ชาวชนบทกส็ามารถเรยีกร้อง ร่วมมอื ในการสงัคม

และในการปกครองได้ คงจะท�าให้ระบอบการปกครองในทวีปเอเชีย

อย่างน้อยสกัประเทศหนึง่ดขีึน้ เป็นประชาธปิไตยมากขึน้กว่าเดมิ เมือ่

ชาวชนบทสามารถพึ่งตนเองมากขึ้นก็จะส�านึกว่ามนุษย์เราสามารถ

เปล่ียนแปลงตัดแต่งธรรมชาตไิด้ เช่น ถ้าไม่ต้องการมบีตุรกอ็าจจะหา

วธิวีางแผนครอบครัว เป็นการแก้ไขป้องกนัปัญหาประชากรทัง้ประเทศ 

และทั่วทวีปได้ดี

เมือ่สามารถพึง่ตนเองได้ ก้าวต่อไปก็จะรูจั้กช่วยเหลอืซึง่กันและ

กันท�านองที่สุภาษิตไทยกล่าวว่า เมื่อเหลือก�าลังก็ออกปากบอกแขก

ช่วยแบกหาม การรวมก�าลังกันดังกล่าวในชนบทที่ได้ผลดีมาแล้วใน

ประเทศต่างๆ สมัยปัจจุบัน ได้แก่ การสหกรณ์ ซึ่งจะอ�านวยให้ชาว

ชนบทสามารถซื้อได้ถูก ขายได้ราคาดี กู้ยืมได้สะดวก และป้องกัน

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งในยามเดือดร้อนและในยามปกติ เช่น ถ้าจะ

ใช้เครื่องทุ่นแรง หรือเครื่องมือการผลิตชนิดที่แพงไม่คุ้มกับการเพาะ

ปลูกขนาดเล็กของแต่ละครอบครัว ก็อาจจะร่วมกันใช้ได้หลายๆ 

ครอบครัว ท�าให้ผลิตผลสูงขึ้นกว่าที่จะต่างคนต่างท�า

อุปสรรคในการไปสู่เป้าหมาย
การที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายข้างต้นนั้น เท่าที่ประสบมาใน

ประเทศไทยและประเทศด้อยพฒันาอืน่ๆ มอีปุสรรคทีจ่ะต้องฟันฝ่าอยู่

หลายประการคือ

(ก) การมีลูกมากจนเกินก�าลัง

(ข) การพัฒนาแต่โดยฉาบฉวย

(ค) การท�าลายสิ่งแวดล้อม

(ง) การใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่ผิด
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(จ) การบริหารราชการโดยขาดสมรรถภาพ

(ฉ) การละเลยต่อการศึกษา

(ก) ลกูมำก ชาวชนบททัว่ไปในประเทศไทยและประเทศอืน่ที่

ด้อยพัฒนายังคงมีลูกมากเกินก�าลัง ย่ิงในการอนามัยแพร่หลาย 

ยิ่งขึ้น เมื่อมีคนมากขึ้น แต่ที่ดินและทรัพยากรอย่างอื่นจ�ากัด ผลิตผล

ต่อคนก็จะต้องลดน้อยลง เว้นเสียแต่ในกรณีที่มีหาได้ยาก ซึ่งวิธีการ

ผลิตได้ปรับปรุงได้ผล คนในชนบทที่ไม่มีที่ดินท�ากินของตนเองก็

พยายามหลั่งไหลเข้าไปในเมือง และก่อปัญหาใหม่ขึ้นในเมืองต่างๆ 

เฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ และเมื่อเด็กที่เกิดมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

การให้การศกึษาแก่เดก็ย่อมจะมปัีญหาหนกัขึน้ทัง้ในทางคณุภาพและ

ปริมาณ

(ข) พฒันำฉำบฉวย เป็นธรรมดามนษุย์ทีจ่ะท�าอะไรถ้าผลของ

การกระท�านั้นเห็นได้ง่าย จับต้องได้ ก็ย่อมมุ่งหมายสนใจมากกว่าสิ่ง

ที่เห็นได้ยากแม้จะมีประโยชน์กว่า การปิดทองหลังพระไม่ใช่วิสัยของ

นักการเมืองและข้าราชการส่วนใหญ่ เข่ือนใหญ่ๆ ก้ันน�้าน้ันเห็นง่าย 

ถ่ายรูปก็เห็นสวย ส่วนทางน�้าคูน�้าที่จะน�าเข้ามาจากเขื่อนนั้น ผู้ใหญ่

มองไม่ค่อยเหน็ เพราะฉะนัน้จึงไม่สูม้ผีูส้นใจทีจ่ะท�า โครงการบางอย่าง

ท่ีมีประโยชน์จริงๆ มักจะได้รับการโฆษณาโด่งดังในตอนต้นๆ ตอน

ปลายๆ ทีจ่ะให้ผลมักจะจืดจางไปเฉ่ือยชาไป การพฒันาแบบนีม้ดีกดืน่

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

(ค) ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม การท�าไร่เคลื่อนที่โดยท�าลายป่าและ

เขานัน้เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปแล้วว่า เป็นการตดัอนาคตของชาต ิแต่

มีการกระท�าอย่างอื่นอีกมากที่ยังไม่เป็นที่ทราบกันทั่วไป ซึ่งมีภัยร้าย

แรงต่ออนาคตของการพฒันาชาต ิแม้แต่รฐับาลเองก็มส่ีวนกระท�าโดย

รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การวางโครงการตดัถนนบนไหล่เขาบางแห่ง หรอื
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การสร้างเขื่อนบนภูเขาบางแห่ง หรือการอนุญาตให้ท�าเหมืองในที่ดิน

ที่ควรสงวนไว้ส�าหรับการป่าไม้หรือการเพาะปลูก เป็นต้น เดี๋ยวนี้เรา

พอจะมคีวามรูเ้พิม่ขึน้แล้วว่า โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทก่อให้

เกิดอันตรายแก่สุขภาพและการท�ากินของชาวชนบททั้งที่อยู่ใกล้และ

ไกลโรงงานหลายสิบหลายร้อยกโิลเมตร แม้แต่การช่วยฆ่าศตัรพูชืใน

ชนบทเองโดยวธีิโปรยยาจากอากาศกอ็าจจะเป็นพษิแก่ลุม่น�า้ แก่พนัธ์ุ

ปลา แก่ความเจรญิของพชือืน่ในบรเิวณห่างไกลออกไปหลายสบิโยชน์ 

ฉะนั้นการวางแผนพัฒนาให้ได้ผลดีจริงๆ นั้นจะต้องศึกษาด้านสิ่ง

แวดล้อมให้รู้จริง และจะต้องระวังมิให้โครงการพัฒนาโครงการใดก่อ

ผลเป็นพิษร้ายแก่โครงการอื่นด้วย

(ง) ใช้วิทยำศำสตร์ผิด เคร่ืองมือเครื่องจักรที่ประเทศด้อย

พฒันาน�ามาใช้ส่วนใหญ่นัน้มกัจะลอกแบบมาหรอืผลติมาจากประเทศ

ทีพ่ฒันาแล้ว และในประเทศเจ้าของเครือ่งจกัร ปกตเิขาขาดแคลนคน

ท�างาน เขาจึงผลิตเคร่ืองจักรขึ้นท�าหน้าที่แทนแรงคนซึ่งแพง แต่ใน

ประเทศด้อยพฒันาอย่างไทยเรา เรามคีนมาก แรงงานถกู และเราควร

จะพยายามให้แรงคนของเราได้ใช้ให้มากขึน้ จะได้มรีายได้ทัว่กนั ฉะนัน้

ควรจะพยายามปรับปรุงใช้เครื่องมือเครื่องจักรชนิดที่เป็นประโยชน์

เหมาะกับสภาพของเรา เคร่ืองจักรชนิดที่จะเป็นประโยชน์จริงต้อง

สามารถช่วยให้ชาวชนบทท�างานได้ดีขึ้น หรือสามารถท�าสิ่งท่ีไม่

สามารถมาแต่เดิม เพียงแต่ใช้เครื่องจักรให้ทันสมัยกับเขานั้นมิใช่จะ

ไร้ประโยชน์อย่างเดียว ยังเป็นโทษแก่สังคมด้วย

การชกัชวนให้ชาวนาใช้ปุ๋ยทีไ่ม่เหมาะแก่ดนิหรอืการขายอาหาร

สตัว์ชนดิปลอมปนธาตทุีไ่ร้ประโยชน์ เป็นเรือ่งของการใช้วทิยาศาสตร์

ในทางที่ผิดด้วย รัฐบาลควรจะสนใจควบคุมป้องกันอย่างเข้มแข็ง

(จ) รำชกำรบริหำรขำดสมรรถภำพ การพัฒนาชนบทจะต้อง

อาศัยการบริหารราชการเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ข้าราชการแนะน�าส่ง
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เสริมราษฎรในด้านอาชีพต่างๆ ถ้าข้าราชการที่มีฝีมืออยู่แต่เฉพาะใน

กรุงจะช่วยชาวชนบทไม่ได้ถนัด กรณีเช่นนี้มักจะเกิดข้ึนจากเหตุ ๒ 

ประการ (1) การปนูบ�าเหนจ็รางวลัไม่เป็นไปในทางทีช่กัจงูข้าราชการ

ให้ออกต่างจังหวัด และ (๒) สถานที่ราชการส่วนใหญ่แม้แต่ในต่าง

จังหวัดก็มักจะอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง

การแบ่งส่วนราชการและมอบหมายความรับผิดชอบให้ส่วน

ราชการต่างๆ นัน้ เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากเกีย่วกบัสมรรถภาพ ถ้าความ

รับผิดชอบในการพัฒนาชนบทแบ่งแยกออกเป็นของสัก 1๒ กรมใน 

๓–๔ กระทรวง และไม่มีการประสานงานให้เรียบร้อยจริง (ประสาน

กันยาก) ก็ย่อมเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนา

(ฉ) ละเลยกำรศึกษำ การพัฒนาท่ีประเสริฐสุดได้แก่การ

พฒันาคน เพราะคนเราจะได้ช่วยตนเองได้ และเมือ่รฐับาลบรกิารอะไร

ให้ก็จะสามารถถือประโยชน์จากบริการนั้นๆ ได้เต็มที่ การสหกรณ์จะ

ส�าเร็จประโยชน์ได้จริงก็ต้องอาศัยสมาชิกสหกรณ์นั้นๆ มีพื้นฐานการ

ศกึษาพอสมควร ความจรงิชาวนาไทยได้ชือ่ว่ามสีตปัิญญาและไหวพรบิ

รเิริม่ได้ดตีามธรรมชาต ิแต่ธรรมชาตนิีม้ไิด้รบัการฝึกฝนให้ลกึซึง้และ

แตกฉาน หรืออีกนัยหนึ่งไม่ได้มีการศึกษาเข้าช่วย จึงไม่เจริญพอถึง

ระดับที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาอย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นการพัฒนาการ

ศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการพัฒนาประเทศและการพัฒนา

ชนบท การพัฒนาดังกล่าวจึงจ�าเป็นจะต้องท�าเป็น ๒ หรือ ๓ ระดับ 

ระดบัแรกส�าหรับเดก็รุ่นท่ีควรจะเข้าเรียนโรงเรยีนเป็นการพฒันาระบบ

โรงเรียน ระดับที่ ๒ ส�าหรับเด็กในช่วงอายุ 11–๒๐ ปี ซึ่งพ้นเกณฑ์

ให้เข้าโรงเรียนไปแล้ว แต่ยังไม่มีความรู้พอ และในไม่ช้าก็ลืมหนังสือ

หมด ระดบัที ่๓ ส�าหรบัผูใ้หญ่ ๒๐ ขวบขึน้ไป การเผยแพร่การศกึษา

ในระดับ ๒ และระดับ ๓ ประเทศไทยเรายังมิได้ท�ากันจริงจัง แต่

ส�าคัญมาก เพิกเฉยไม่ได้ แต่ไม่ว่าระดับใดใน ๓ ระดับนี้การพัฒนา
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จ�าเป็นต้องอาศัยเงินมาก คนมาก วิธีการดี และส�าคัญที่สุดคือ ความ

ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ ของผู้ที่จะด�าเนินการ



การบูรณะชนบท
หัวข้อการบรรยายส�าหรับสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕1๗

๑.�จุดมุ่งหมายในการบูรณะชนบท
(1) รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราที่พึงพอใจ

(๒) ความจ�าเริญของรายได้ชาวชนบทจะต้องเป็นไปโดยมั่นคง

และเสถียรภาพ

(๓) ชาวชนบทจะต้องสามารถช่วยตนเองได้ และสามารถช่วย

เหลือซึ่งกันและกันได้(ดูบทความ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท)

• การเพิ่มรายได้ไม่เหมือนกับการพัฒนา การพัฒนามีความ

หมายกว้างกว่าการเพิม่รายได้ หมายถงึการอยู่ดี กนิด ีครองชวีติด ีแต่

การเพ่ิมรายได้เป็นเง่ือนไขส�าคัญของการพัฒนา เพราะความยากจน

ท�าให้มนษุย์เสือ่มความเป็นมนษุย์ (debase humanity) 

• พัฒนาเพื่อประโยชน์ (ก) ทางวัตถุ (ข) ทางปัญญา (ค) 

ทางศีลธรรม

(ดูภาคผนวกของบทความ ข้อคิดเร่ืองการพัฒนาเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้ส�าหรบั ค.ศ. ๑๙๘๐ หวัข้อ “การอยูด่กีนิดขีองคนในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ ปฏทินิแห่งความหวงั จากครรภ์มารดาถึงเชงิตะกอน”)

• การเน้นพัฒนาชนบท ไม่ใช่ว่าจะต้องเพิกเฉยความยากจน

ของคนในเมือง แต่ชาวชนบทมีมากกว่า จึงเป็นเรื่องส�าคัญกว่าโดย 
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นัยนี้ และการขจัดความยากจนในเมืองนั้น มีลักษณะแตกต่างกับการ

พัฒนาชนบทอยู่บ้าง

๒.�อุปสรรคในการบูรณะชนบท
• ดูบทความ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท ในหัวข้อนี้ 

• นอกจากนัน้ ยงัมลีกัษณะของโครงการพัฒนาของรฐับาลซึง่

เป็นขัน้พืน้ฐาน (infrastructure) และลกัษณะการท�างานของข้าราชการ

และระบบรวมอ�านาจ

๓.�วิธีการบูรณะชนบทของเอกชน�นักศึกษา

และมหาวิทยาลัย
• งานของนิสิตนักศึกษาพัฒนา

• งานของเอกชนกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการสารภีของบริษัท

เชลล์ โครงการของสภาสงเคราะห์ งานของสภาคาทอลิก งานของ

สภาคริสตจักร ฯลฯ

• งานโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร (ป.บ.อ.) เปรียบเทียบกับ

งานในประเทศอื่นๆ แทนซาเนีย เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย เนปาล และ

เปรียบเทียบกับงานของกรมพัฒนาชุมชน

• งานในประทศอื่นๆ เช่น JCRR ในไต้หวัน, Puebla ใน

เม็กซิโก, Ourangabad ในอินเดีย, Comilla ในบังกลาเทศ, ระบบของ

อิสราเอล, ระบบคอมมูนของจีนแดง เป็นต้น 

• งานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์
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 หลักการ (1) การเพิ่มรายได้

    (๒) อนามัย 

    (๓) การศึกษา 

    (๔) อรรถประชาภิบาล

 วิธีการ  ทีมพัฒนากรไปอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

 วัตถุประสงค์ ช่วยให้ชาวชนบทช่วยตัวเองและสามารถ 

    ช่วยซึ่งกันและกัน

๔.�ความจ�าเป็นของรัฐบาล
• การพัฒนาข้ันพื้นฐาน ถนน เข่ือน ชลประทาน การวิจัย  

สินเชื่อ

• การรักษาความสงบเรียบร้อย

• การภาษีอากร การบริการสาธารณูปการ และการให้มีงาน

ท�า

• การจัดระบบการใช้ที่ดิน: เช่า (land tenure), จัดรูปที่ดิน 

(land consolidation), ปฏิรูปที่ดิน (land reform)

๕.�การผสมงานของรัฐบาลกับเอกชน
โครงการบูรณะชนบทสมบูรณ์แบบในลุ่มแม่กลองของมหา- 

วทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหิดล และธรรมศาสตร์



โครงการพัฒนาชนบท� 

แบบผสมผสานลุ่มน�้าแม่กลอง
ประยงค์ เนตยารักษ์ แปลจากสุนทรพจน์เรื่อง  

“The Meklong Integrated Rural Development Programme”

ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ณ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕1๗

ท่านแชนเซลเลอร์ ท่านสุภาพสตรี และท่านสุภาพบุรุษ

เนื่องในวโรกาสอันเป็นเกียรติแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาในวันนี้ 

ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความขอบคณุต่อมหาวทิยาลัยสงิคโปร์ท่ีให้เกียรติ

โดยการมอบปริญญาบัตรให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้ง ๔ คน ข้าพเจ้ารู้สึก

เป็นประสบการณ์ใหม่อันน่าภาคภูมิใจย่ิงที่ได้รับเกียรตินี้ โดยมิต้อง

ผ่านการถูกเคี่ยวเข็ญจากอาจารย์ผู้สอน โดยมิต้องหวาดผวากับการ

สอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า และโดยมิต้องผ่านการเขียน

วทิยานพินธ์ ซึง่ต้องแก้ไขซ�า้แล้วซ�า้เล่า ซึง่ข้าพเจ้าเหน็ว่ามนัเป็นภาระ

ที่น่าเบื่อหน่ายมากส�าหรับทั้งผู ้เขียนเองและท่านกรรมการผู้อ่าน

วทิยานพินธ์ ด้วยเหตฉุะนี ้พวกเราจึงรู้สึกขอบคณุเป็นอย่างมากส�าหรบั

เกียรติที่พวกเราได้รับในวันนี้

ในความรูส้กึส่วนตวัของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ามคีวามรูส้กึทัง้ภาค

ภมูใิจและไม่สบายใจไปพร้อมๆ กนั ทีรู่ส้กึภาคภมูใิจเพราะได้มโีอกาส

มาเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และได้มีโอกาสพบปะกับนัก
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วิชาการที่เด่นๆ ของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจก็เพราะว่า

ต่อไปในอนาคต การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอาจจะมีข้อบกพร่อง

มากมายจนท�าให้ท่านทัง้หลายต้องผดิหวงัต่อการทีไ่ด้ยกย่องให้เกียรติ

แก่ข้าพเจ้าในวันนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะให้ความม่ันใจแก่ท่านผู้มีเกียรติ

ทั้งหลายได้ก็คือ ข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติงานให้ดีที่สุด จะไม่ท�าให้

ท่านทั้งหลายผิดหวัง

เมื่อพูดถึงความผิดหวัง มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้นใน

สังคมมนุษย์ทั่วไป ที่วันนี้ปวงชนจะพากันดีอกดีใจต่อความส�าเร็จสม

ประสงค์ท่ีบางทีมนัอาจจะเกิดขึน้โดยบังเอญิ แต่หลงัจากวนั เดอืน หรอื

ปีผ่านไปแล้ว พวกเขาก็จะมาคิดได้ว่าสิ่งที่ส�าเร็จสมประสงค์ครั้งนั้น 

แท้จริงแล้วกเ็ป็นเพยีงภาพลวงตา ตอนนีพ้วกเขาก็จะมแีต่อารมณ์เสยี

และรู้สึกผิดหวัง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอารมณ์ของคนเรานั้นมักจะถูก

ชกัน�าโดยมตมิหาชน แต่มตมิหาชนกเ็หมอืนพระเอกละครทีต้่องเปลีย่น

ไปได้อยูเ่สมอๆ พระพทุธเจ้าได้ทรงเทศนาสัง่สอนพวกเราไว้ว่า ให้มอง

ความส�าเรจ็และความล้มเหลวเสมอืนสิง่ทีไ่ม่มัน่คงถาวร ไม่มแีก่นสาร 

เราจะต้องเผชญิหน้ากบัสิง่ทัง้ ๒ นีด้้วยจติใจอนัสงบและเยอืกเยน็

มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เป็นเสมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีทั้ง

ความส�าเรจ็และความล้มเหลว มคีวามคาดหมายและความผดิหวงั ได้

รับการยกย่องสรรเสริญและการถูกวิพากษ์วิจารณ์ มติมหาชนจะ

แสดงออกเป็นการยกย่องสรรเสรญิ เมือ่มหาวทิยาลยัมีการค้นพบสิ่ง

ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ส�าเร็จขึ้นมา เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิชาการ

ที่ปรากฏเด่นชัด หรือเมื่อนักศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่

ตรงกับความปรารถนาของปวงชน เช่น การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล

ไทยเมือ่ปีทีแ่ล้ว1๙ มอียูบ่่อยครัง้ทเีดยีวทีก่ารแสดงออกของมตมิหาชน

19 เหตุการณ์ 1๔ ตุลาคม ๒๕1๖ – ผู้แปล



๒๐๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดงักล่าวนัน้มากจนเกนิไป การแสดงออกท่ีมากเกินไปนีย้ิง่ทวสีงูขึน้เมือ่

มหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาถูกโจมตี โดยมีความคิดเห็นว่า

นกัศกึษาเป็นตวัน่าร�าคาญ เป็นคนปกครองยาก ไม่เรยีบร้อย ไม่มศีลี- 

ธรรม และมีกิริยาท่าทางท่ีเลวผิดมนุษย์ คณาจารย์เป็นพวกกาฝาก 

และมหาวทิยาลยัคอืหอคอยงาช้างซึง่เป็นแหล่งผลติพวกทีม่หีวัรนุแรง 

พวกที่ไม่ต้องการให้มีรัฐบาลหรือกฎหมาย และพวกติดยาเสพติดให้

โทษ ท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัอาจจะชีว่้ามหาวทิยาลยันัน้

ได้ประโยชน์น้อย มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับการศึกษาระดับอื่นๆ

ท่านแชนเซลเลอร์ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ 

ควรจะเดินไปตามทางแห่งความหวานชื่นและขมขื่นของตัวเอง โดยมิ

จ�าเป็นต้องน�าพากบัการเปลีย่นกลบัไปกลบัมาของมตมิหาชน ข้าพเจ้า

คิดว่าสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องพิจารณาก็คือ เราก�าลังท�าอะไรที่เป็นการรับใช้

สังคมอยู่หรือเปล่า

ในปัจจุบันนี ้เพ่ือเป็นการรับใช้สังคม ๓ มหาวทิยาลยัในประเทศ 

ไทยได้ร่วมกันท�าโครงการพัฒนาชนบท โดยไม่ค�านึงถึงว่าประชาชน

จะคิดอย่างไร ๓ มหาวิทยาลัยนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(การเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (การแพทย์) และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (สังคมศาสตร์) โครงการที่ร่วมกันท�านี้เรียกว่าโครงการ

พัฒนาชนบทแบบผสมผสานลุ่มน�้าแม่กลอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

1,๔๗๐,๐๐๐ เฮกตาร๒์๐ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 1,๕๐๐,๐๐๐ 

คน อาณาเขตครอบคลุมของโครงการประกอบด้วยบางส่วนของ ๗ 

จังหวัด๒1 ที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยมี

20 ประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ ไร่ – ผู้แปล
21 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 

และเพชรบุรี – ผู้แปล



๒๐๗ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

เขตของโครงการที่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดประมาณ ๕๐ กิโลเมตร แนว

เขตของโครงการด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น�้าท่าจีนซึ่งไหลผ่าน

จงัหวดันครปฐม ส่วนทางด้านทศิตะวันตกตดิกับแม่น�า้แม่กลอง แม่น�า้

สายนี้เป็นที่ไหลรวมของแควน�้าสายต่างๆ แควน�้าสายหนึ่งที่มีชื่อเสียง

มาก มชีือ่ว่าแม่น�า้แคว ซ่ึงมสีะพานข้ามแควน�า้ทีม่ชีือ่เสียงมาก๒๒ พืน้ที่

ของโครงการนีเ้ป็นแหล่งท่ีได้รับความสนใจจากนกัวชิาการทัง้นกัสงัคม- 

ศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพราะ

มีปัญหาต่างๆ มากมาย นักสังคมศาสตร์จะต้องติดต่อกับประชาชน

อย่างน้อย ๔ เชือ้ชาต ิ๔ ภาษา ต้องหาทางแก้ปัญหาการถอืครองทีด่นิ 

โจรผู้ร้าย การบริหารราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การไม่รู้หนังสือ 

ความล้มเหลวของระบบสหกรณ์ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ยังไม่หมด 

ยงัมปัีญหาต่างๆ ทีไ่ม่ได้กล่าวถึงอกีมาก นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์จะ

ต้องหาทางแก้ปัญหาการป้องกนัไม่ให้เกดิโรค และการรกัษาโรคต่างๆ 

การวางแผนครอบครัว การมีบ้านท่ีถูกสุขลักษณะ และการรักษา

ร่างกายให้สมบูรณ์ปราศจากโรค การโภชนาการ และภาวะอากาศ 

และน�้าเสีย ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยรีบด่วน ในพื้นที่

โครงการมีลักษณะดินหลายชนิด และมีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น 

ข้าว ผลไม้ ผักต่างๆ มันส�าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ มีการท�านาเกลือ 

การประมง และการจัดการในเรื่องน�้า ส่ิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดและ

กระตุน้ความสนใจของนกัวิทยาศาสตร์การเกษตรให้เข้ามาศกึษาอย่าง

ยิง่ส�าหรบัก�าลงัคนทีจ่ะใช้ในการท�าโครงการนีส่้วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษา

จาก ๓ มหาวิทยาลัยนี้ 

เราได้เริ่มท�าโครงการน้ีเมื่อตอนต้นปี (พ.ศ.๒๕1๗) และได้

22 สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชื่อว่าสะพานข้ามแม่น�้าแคว 

– ผู้แปล



๒๐๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ท�าการส�ารวจไปแล้ว ๓ ประการคอื ประการแรกเป็นการค้นหาบรกิาร

ต่างๆ และส่ิงอ�านวยความสะดวกของทางราชการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประการที ่๒ เป็นการหาข้อเท็จจรงิท่ีเกีย่วกบัประชาชนและการด�าเนนิ

ชวีติของเขา และประการที ่๓ เป็นการศกึษาและการวเิคราะห์ลกัษณะ

ของเนือ้ดิน ข้ันต่อไปซึง่เป็นขัน้เตรยีม จะมกีารส่งคณะผูป้ฏบิตังิานใน

ท้องที่ ๖ คณะไปพักอาศัยอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้คัดเลือก ๖ 

หมู่บ้าน หมู่บ้านท้ัง ๖ นี้จะอยู่กระจัดกระจายไปทั่วโครงการ คณะ 

ผู้ปฏิบัติงานในท้องที่แต่ละคณะจะประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน และ

นักศึกษาจ�านวน ๓–๔ คน การเลือกผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคณะนี้ จะ

เน้นท่ีการรวมกนัและการร่วมมอืกันของผูป้ฏิบตังิานทีม่าจาก ๓ มหา- 

วิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในสนามนี้จะด�าเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเช่นเดียว

กบัชาวบ้าน โดยพยายามทีจ่ะท�าให้ชาวบ้านมคีวามเชือ่มัน่และศรทัธา

สืบปัญหาของชาวบ้านในทุกๆ ด้าน ช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยตัวเองได้ 

แนะน�าหรือเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นความต้องการของ

ชาวบ้าน ปรบัปรงุการท�ามาหากนิของชาวบ้าน สขุภาพ อนามยั การ

ศกึษา และการปกครองตนเองของชาวบ้าน ขณะนีก้�าลงัรวบรวมราย

ชือ่ของคณาจารย์ทีม่คีวามประสงค์จะเป็นทีป่รกึษาของโครงการ ทัง้นี้

เพื่อจะได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก ๓ มหาวิทยาลัยมาไว้ส�าหรับ

ด�าเนนิโครงการ มกีารสร้างสายการตดิต่องานระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน

สนามกับศูนย์ปฏิบัติงานของโครงการในกรุงเทพฯ โครงการพัฒนา

ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมหาวิทยาลัยก็จะได้เสนอให้

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิส�านกั

งบประมาณและหน่วยงานของทางราชการเพือ่พจิารณาและด�าเนนิการ 

โดยทางโครงการจะสนบัสนนุด้านข้อมลูต่างๆ ข้อเทจ็จริง ความจ�าเป็น

ของท้องถิ่น และประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



๒๐๙ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

เราคาดหวังอะไรจากโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานลุ่ม

แม่น�้าแม่กลองนี้

1. คณาจารย์ของมหาวทิยาลยัและนกัศกึษาจะท�าหน้าทีเ่ป็นตวั

เชื่อมระหว่างชาวชนบทกับข้าราชการในท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากข้อ

บกพร่องของระบบราชการและการบรหิารงานสาธารณะในช่วง ๔๐ ปี

ที่ผ่านมา ท่ีท�าให้ช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ทางราชการ

ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ

๒. โครงการนีจ้ะช่วยเสรมิงานพฒันาของรฐับาลซึง่ได้เน้นทีก่าร

สร้างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง แต่ปัจจัย

เหล่านั้นก็ยังมีไม่มากพอที่จะแก้ปัญหาความยากจนและปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของชาวชนบทได้

๓. ชาวชนบทจะได้รับการสนับสนุนให้ช่วยตัวเองได้ และจะได้

รบัความช่วยเหลอืในการจัดต้ังสถาบันเพือ่สามารถช่วยเหลอืซึง่กันและ

กัน

๔. คณาจารย์และนักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเป็นระบบจาก

โลกแห่งความเป็นจริง เพ่ือเสริมจากสิ่งที่เขาเรียนรู้จากต�าราและใน

ห้องเรียน

๕. คณาจารย์และนักศกึษาจะได้ประโยชน์จากการท�างานพฒันา

ที่ใช้วิชาการจากหลายสาขา

๖. มหาวิทยาลัยจะเรียนรู้ถึงวิธีการร่วมมือซึ่งกันและกัน และ

การท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง

๗. จะมีการวิเคราะห์วิธีการพัฒนาแบบนี้เป็นระยะๆ เพื่อหา

ข้อดีและข้อบกพร่องต่างๆ บทเรียนที่ได้จากการประเมินนี้ บางที

อาจสามารถน�าไปใช้พฒันาในท้องทีอ่ืน่ๆ ของประเทศไทยได้ และอาจ

จะท�าให้เป็นรูปแบบการพัฒนาทั่วๆ ไปได้



๒1๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาของ

ทัง้ ๓ มหาวทิยาลยันีป้ระสบผลส�าเรจ็สมดงัทีเ่ราหวงัเอาไว้หรอืไม่ ไม่

ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่มีโครงการต่างๆ อีกมากมายที่สมควรจะได้รับ

การกล่าวถึงมากกว่าโครงการแม่กลองนี ้และโครงการทีดี่เด่นเหล่านัน้

อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก อันรวมทั้ง

มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ด้วย ข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อท่านผู้มีเกียรติอัน

ทรงคุณวุฒิทั้งหลายในความอาจหาญของข้าพเจ้าที่พยายามยัดเยียด

ให้ท่านมามีส่วนร่วมในความหวังและความทะเยอทะยานต่อโครงการ

แม่กลองนี ้เราชาวเอเชยีได้ชือ่ว่าเป็นนกัเดนิทางท่ียิง่ใหญ่เสมอมา และ

ในบนัทึกของนกัเดนิทางเหล่านัน้กเ็ตม็ไปด้วยเรือ่งราวอนัน่าสนใจและ

ตื่นเต้นยิ่ง ข้าพเจ้าก็เปรียบเสมือนนักเดินทางผู้หนึ่ง ถึงแม้ว่าเรื่องเล่า

ของนักเดินทางผู้น้ีไม่น่าสนใจหรือตื่นเต้น ข้าพเจ้าก็หวังว่าอย่างน้อย

ท่ีสุดท่ีประชมุอนัทรงเกยีรตใินทีน่ีค้งจะยอมรบัเอาเรือ่งเล่าของข้าพเจ้า

เป็นสิง่ตอบแทนจากพวกเรา เพือ่แสดงความขอบคณุต่อท่านผูม้เีกยีรติ

ส�าหรับเกียรติที่ท่านได้มอบให้แก่เรา



วิชาพัฒนาชนบท�
ค�าบรรยายวิชาพัฒนาชนบท

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕1๘

ความหมายของค�าว่า “ความเจริญทางเศรษฐกิจ” (growth) 

“การพัฒนาเศรษฐกิจ” (development)๒๓ และ “คุณภาพแห่งชีวิต” 

23 ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ กบัค�าว่าพัฒนาการเศรษฐกจิ มคีวามต่าง

กนั กล่าวคอื ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ หมายถึงการเพิม่ผลผลติ

ให้มากข้ึน โดยเพิม่ประสิทธภิาพการผลติให้สงูขึน้ ซ่ึงดไูด้จากผลผลติต่อ

หน่ึงหน่วยของการใช้ปัจจัย ส่วนการพฒันาเศรษฐกจิ หมายถงึการเพิม่ 

ผลผลิตให้มากขึน้ โดยมกีารเปล่ียนแปลงทางเทคนคิและการจดัการของ

สถาบันต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการผลติ (ด ูKindleberger, Economic Dev- 

elopment, 2nd., McGreaw-Hill, p.3) นอกจาก Kindleberger แล้วก็

มนีกัเศรษฐศาสตร์ท่านอืน่ๆ ทีใ่ห้นยิามของการพฒันาเศรษฐกจิไว้ต่างๆ

กันเช่น Meier และ Baldwin (จากหนังสือชื่อ Economic Develop- 

ment, John Wiley & Son INC, หน้า ๒) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันา

เศรษฐกจิกค็อื ขบวนการทีร่ายได้ประชาชาตทิีแ่ท้จรงิ (real national 

income) ของระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ตลอดเวลายาวนาน
   Okun และ Richardson (ใน “Economic Development: 

Concept and Meaning” in Okun and Richardson (eds.), Studies 

in Economic Development, 1961, p.230–236) ให้ค�านิยามการ

พัฒนาเศรษฐกิจคือ การรักษาระดับการปรับปรุงความเป็นอยู่ทางวัตถุ

ของประชาชนให้ดีขึ้นและตลอดไป การปรับปรุงด้านวัตถุก็คือการเพิ่ม

จ�านวนสินค้าและบริการนั่นเอง
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(quality of life) เท่าที่พูดกันในประเทศไทย เราพูดกันถึงเรื่องการ

พฒันาเศรษฐกจิแล้วมาตอนหลงัเราเพิม่ค�าสงัคมเข้าไป เป็นการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม เราใช้รายได้ประชาชาติเป็นตัววัดโดยส่วนรวม 

โดยดูว่าปีนี้ GNP ส่วนรวมหรือ GNP รายภาคเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์ นี่

เป็นเนือ้หาของความมุง่หมายของการพฒันาเศรษฐกิจในทศวรรษแรก

ของการพัฒนาของ UN (UN – First Development Decade 1961–

1970) หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไปพูดถึงการพัฒนาเป็นการเจริญ

งอกงามท่ีภาษาองักฤษเรยีกว่า growth เนือ่งด้วยเหตนุีจ้งึเกดิผลทีเ่รา

เห็นกันอยู่ ดังเช่นประเทศไทยอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ ๘% แต่ใน

ชนบทยังมีคนจนอยู่อย่างเดิม แม้แต่ในเมืองใหญ่ก็มีคนจนที่อัตคัด

อย่างเดิม ที่เราพูดถึงช่องว่างระหว่างความยากจนและความร�่ารวยยัง

มอียูด่งัเดมิ เฉพาะอย่างยิง่เมือ่ ๒–๓ ปีทีแ่ล้ว ธรรมชาตไิม่เป็นใจ เกิด

ความแห้งแล้ง เลยท�าให้เกิดเป็นปัญหาหนี้สินของชาวนา ชาวนาไม่มี

ที่ดินท�ากินในภาคกลางและภาคอื่นเพิ่มจ�านวนมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุ

นี้เมื่อประมาณเวลาใกล้หมดทศวรรษแรกแห่งการพัฒนาของสห- 

ประชาชาติ จึงมีผู้ไม่พอใจเรื่องนี้เป็นอันมาก นักเศรษฐศาสตร์ นัก

สงัคมวิทยาจงึพยายามให้สหประชาชาตปิระกาศถงึวธีิการพฒันาทีถ่กู

ต้องย่ิงขึ้น ดังนั้นเมื่อสหประชาชาติประกาศนโยบายที่ ๒ แห่งการ

พัฒนา จึงได้ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับประเทศด้อยพัฒนาไว้หลาย

ประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี๒้๔

• จัดสรรเฉลี่ยรายได้และสมบัติให้ชอบธรรมยิ่งขึ้น

• เพิ่มระดับการประกอบอาชีพให้มากพอใช้

• เพิ่มความมั่นคงในการหารายได้

24 ด ู – International Development Strategy UN 1970

   – “ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับ  

       ค.ศ.1๙๘๐” 
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• ขยายและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในด้าน

การศึกษาอนามัย

• โภชนาการ ที่อยู่อาศัยและสวัสดิภาพของประชาชน

• บ�ารุงรักษาป้องกันสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายส�าหรับอัตราเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อคนนั้น ค�านวณจาก

สมมตุฐิานว่าประชากรในประเทศด้อยพฒันาจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ปีละ 

๒.๕%๒๕ ตลอดทศวรรษที่ ๒ แห่งการพัฒนา

ทางด้านธนาคารโลกก็ได้ส�านึกถึงข้อนี้อยู่เสมอ ดังเช่น นาย 

โรเบิร์ต แมคนามารา (Robert McNamara) ได้ย�้าอยู่เสมอว่าผลของ

การพัฒนาไม่หลั่งไหลไปสู่คนยากคนจน ดังจะเห็นได้จากจ�านวนคน

ม่ังมีในประเทศด้อยพัฒนา ๒๐% มีรายได้ถึง ๘๐% ของรายได้

ทั้งหมด ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ ๘๐% มีรายได้เพียง ๒๐% และ

นายแมคนามาราได้เสนอว่าสิง่เหล่านีย่้อมแก้ไขได้ การทีป่ระเทศด้อย

พัฒนาทั้งหลายไม่แก้ไข เพราะไม่มีเจตนาดีทางการเมือง (Lack of 

Political Will) 

หวนมาพดูถึงรัฐบาลไทย ส่ิงต่างๆ ในการแก้ไขความไม่ยตุธิรรม

ท่ีกล่าวไว้นั้น รัฐบาลก็พยายามแก้ไข เช่น ผันเงินไปสู่ชนบท ซึ่ง

เป็นการท�าที่ดี ถ้าท�าได้เรื่อยๆ ไปกลัวว่าอายุของรัฐบาลสั้นจึงเร่งรีบ 

จงึมกีารขาดตกบกพร่องไปบ้าง เช่นการเฉลีย่เงนิต�าบลละ ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ก็เป็นการวางแผนเฉพาะต�าบลๆ ไป แต่ละต�าบลก็ท�าในสิ่งที่ตน

ต้องการ การตดิต่อระหว่างต�าบลต่างๆ ไม่ม ีดังนัน้แทนทีเ่ราจะได้ถนน

25 ประเทศพม่า อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในรอบทศวรรษ 1๙๖๐–

1๙๗๐ ประชากรได้เพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน ๒.๕% ส่วนมาเลเซีย 

๓.๐% ฟิลิปปินส์ ๓.1% และไทย ๓.1% ทั้ง ๓ ประเทศนี้อัตราเพิ่ม

สูงกว่าเป้าหมายมากนัก ดูเรื่องเดียวกัน
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สายยาวๆ กลับได้ถนนสายสั้นๆ เฉพาะในต�าบล งานของรัฐบาลจึงไม่

เป็นระบบ

เราจึงสรุปได้ว่า ความเจริญเติบโตกับการพัฒนานั้นต่างกัน 

ความเจริญเตบิโตหมายถงึการงอกอย่างเดียว การพฒันาเศรษฐกจิใน

แง่กว้างต้องรวมถึงความยุติธรรมในสังคมด้วย

ลักษณะการพัฒนาชนบทที่เป็นวิชาที่เราก�าลังพูดกันนี้ ควรจะ

คลุมเรื่องเหล่านี้ด้วย เรามักจะได้ยินผู้อ้างว่า การกระจายเงินได้และ

ทรพัย์สนิให้ทัว่ถึงในขณะนีจ้ะท�าให้ประเทศด้อยพฒันามอีตัราก้าวหน้า

ลดต�่าลง หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเราเฉลี่ยทรัพย์ออกไปทั่วกันเช่นนี้อาจจะ

ท�าให้คนไม่ค่อยอยากท�างานเพื่อหาก�าไรหรือรายได้ เพราะจะถูกเก็บ

ภาษีรายได้หมด จะมีความย่อท้อไม่อยากท�างาน ยิ่งนักอุตสาหกรรม

ยิ่งเห็นหนักไปในด้านนี้ เช่นในขณะนี้เราได้ยกฐานะของกรรมกรเป็น 

๒๕ บาทต่อวัน ก็มีคนติเตียนที่ปรึกษารัฐบาลว่าเป็นผู้วางระเบิดเวลา 

และได้เกิดจุดเสื่อมทั่วประเทศ 

เรามักได้ยินผู้อ้างว่า การกระจายเงินได้และทรัพย์สินให้ทั่วถึง

ในขณะนีจ้ะท�าให้ประเทศด้อยพฒันามีอตัราก้าวหน้าลดต�า่ลง หรอือกี

นยัหนึง่เป้าหมาย ๒ อนันีข้ดักนั๒๖ แต่ศาสตราจารย์คณุนา เมียร์ดาล 

(Gunnar Myrdal) จาน ทินเบอเจน (Jan Tinbergen) บาร์บารา วาด 

(Barbara Ward) อาเธอร์ หลุยส์ (Arther Lewis) เจมส์ กรานท์ 

(James Grant) และโรเบิร์ต แมคนามารา และผู้อื่นอีกหลายคน ได้

แสดงเหตุผลและน่าเชื่อว่า แม้จะแบ่งเงินได้และทรัพย์สินให้ล�าเอียง

เข้าข้างคนมั่งมีก็มิใช่ว่าจะช่วยให้มีการออมทรัพย์และการลงทุนสูงขึ้น 

อกีด้านหนึง่นัน้เมือ่ประเทศจัดการกระจายรายได้และทรพัย์สินให้เสมอ

ภาคกนัมากข้ึนแล้วก็ปรากฏบ่อยๆ ว่าได้มกีารออมทรพัย์และการลงทนุ

26 เรื่องเดียวกัน
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สูงขึ้น อันเป็นสื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าได้ดี

ส�าหรบัเรือ่งนีน้ยิมเหน็ว่า ถ้ามกีารกระจายรายได้และทรพัย์สนิ

ให้เท่าเทียมมากขึ้นแล้ว แม้ว่าความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมจะด้อย

ลงไปบ้างก็ไม่เป็นไร เช่นแทนที่จะเพิ่มขึ้นปีละ ๘% ก็ลดเหลือ ๖% 

เป็นต้น ในเรือ่งแรงงานทีม่ผีูอ้้างว่า การทีเ่งนิค่าจ้างขัน้ต�า่เพิม่จาก 1๖ 

บาท เป็น ๒๐ และ ๒๕ บาท เป็นการล้างผลาญบ้านเมือง ท�าให้

อตุสาหกรรมตกต�า่ แท้จริงไม่ควรจะเป็นดงันัน้ ก่อนทีค่ณะทีป่รกึษา๒๗ 

จะให้ค�าปรกึษากม็คีณะอนกุรรมการอยูห่ลายฝ่าย และได้ท�าการศึกษา

ความต้องการของคนและความต้องการของอตุสาหกรรม ความต้องการ

ของคนท�างาน 1 คน ที่มีเมยี 1 คน และมลีกู 1 คนเงนิได้เท่าไรจงึ

จะพอ (พอดอีย่างพอสมควร) และคดิถงึอนาคตด้วย อาจารย์ไตรรงค์๒๘ 

ได้ไปเกบ็ตวัเลขที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการครอง

ชีพ ในเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค โภชนาการ 

การบันเทิงพอประมาณ คิดรวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับคนที่อยู่ใน

กรุงเทพฯ ใน 1 วันเท่ากับ ๓๐ บาท และส�าหรับความต้องการของ

อุตสาหกรรมนัน้ได้ค�านวณออกมาว่าค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเป็น

เพียง ๙% ของต้นทุนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ใน

เอเชยีแล้ว ค่าจ้างแรงงานของเรายงัถกูกว่าทกุๆ ประเทศ สรปุแล้วเรา

ควรจะขึ้นค่าแรงให้กับกรรมกรได้อีกตั้ง ๓๐ บาท แต่เราขึ้นเพียง ๒๐ 

บาท และเป็นการค่อยๆ เพิ่มจาก 1๖ เป็น ๒๐ และเป็น ๒๕ บาท 

เพราะเกรงว่าเศรษฐกิจจะระส�่าระสาย

27 คณะทีป่รึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนายสญัญา ธรรมศกัดิ–์ บรร- 

ณาธกิาร
28 ด ูไตรรงค์ สุวรรณคีร,ี วารสารธรรมศาสตร์, ปีที ่๕ เล่มท่ี 1, มิถุนายน 

๒๕1๘
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ทีนี้หันมาดูปัญหาว่า ท�าไมการลงทุนในบ้านเราจึงหยุดชะงัก 

สาเหตมุาจากกรรมกรสไตรค์หรือเร่ืองการถอนใบอนญุาตบริษทัเทมโก้ 

ผมคิดว่าสิ่งที่ส�าคัญที่ท�าให้การลงทุนหยุดชะงักเป็นเพราะเหตุผล

ทางการเมืองมากกว่า

ผมใคร่จะได้เหน็การวางแผนพฒันาและปฏบิตัติามแผนเป็นไป

ในทางสนับสนุนและรกัษาไว้ซ่ึงคณุภาพแห่งชวีติของชาวเอเชยีหรอืพดู

ให้ง่ายเข้า คือการอยู่ดีกินดี ซึ่งผมได้เสนอไว้ดังนี้๒๙

การอยู่ดีกินดีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์ถึงเชิงตะกอน)

“เมือ่ผมอยูใ่นครรภ์ของแม่ ผมอยากให้แม่ได้กินอาหารถกูหลกั

โภชนาการและได้รับการเอาใส่ด้านสวัสดิการแม่และเด็ก

ผมไม่ต้องการมีพีน้่องมากมายอย่างทีพ่่อแม่ผมมมีา และผมไม่

อยากให้แม่มีน้องกระชั้นชิดกับผมเกินไปนัก

แม่กับพ่อผมจะแต่งงานกันตามประเพณีหรือไม่ ไม่ส�าคัญ ที่

ส�าคัญคือแม่กับพ่อต้องอยู่ร่วมกัน และไม่ทะเลาะกันบ่อยๆ

ในระยะ ๒–๓ ปี หลังจากที่ผมเกิดมา ผมอยากให้แม่กับผมได้

กนิอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการ เพราะเป็นระยะทีร่่างกายและสมองผม

เติบโตขึ้นและเป็นระยะที่จะส่งผลดีผลร้ายให้ผมในอนาคต

29 บทความนี้เดิม เขียนเป็นรายงานชื่อ “The Quality of life of South 

East Asian: a chronicle of hope from womb to Tomb” เสนอต่อ 

SEADAG คือ South East Asia Development Advisory Group ซึ่ง

สังกัดอยู่ใน Asian Society ใน New York ต่อมาได้มีการแปลรายงาน

นี้ไว้ในหนังสือ เสียชีพอย่าเสียสิ้น (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ๒๕1๗)
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ผมต้องการไปโรงเรียน และอยากให้พีส่าวเรียนหรอืน้องสาวผม

ได้เรียนหนังสือด้วย แล้วเรียนวิชาที่ไปท�างานได้ กับให้โรงเรียนอบรม

ส่ังสอนเรือ่งศลีธรรมจรรยาให้เรา ถ้าเผอญิผมเรยีนเก่งไปได้ถงึชัน้สงูๆ 

ก็ขอให้มีโอกาสเรียนได้สูงที่สุด

เมื่อออกจากโรงเรียน ผมก็อยากท�างานเลี้ยงชีพ และงานควร

จะน่าสนใจพอที่จะรู้สึกว่าผมได้ท�าประโยชน์แก่คนอื่น

บ้านเมอืงทีผ่มอยูค่วรจะมขีือ่มแีป มคีวามสงบเรยีบร้อย ปลอดภยั 

และพวกเราไม่ถูกกดขี่ข่มแหงประทุษร้าย

บ้านเมอืงเราควรจะตดิต่อมคีวามสมัพนัธ์อนัมปีระโยชน์และชอบ

ธรรมกบัต่างประเทศ เราจะได้เรยีนรูว้ชิาทัง้ด้านปัญญาและด้านอาชพี

จากมนษุย์ทัว่โลก กบัเราจะได้มทีนุจากต่างประเทศ มาช่วยเราพฒันา

บ้านเมอืงของเราส่งสนิค้าทีผ่มท�าขึน้หรอืทีเ่พือ่นร่วมชาติผมท�า

ข้ึนไปขายต่างประเทศราคาสนิค้าควรจะเป็นราคาทีย่ตุธิรรม

ถ้าผมเป็นชาวนา ผมก็อยากมีที่นาของผมเป็นกรรมสิทธิ์ และ

มีช่องทางที่จะได้สินเชื่อมาลงทุน ได้วิชาแบบใหม่มาใช้เพาะปลูก ได้

ตลาดมั่นคง และราคายุติธรรมส�าหรับพืชผลของผม

ถ้าผมเป็นชาวเมอืงท�างานรับจ้างเขา ผมก็อยากมหีุน้ส่วนในงาน

ที่ผมท�าและมีส่วนในการด�าเนินโรงงานหรือห้างที่ผมท�าอยู่

ในฐานที่เป็นมนุษย์ ผมอยากจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ถูกๆ 

หนังสือเล่มถูกๆ มีวิทยุฟัง มีโทรทัศน์ดู (แต่ไม่อยากฟังหรือดูโฆษณา

สินค้ามากนัก)

ผมอยากมีสุขภาพแข็งแรง และหวังว่ารัฐบาลจะจัดให้มีบริการ

อนามยัป้องกนัโรคชนดิฟร ีและบรกิารรกัษาโรคชนดิทีถ่กูและเรยีกหา

ได้ง่าย

ผมหวงัว่าจะมเีวลาพกัผ่อนเป็นของตนเองบ้าง จะได้มีความสขุ

ร่วมกับครอบครัวผม ถ้าอยากไปเที่ยวสวนก็ไปได้ อยากดูศิลปะชนิด
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ต่างๆ ก็ได้ชม อยากไปงานวัฒนธรรมก็ได้ไปเที่ยว

ผมจ�าเป็นต้องมีอากาศบริสุทธ์ิส�าหรับหายใจ และน�้าสะอาด

ส�าหรับดื่ม

ผมอยากได้ร่วมมือเป็นสหกรณ์กับเพื่อนฝูง จะได้ช่วยกัน เขา

บ้างเราบ้างแล้วแต่ความจ�าเป็น

ผมจ�าเป็นต้องมีโอกาสร่วมงานของชุมชนที่ผมอาศัยอยู่ และ

สามารถมีปากมีเสียงในการก�าหนดชะตาของบ้านเมืองทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองในประเทศของผม

เมยีผมกค็วรมโีอกาสอย่างเดยีวกนั และเราทัง้ ๒ คนควรได้รบั

ความรู้และทราบวิธีการวางแผนครอบครัว

พอผมแก่ลง บ้านเมอืงกค็วรจะให้บรกิารทางการเงนิและสงัคม- 

สงเคราะห์แก่ผม เพราะผมก็ได้ออกเงินบ�ารุงมาตลอด

เมื่อผมตายแล้ว และเผอิญมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ ผมอยากให้

รัฐบาลแบ่งให้เมียไว้พอกิน แล้วเอาที่เหลือไปท�าประโยชน์ให้คนอื่นได้

อยู่กินดีด้วย

นีแ่หละคือความหมายอนัแท้จรงิแห่งชวิีต นีแ่หละคอืการพฒันา

เพื่อประโยชน์ของทุกคน”

ความยากจนในชนบท
ความยากจนท�าให้มนุษย์เสื่อมความเป็นมนุษย์ (Poverty de- 

bases and dehumanizes man) และความยากจนท�าให้มนษุย์ท�าบาป

ได้ง่าย เราไม่อาจประณามคนลกัขโมยได้เตม็ปาก ถ้าเขาต้องท�าเพราะ

เขายากจน ความยากจนมปีรากฏอยู่ทัว่ไป ทัง้ในเมอืงและชนบท การ

ที่เราเอาใจใส่ในเร่ืองความยากจนในชนบท (และขณะเดียวกันก็ไม่

ละเลยความยากจนในเมอืง) กเ็พราะเหตุผลดังต่อไปนี้
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1. ในประเทศด้อยพัฒนาประชากรอาศัยอยู่ในชนบทมากกว่า

ในเมอืง ในชนบทมปีระชากรอาศยัอยูก่ว่า ๘๐% ของประชากรทัง้หมด

๒. ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ไม่

แน่นอน ยงัปรากฏว่ากสกิรประสบภยัธรรมชาตอิยูเ่สมอ เช่น น�า้ท่วม 

ฝนแล้ง เป็นต้น

๓. ถ้าหากชาวชนบทยากจน ไม่มีงานท�า๓๐ คนในชนบทก็จะ

อพยพเข้ามาหางานท�าในเมือง ท�าให้สังคมเมืองเกิดปัญหาต่างๆ 

ติดตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม อาชญากรรม 

ปัญหาวัยรุ่น ฯลฯ

๔. ในภาคชนบทเป็นแหล่งอาหาร และอาหารเป็นสิ่งที่คู่กับ

มนุษย์แม้ว่าปัจจุบันวิทยาการต่างๆ และเทคนิคการผลิตอาหารดีมาก

ขึน้และเรารูจ้กัเรือ่งการปฏวิตัเิขยีวแล้วกต็าม เรือ่งความอดอยากก็ยงั

มีปรากฏอยู่ เช่นความอดอยากที่เกิดในประเทศเอธิโอเปีย ประชากร

หลายล้านคนตายเพราะโรคขาดอาหาร พระเจ้าจกัรพรรดเิฮเลเซลสัซิ

ได้พยายามปิดข่าวเรื่องนี้ อาจจะเป็นเหตนุี้กระมังท�าให้พระองค์ต้อง

หลดุออกจากราชบลัลงัก์ ในประเทศแอฟรกิาตะวนัตก แถบทะเลทราย

ซาฮารา (Sahara) มีเมืองซาเฮล ซึ่งไม่เคยเห็นเม็ดฝนเลยเป็นเวลา

หลายปีมาแล้ว แม้ในประเทศไทยยังไม่ประสบภาวะอดอยากในระดับ

30 ปัญหาการไม่มีงานท�าดูตัวอย่างได้จากการใช้แรงงานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งมีการท�างานกันเต็มที่ มากกว่า ๙๔% ในเดือนธันวาคม 

การใช้แรงงานลดลงเหลือประมาณ ๗1% นอกจากเดือนที่กล่าวข้าง

ต้น และเดือนมิถุนายนและสิงหาคมการใช้แรงงานของเกษตรกรต�่ากว่า 

๒๕% ของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ ในเรื่องนี้ดูรายละเอียดได้จาก สมนึก 

ศรีปลัง,กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร, กลยุทธ์ในการ

พัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เอกสารวิจัย
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เดยีวกบัในประเทศทีก่ล่าวถงึนี ้แต่สภาพการณ์กเ็ป็นทีน่่าวติกอย่างยิง่ 

โดยเฉพาะแถบภาคอสีาน มหีลายจังหวัดทีฝ่นไม่ตกตดิต่อกันเป็นเวลา 

๒–๓ ปี เช่นจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี ๒๕1๘ ทางราชการต้องท�าฝนเทียม

ขึ้นเพื่อช่วยการเพาะปลูกและการเกษตรด้านอื่นๆ 

๕. ในภาคชนบทมีปรากฏการณ์พิเศษที่คนในเมืองมักเข้าไป

กอบโกยผลประโยชน์จากคนในชนบทผ่านระบบการธนาคาร ถ้าเรา

ศึกษาระบบการธนาคารของเราให้รอบคอบ จะเห็นว่า กระแสเงินทุน

มาจากภาคชนบทเข้าสูเ่มอืงมากกว่าจากเมอืงเข้าสูช่นบทยกเว้นระยะ

เวลาที่รัฐบาลมีงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่ภาคชนบทเท่านั้น

กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน

1. การลงทนุ ไม่ว่าเราจะอยูใ่นระบบเศรษฐกิจใด ถ้าต้องการให้

เกิดความเจริญขึ้น ก็ต้องมีการลงทุนเพราะการลงทุนท�าให้ผลิตสินค้า

ได้มากขึ้นและรายได้สูงขึ้น การลงทุนต้องจ�ากัดการบริโภคและเพิ่ม

การออมทรพัย์ แต่การบรโิภคและการออมทรพัย์จะต้องสมดลุกนั การ

ออมมากเกินไป เช่น ในประเทศรัสเซีย ปี 1๙๒๐–1๙๔๐ ก็ไม่พึง

นิยม แม้ว่านโยบายเช่นนั้นจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง การบูรณะ

ชนบทก็เช่นเดียวกัน

๒. กระบวนการพฒันาจ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลง การบรูณะ

ชนบทก็เช่นเดียวกันจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง การท�ามาหากิน 

การผลติ มกีารใช้พชืพนัธุใ์หม่ ใช้น�า้ ใช้ปุย๋ ยาก�าจดัแมลง การพฒันา

เศรษฐกิจของไทยกมี็การเปลีย่นแปลงเช่น เดมิเรามข้ีาวเป็นสนิค้าออก 

ต่อมาเราขยายประเภทของสินค้าออกได้มากข้ึน มีข้าวโพด มัน

ส�าปะหลงั ปอ สตัว์เลีย้ง รวมทัง้การปลกูพชืชนดิใหม่ นอกจากนีย้งัมี
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การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม โดยต้องไม่ให้เกดิความเสยี

หายทางจติใจ เช่นธรรมเนยีมการซือ้ของขวญัให้ผูใ้หญ่ งานเลีย้งใหญ่

โตหรูหราจะต้องแก้ไข

๓. การเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดขึ้นบ่อยและเร็วก็จะได้รับความเสีย

หาย ความระส�่าระสายย่อมมีขึ้น เช่น การเปลี่ยนการเก็บภาษีบ่อยๆ

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยจ�าเป็นต้องให้ได้ดุล 

(Balanced Development)๓1 เราจ�าเป็นต้องพัฒนาการเกษตรและ

อตุสาหกรรมไปพร้อมๆ กนั และแม้แต่การเกษตรของหน่วยงานต่างๆ 

ออกจะพฒันาไปพร้อมๆ กนั มใิช่การชลประทานล�า้หน้า กรมวชิาการ

ตามไม่ทัน ถ้าสร้างแต่ตัวเขื่อนไม่พูดถึงคลองส่งน�้า เรื่องการใช้ปุ๋ย 

เรื่องการจัดรูปที่ดิน ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

๕. การประมวลทรัพยากร (Resource Budgeting) เรามีทีด่นิ

อยู่เท่าไร มปีระชาชนเท่าไร ป่าสงวนจรงิๆ มเีท่าไร มทีีด่นิเฉลีย่ให้คน

ท�านาท�าไร่เท่าไร และทรัพยากรท่ีมีค่าอีกอย่างหนึ่งคือคน เมื่อเรา

ประมวลทรัพยากรแล้วก็ด�าเนินการลงทุนหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระบวนการที่ดี

๖. การบริหารงานพัฒนาจะต้องท�าให้ถูกหลักและดีจริงๆ การ

บริหารจะต้องเกี่ยวกับการวางแผนและมีการล�าดับความส�าคัญของ

โครงการต่างๆ เฉพาะการร่วมมือประสานระหว่างกระทรวง ทบวง 

กรมเป็นเรือ่งส�าคญัมาก เพราะประเทศเราต่างคนต่างท�า เช่นงานด้าน

การศึกษา เป็นต้น 

31 มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านท่ีเห็นด้วยกับหลักการเจริญเติบโตสมดุล 

(Balanced growth) เช่น P.N. Rosenstein–Rodan เป็นต้น และนัก

เศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตไม่สมดุล (Unbalanced 

growth) ได้แก่ Albert O. Hirschman
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ภาคผนวก:�เรื่องความยากจน๓๒

ระหว่าง “คนม”ี กบั “คนไม่มี” นกัสงัคมวทิยาเรยีกมนัว่า “ช่อง

ว่าง” และยิ่งวัน “ช่องว่าง” เหล่านี้จะยิ่งขยายใหญ่กว้างมากยิ่งขึ้นเป็น

ล�าดบั ตวัเลขจากบทความ “การวัดระดบัความยากจนในประเทศไทย” 

ของเมธี ครองแก้ว และจินตนา เชิญศิริ บอกให้เรารู้ว่าจากจ�านวน

ประชากรส�ารวจปี ๒๕1๒ จะมคีนจนทัว่ประเทศ 1๕,๙๓๔,๒๗1 คน

หรือประมาณร้อยละ ๔๕.๔ ของประชากรทั่วประเทศ จากอัตราดัง

กล่าวพอค�านวณได้ว่าในปี ๒๕1๗ ตามประมาณการขั้นสูงประชากร

มี ๔1.๐๒๓ ล้านคน จะเป็นคนจนเสีย 1๘.๖๒๔ ล้านคน และในปี 

๒๕1๘ จะมีคนจน 1๙.1๙๔ ล้านคน อันเป็นจ�านวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เป็นล�าดับ

สถิติ ๒๕1๗ ประชากรทั่วประเทศประมาณ ๔๐.๕ ล้านคน 

จากจ�านวนนี้อยู่ในชนบทราว ๓๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของ

ประชากรทั่วประเทศ

จากสถิติของนิโคลัส เบนเนท ในหนังสือ การศึกษาในประเทศ

ด้อยพัฒนา กล่าวถึงการศึกษาในประเทศไทยว่า ในจ�านวนเด็ก ๕๐ 

คนที่เข้าชั้นประถมศึกษาจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับ

ปริญญา เขาบอกต่อไปอีกว่า ในประเทศไทยต้นทุนต่อหัวของเด็กใน

โรงเรียนในเมืองสูงกว่าของเด็กอื่นๆ ทั่วประเทศโดยเฉลี่ยแล้วถึงร้อย

ละ ๕๐

เขาบอกด้วยว่า แม้ว่าร้อยละ ๘๕ ของพลเมืองอยู่กันในชนบท

ก็ตามแต่มีเพียงร้อยละ ๘ เท่านั้นของบรรดาพวกที่จบการศึกษาข้ัน

32 จากหนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย ฉบับวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕1๘ 

คอลัมน์ “มารู้จักคนจนในไทย”
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สูงสุดที่มาจากครอบครัวชาวนา (ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาที่มีไร่นามาก

พอสมควร)

บทความ “ปัญหาความยากจนในประเทศไทย” ของรังสรรค์ 

ธนะพรพนัธุ ์บอกว่าประชาชนในภาคเกษตรกรรมต้องรบัภาระภาษถีงึ 

๒ ใน ๓ ของภาษีอากรที่รัฐบาลเรียกเก็บ ประมาณร้อยละ ๖๖–๖๗ 

แต่รัฐบาลใช้จ่ายเงินในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิฉบบัที ่1 (๒๕๐๔–๒๕๐๙) เพยีงร้อยละ 1๔.1๕ ตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๒ (๒๕1๐–๒๕1๔) เพียงร้อยละ 

๒๐.๒๓ และตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ เพียงร้อยละ 1๓.๗

จากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรทั่วประเทศเมื่อปี 

๒๕1๒ โดยกองเศรษฐกจิการเกษตร ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปรากฏว่าร้อยละ ๓๖ มีหนี้สินเป็นภาระ เม่ือแยกเป็น

ภาคปรากฏว่าเกษตรกรในภาคกลางตกเป็นหนีม้ากทีส่ดุคอืร้อยละ ๕๖ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติบอกว่า ชาวนาจ�านองที่ในปี ๒๕๐๐ เป็นเงิน 

11๔.๗ ล้านบาท ปี ๒๕๐๕ เป็น ๒๘๗.๙ ล้านบาท และเพิ่มเป็น 

๗๖๘.๓ ล้านบาทในปี ๒๕1๐



โครงการที่ผมรัก
บันทึกเสียงบรรยายของอาจารย์ป๋วยต่อบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๖  

ณ ห้องบรรยายส�านักงานบัณฑิตอาสาสมัคร ตึกวิทยุ  

ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕1๗

เคยตีพิมพ์ในชื่อ “อาจารย์คุยกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น ๖”

อุดมคติ ผมไม่เคยรู้ว่า ป.บ.อ.๓๓ มีอุดมคติ คือตามความเห็น

ของผมนั้น อุดมคติเป็นของแต่ละคน  เขาจะเรียกอุดมคติหรืออะไรก็

แล้วแต่ แต่ผมรู้ว่า ป.บ.อ. มีวัตถุประสงค์ มีจุดประสงค์ แต่ไม่ใช่

อุดมคติ คือ มันผิดกันอย่างนี้ ในความเห็นของผมนี่ ป.บ.อ. คือพวก

บัณฑิตอาสาสมัครท้ังหลาย พวกกรรมการและผู้อ�านวยการทั้งหลาย

นี ่มาร่วมกนัเพ่ือจะท�าอะไรสกัอย่าง และการท�าอะไรบางอย่างไปสูจ่ดุ

หมายอันนั้น เราเรียกว่าวัตถุประสงค์ แต่ว่าแต่ละคนที่เข้ามานั้นไม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องเหมอืนกนัหมด ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องคดิอย่างเดยีวกนั ไม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีอุดมการณ์อันเดียวกัน ไม่ใช่เล่นส�านวนนะ แต่รู้สึก

ว่ามันเป็นความส�าคัญในหลักการ ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องในอุดมการณ์

แล้ว ผมหวาดไปในท�านองที่คล้ายๆ กับว่าอุดมการณ์ของชาติ หรือ

อุดมการณ์ของสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่หวาดก็เพราะเหตุว่า อย่าง

รัฐมนตรีเยอรมนีนั้นเขามีอุดมคติ แล้วทุกคนจะต้องท�าตามอุดมคติ

นั้นเหมือนกันหมด เหมือนกับหุ่นกระบอก จะคิดอย่างอื่นนอกเหนือ

33 โครงการการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัครในสมัย

นั้นเรียกว่า ป.บ.อ. 
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ไปจากนัน้ไม่ได้ หรอืรฐัคอมมวินสิต์กเ็ช่นเดยีวกนั ทกุคนต้องไปถงึจดุ

นั้นแล้วก็จะแยกอะไรไปไม่ได้ นี่เป็นความคิดของผม ซึ่งผมอาจจะผิด

ก็ได้ พวกคุณเป็นนักภาษาศาสตร์หรืออักษรศาสตร์อาจจะคิดค�าว่า

อุดมคติผิดไป ผิดจากกับที่ผมคิด ไม่ได้หมายความว่าผิดไป

แต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามเถอะ อยากให้คิดในท�านองนี้ว่า เรามี

ความมุง่หมายอย่างเดยีวกนั อะไรเป็นความมุง่หมาย ผมจะอธบิายตาม

ความคิดเห็นของผม แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีอุดมคติอันเดียวกัน 

เราอาจจะมอีดุมคตแิตกต่างกนัไปได้ เช่น เราอาจจะมคีวามทะเยอทะยาน 

ในการที่จะเป็นนักพัฒนาตลอดชีวิต เราอาจจะมีความทะเยอทะยาน

ในแง่ที่ว่าจะไม่เอาใจใส่กับลาภยศ ปัจจุบันนี้เราจะกินอยู่อย่างคนพื้น

เมืองในหมู่บ้าน หรือคนจนที่สุดในประเทศ ในกรณีเช่นนั้นผมว่าเป็น

อุดมคติของแต่ละคน แต่บางทีบางคนก็อาจไม่ใช่เช่นนั้น แล้วก็เราจะ

มาอ้างว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดไม่ได้  ส่วนวัตถุประสงค์นั้นมันชี้ให้เห็น 

มันชัดได้เลย นี่ผมก็เข้าใจอย่างนั้น ในระเบียบการของเราเคยใช้ค�าว่า

อุดมคติหรือเปล่าไม่รู้ ไม่เคยใช้ ผมเข้าใจ ตั้งใจว่าจะไม่ใช้

มใีครมคีวามเหน็แตกต่างไปจากนีไ้หมว่า อดุมคตกิบัวตัถปุระสงค์

มันผิดกัน ทีนี้วัตถุประสงค์มีอย่างไร ไอ้ที่เขียนขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่อง

โต้แย้งระหว่างบัณฑิตกับกรรมการทุกปี ก็คือบอกว่าให้เป็นการฝึก

อบรมให้บณัฑติรูจ้กัเสยีสละ ผมไม่รู้ว่าถ้อยค�าเขียนไว้ยงัไง แต่มคี�าว่า

เสียสละ ทีนี้พวกบัณฑิตทั้งหลายก็มาต่อว่า ว่าไม่เห็นเสียสละอะไร 

เถียงกันอย่างนี้ ได้ข่าวว่าผมอยู่บ้าง ไม่อยู่บ้าง แม้แต่ว่าระหว่างไม่อยู่

ก็เถียงกันเรื่องเสียสละ เมื่อปีกลายนี้ก็เถียงกันเรื่องเสียสละ แล้วปีนี้

คณุจะไม่มสิีทธ์ิท่ีจะเถียงเร่ืองเสียสละ เพราะเหตวุ่าเราเถยีงกันมาทกุปี 

ถงึจะเสยีสละหรือไม่เสียสละไม่ส�าคัญ แต่ว่าโครงการเขามวัีตถปุระสงค์

ที่จะเสียสละ ผมจะขยายความต่อไป

วัตถุประสงค์ข้อ ๒ ก็คือท�าให้บัณฑิตรู้จักในการที่จะไปอยู่คน
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เดยีว และอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีแ่ปลกกว่าทีต่นเคยอยู ่เฉพาะอย่างยิง่ใน

ชนบท พยายามทีจ่ะโน้มน้าวให้บัณฑติไปสูช่นบทมากทีส่ดุทีจ่ะมากได้ 

ส่วนการโน้มน้าวจะส�าเร็จมากส�าเร็จน้อยไม่ส�าคญั คอืพยายามโน้มน้าว 

บางคนก็เมื่อได้ไปอยู่ชนบทแล้วก็กลับมา แล้วก็กลับไปอยู่ชนบทอีก 

ไปอยู่ในชนบทต่อไปจนกระท่ังชั่วชีวิตก็เป็นได้ บางคนอาจจะไปอยู่

ชนบทเพียงตามก�าหนดของโครงการแล้วก็กลับมาท�างานในนี้ แต่ว่า

จิตใจนั้นก็ยังอยู่ท่ีชนบท อย่างนี้ก็นับว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของพวก

เรา คือหมายความว่าให้พยายามที่จะให้มีความคิด ความเห็น และมี

การปฏบิตัใินทางด้านชนบทให้มากทีส่ดุ เพราะเหตวุ่าชนบทตอนนีถ้กู

ทอดทิง้ และเฉพาะอย่างยิง่คนท่ีได้เล่าเรียนมา เมือ่มวีชิาความรูม้คีวาม

สามารถทีจ่ะประกอบการท�ามาหากนิ มกัจะย่อท้อต่อการทีจ่ะไปล�าบาก

ในชนบท ในกรณนีีเ้ราคดิว่า เราจะฝึกให้เลกิความคดิอนันัน้เสยี ให้ไป

อยู่ชนบท

ผมพดูตอนต้นว่า ฝึกให้รูจ้กัว่าเราไปอยู่ในถิน่ทีแ่ปลก อยูค่นเดยีว 

อยูใ่นถ่ินทีผิ่ดกบัท่ีเราเคยอยูม่า และคนท่ีไปอยูด้่วยก็เป็นคนแปลกหน้า

ทั้งนั้น จะเข้ากับเขาได้หรือไม่ได้ คนที่จะไปท�างานด้วยก็ผิดกับที่เรา

เคยพบมา ทกุวนัน้ีเราไปดหูนัง เราไปเทีย่วกนิขนม เราไปเป็นฝงูๆ ซึง่

ก็สนุกดี เราไปอาสาพัฒนาระหว่างปิดภาค เราก็ไปตั้งแคมป์ไฟ ร้อง

เพลงกัน มันก็สนุก เวลาเราจะเลิกจากกันไปก็เกิดความอาลัยกัน 

ฟมูฟายน�า้ตากม็ ีร้องเพลงโอแลงค์ซายแล้วก็กลบับ้าน ไอ้น่ันไม่ใช่ เรา

ไม่ต้องการอย่างนั้น เราต้องการให้ไปประสบกับความเป็นตัวของตัว

เอง ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเอง แน่ละต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กนั เรากพ็ึง่เขา เขากต้็องพึง่เรา ถงึแม้เราเป็นคนแปลกหน้า แต่ว่ามนั

ไม่เหมือนกันกับการที่จะไปด้วยกันหลายๆ คน พร้อมๆ กับเพื่อนๆ

ข้อน้ีผมเคยย�า้อยูเ่สมอว่า จะเป็นอปุสรรคต่อพวกคณุทีส่งูอย่าง

มาก ไม่ว่าคุณจะไปเมืองนอกหรือบ้านนอก ว้าเหว่ทั้งนั้น เวลาไปแล้ว
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ไม่รูจ้ะหนัหน้าเข้าหาใคร เฉพาะอย่างยิง่ในตอนต้นๆ พวกผูช้ายยงัสบาย

หน่อย ถ้าว้าเหว่เยน็กเ็ดนิเล่น มดืค�า่ไปได้ ไปหาเพือ่นผูช้ายเพือ่นผูห้ญงิ 

ไปคุยได้ แต่ผู้หญิงล�าบากกว่า ข้อนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่ประสบมา

วัตถุประสงค์ข้อ ๓ ในการที่อยากจะให้ฝึกบัณฑิต ก็คือให้มี

ความริเริ่ม ไม่ใช่ไปในกรอบ แล้วก็อยู่ในกรอบ ให้มีความริเริ่มว่าจะ

ท�าอะไรทีจ่ะเป็นสาธารณประโยชน์ได้ ใช้ขอบเขตของความรเิริม่นีเ้ป็น

ส�าคัญอยู่มาก แต่ว่าอยากกระตุ้นให้มีความคิดริเริ่ม ตัวอย่างเช่นใน

บางโครงการ บัณฑิตบางคนเวลาไปแล้วไม่ได้ท�างาน มีงานน้อยเต็มที 

อย่างโครงการอนามัยท่ีเราเคยประสบมา หรือแม้แต่โครงการสอน

หนังสือ ก็มีบางแห่งที่ไปแล้วปรากฏว่ามีครูเต็มพอแล้ว แต่เราก็ยังไป

อกี และสอนน้อยกเ็บ่ือ เช่นนีต้้องอาศยัความรเิริม่ของคณุแต่ละคน ท่ี

จะดูว่าคุณจะท�าอะไรให้เป็นประโยชน์ได้ นี่เป็นเรื่องริเริ่ม สักเดี๋ยวผม

จะพูดในเรื่องริเริ่มอีกเยอะ

วัตถุประสงค์ข้อ ๔ คือสุดท้าย ที่เป็นส่วนน้อย แล้วผมก็คิดว่า 

ตรงกับความจริง คือไปท�าการช่วยเหลือให้ชนบทดีขึ้น ชนบทขาด 

ครบูาอาจารย์ เราไปเป็นครูบาอาจารย์ช่วยเขา เขาขาดพนกังานอนามยั  

เราไปช่วยเป็นผู้ช่วยพนักงานอนามัย เขาล�าบากอะไรเหล่านี้ นี่ไปท�า

บ�าเพ็ญประโยชน์ แล้วก็หวังว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบท

โครงการของเราไม่ใช่โครงการส�าหรับพัฒนาชนบทโดยเฉพาะ 

แต่โครงการนี้ช่วยพัฒนาชนบทได้ เพราะเหตุว่าคนหนุ่มๆ หรือสาวๆ 

ไปอยู่ในชนบท จะไปช่วยเขาพัฒนาชนบท มันต้องมีขอบเขตแน่ ที่จะ

มใีห้สามารถทีจ่ะท�าได้เตม็ทีน่ัน้คงท�าไม่ได้ แต่กท็�าไปเท่าทีจ่ะท�าได้ คอื

ไปบ�าเพ็ญประโยชน์

จะเห็นได้ว่าผมพูดมา ๔ ข้อ ไม่รู้จะตรงกับที่เขียนไว้ก่อนหรือ

ไม่ แต่นึกขึ้นมาได้ ๔ ข้อ พูดมา ๔ ข้อ ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว

คุณท้ังนั้น เช่น ฝึกให้เสียสละ ฝึกให้รู้จักไปอยู่ในที่ที่แปลก ฝึกให้
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บ�าเพ็ญประโยชน์ และฝึกให้กลับไปชนบท

แล้วก็เรื่องสุดท้าย จึงเป็นเรื่องที่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมในชนบท นี่ไม่ใช่หมิ่นประมาทพวกคุณ แต่ว่าสถานการณ์มัน

เป็นอย่างนี้ แล้วโครงการของเราเป็นโครงการฝึกอบรม ไม่ใช่เป็นที่จะ

พัฒนาชนบท

เมื่อคุณฝึกอบรมแล้วจะมาพัฒนาชนบทร่วมกับเราที่โครงการ

แม่กลองหรือที่ไหน หรือจะไปร่วมกับคนอื่นเขาที่ไหน นั่นเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง นั้นแปลว่า คุณได้ฝึกแล้ว แล้วจะไปก็ไปได้

ผมตัง้ใจ ผมจะไม่เลกเชอร์ จะมาพูดกันคยุกัน เพราะฉะนัน้ผม

หยุดตรงน้ี ส�าหรบัให้พวกคณุแย้งผม บัณฑติเก่าก็พดูได้ ถ้าเหน็ว่าพดู

ผิด หรือลืมพูดไป มีอะไรลืมไปบ้าง ถ้าไม่มีผมจะต่อ

เรือ่งทีผ่มตัง้ใจจะพดูแต่ก่อนคุณสมคัรเข้ามาแล้ว คอื ๒–๓ รุน่

ท่ีแล้วมาประสบมา ก็คือเรื่องความริเริ่ม ความริเริ่มหย่อนกับความ

ริเริ่มมากเกินไป มีทั้ง ๒ อย่าง อยากให้พอดีๆ แต่พอดีๆ มันแค่ไหน

ไม่รู้ คุณต้องนึกเอาเอง

ความริเริ่มหย่อน คืออย่างนี้ เวลาเราไปอย่างที่พูดเมื่อก้ี ครู

โรงเรียนมาก เต็มแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าจะท�าอะไร แล้วก็ไปนั่งงอมืองอเท้า

อยู่อย่างน้ี ความว้าเหว่มันก็มีมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราให้ความริเริ่ม 

คอยดวู่า เอาละเรามาทีน่ีแ่ล้ว ไหนๆ เขากส่็งเรามาแล้ว ลองดสูกัเดอืน

หนึง่ ถ้าหากว่ามนัไม่มีงานท�าหรือท�าท่าว่าจะไม่มงีานท�าจรงิๆ ผมอยาก

ให้คุณมคีวามรเิริม่ในข้อแรก คอื เขยีนจดหมายมาทีโ่ครงการฯ แล้วก็

ไปสอบดู ถ้าสมมติุว่าทีน่ีม่นัจรงิ ว่าเขาไม่ต้องการเรา เราอยูท่ีน่ีไ่ม่ได้

ประโยชน์แน่ ไม่ได้ประโยชน์กับเรา และไม่ได้ประโยชน์กับใครๆ ก็

เขยีนมา แล้วเราจะส่งคนไปด ูถ้าเหน็ว่าจรงิอย่างนี ้เพราะฉะนัน้ผมจงึ

คดิว่า แม้แต่ในโครงการนีเ้รากท็�าได้ เพยีงให้ท�าเท่านัน้ ส่งคนไปดแูล้ว

ก็รายงานเข้ามา นี่เป็นการริเริ่ม รายงานเข้ามาว่าสภาพการณ์มันเป็น

อย่างนี้ จะให้ท�าอย่างไร
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ในขณะเดียวก็มีความริเริ่มอีกอันหน่ึงว่า เวลาไปอยู่ที่นั่นแล้ว 

เราก็ออกเดินเที่ยว เราก็มองดู เช่น โรงเรียนนี้ขาด โรงเรียนนี้คนไม่

ขาด แต่อาจจะมีที่ใกล้เคียงที่คนขาด คุณก็เสนอมาในโครงการฯ ได้ 

บอกว่าโรงเรียนนี้เขาขาดคน มีนักเรียนเท่านั้น มีครูเท่านั้น  สงสัยว่า

โครงการฯ น่าจะส่งไปท่ีนีม่ากกว่า แล้วเราจะไปดใูห้ หรอือนามยักต็าม 

ปีนี้ผมเข้าใจว่าเราเตรียมพอใช้ส�าหรับเรื่องสาธารณสุข  อาจารย์

นิพัทธ์๓๔ ก็รู้สึกสบายใจ แต่ว่าก็ยังมีพลาดพลั้งไปได้ สมมุติว่าเขามี

งานให้คณุน้อย คณุอาจจะรเิริม่อย่างทีผ่มว่านี ้ไหนๆ กไ็ปอยูท่ีน่ัน่แล้ว 

ไปดูซิว่าในท้องถิ่นนั้น เราจะท�าอะไรได้ หรือแม้แต่ในจังหวัดใกล้เคียง

ก็ยังได้ อันนี้ผมให้ยืดหยุ่น

แต่ขออย่างหนึง่ว่า พอไปถงึแล้วไม่ชอบหน้าครใูหญ่หรอือะไรนี่ 

รายงานเข้ามาทันที หนูอยากย้าย ต้องย้ายภายในวันนี้พรุ่งนี้ อะไร

อย่างนีไ้ม่ได้ ต้องเปิดโอกาสให้เรามเีวลาขยบัขยายตัวบ้าง ไปดแูลข้อเทจ็

จริงบ้าง เพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะท�าอะไร เราได้ผูกพันกับเขาไว้ก่อน 

เช่น อย่างสามัญศึกษานี่ เราได้ติดต่อกับกรมสามัญศึกษา ได้พูดกับ

อาจารย์ประยุทธ๓๕ หรือปีนี้ใครก็ไม่รู้ เพราะงั้นเราจะท�าของเราฝ่าย

เดียวไม่ได้ เราไม่ใช่อาหรับขายน�้ามัน นั่นจะขึ้นราคาอย่างเดียว ต้อง

ค่อยๆ ท�าไป อาจจะเสียเวลาไปบ้าง ก็ยังดีกว่าผลุนผลันท�าไป ความ

หมายว่าให้ช้า ให้ดู ให้มีเวลา มีโอกาส บางที First Impression ที่

เราไปอยู่ในท้องถิ่นใหม่ๆ นี้ ประกอบกับการโศกเศร้าที่จากพ่อแม่มา 

คนที่เรารักบ้าง ไม่รักบ้าง ว้าเหว่อย่างนี้ พอ First Impression ก็จะ

ย้าย อย่างนี้มันไม่หนักแน่น ขอให้หักใจไว้ก่อน แล้วถ้ามีเหตุผลจริงๆ 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชย- 

ศาสตร์และการบัญชี ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ป.บ.อ. ระหว่างปี 

พ.ศ.๒๕1๗–๒๕1๘ ตรงกับบัณฑิตอาสาสมัครรุ่น ๖
35 อาจารย์ประยุทธ ทหารแกล้ว กรมสามัญศึกษา
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เราจะช่วยท�าให้เท่าที่จะกระท�าได้

การรเิร่ิมธรรมดา เวลาคณุไปสอนหนงัสอืก็ตาม เวลาคณุไปอยู่

กับชาวเขาก็ตาม หรือไปอยู่อนามัยก็ตาม คุณอดดูไม่ได้ อดที่จะเปิด

ตาดูไม่ได้ อย่างน้อยก็เด็กที่เราสอนหนังสือ หรือคนที่เราจะท�าอะไร

ด้วยนี่ คุณอดไม่ได้ที่จะสังเกตดูว่า เด็กคนนี้หรือเด็กพวกนี้น่าสงสาร

อย่างไร จะท�าอะไรให้เขาดี นี่อยากให้ริเริ่มคิดในแง่นี้   แล้วก็ไม่ใช่แต่

เด็กเท่านั้น ชาวบ้านเป็นอย่างไร เราจะช่วยเขาได้แค่ไหน บางทีช่วย

แนะให้ได้ ช่วยแนะนิดเดียวเขาก็ท�าได้ หรือลงมือกับเขา เห็นเขา

ยากจนแล้วเรารูส้กึว่า ถ้าเขาเอาไก่มาเลีย้งมนัจะดขีึน้ หรอืปลกูผกัมนั

อาจจะดีข้ึน พรรค์นี้ไม่ต้องอาศัยความรอบรู้ ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็น 

วท.บ. จากเกษตรทุกคนจึงจะท�าได้ ถ้าเราไม่รู้เราไปไต่ถามคนอื่นเขา 

เราไปติดต่อกับเกษตรจังหวัด หรืออนามัยจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็

แล้วแต่เถอะ เราพอจะพดูกบัเขาได้ หรอืถามเขาว่าใครมวีชิาความรูใ้น

เรื่องนี้ แล้วเราเรียนจากเขาก็ได้

ข ้อนี้บัณฑิตส่วนใหญ่แทบทุกปีมักจะยืนยันว่าให้เรา ให้ 

โครงการฯ นี้พยายามที่จะสอนวิชาเกษตร แต่ผมไม่แน่ใจ ก็รู้สึกว่าจะ

เป็นประโยชน์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะท�าได้ เพราะเหตวุ่ามนัไม่เหมอืนกนักบั

ปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลนีส้อนให้อยู่ในขอบเขตได้ แต่การเกษตร

สอนดีไม่ดีไปให้ความรู้เขาผิด มันอาจจะเสียหายได้  เพราะฉะนั้นก็

ยังคิดอยู่ยังไม่ได้ตัดใจว่าจะไม่ท�า อาจจะท�าเหมือนกัน ในการที่จะใส่

ไปในหลักสูตร  แต่พวกคุณนี้จะไม่ได้เรียนวิชาเกษตรไปโดยเฉพาะ

จากโครงการนี้ แต่ว่ามีวิธีที่จะช่วยได้ 

การเปิดหูเปิดตาดูสังคมนี่มันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเหตุว่า 

เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าเห็นว่าสังคมนั้นยังขาดตกบกพร่อง

อะไร ในความคดิของเรานี ่เราอาจจะช่วยในแง่ความคดินีไ้ด้ เฉพาะอย่าง

ยิ่งการช่วยที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้ ที่เขาควรมีความรู้ 
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เกษตรจังหวัดบางคนก็เชื่อไม่ได้ หรือสัตวบาลก็เชื่อไม่ได้ สัตวแพทย์

ก็เชื่อไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องสมมุติเอาก่อนว่าเขามีความรู้ แล้วเรา

พยายามทีจ่ะติดต่อกบัเขา ถ้าเราไปช่วยชาวบ้านเขาท�าเครดติออมทรพัย์

ท่ีเราเคยไปเหน็มาแล้วในชยันาท ถ้าเราไปช่วยชาวบ้านเขาท�าสหกรณ์

หรือท�าเป็นตั้งกลุ่มขึ้นมา หรือไปช่วยเขาท�าถนน อะไรเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์มาก เรื่องนี้ทางโครงการฯ พร้อมอยู่เสมอที่จะให้ค�าปรึกษา

หารือ ถ้าหากคุณไปเห็นว่าเขาขาดอะไรแล้วรู้สึกว่ามีช่องทางง่ายๆ 

ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปสร้างเขื่อน ถ้าสร้างเขื่อนโครงการฯ ช่วย

ไม่ได้ ถ้าสร้างเขื่อนเล็กๆ โอเค ถ้าสร้างเขื่อนใหญ่ๆ นี้ท�าไม่ได้ ต้อง

ให้รัฐบาลท�า อันนี้อาจมา Report ให้รัฐบาลทีหลัง แต่ว่ามีอะไรที่เรา

พอจะช่วยเขาได้เลก็ๆ น้อยๆ นี ่เราจะช่วย พยายามทีจ่ะช่วย นีเ่ป็นการ

ริเริ่มธรรมดา

ทีนี้การริเริ่ม ผมพูดไม่จบนะ หมายความว่าพูดพอเป็นสังเขป

เท่านัน้ การรเิริม่ท่ีแผลงไปกว่านัน้  ค�าว่าแผลงนีไ้ม่มคีวามหมายว่าเลว 

หมายความว่ามนันอกเหนอืไปจากธรรมดา กค็อืว่าความอยตุธิรรมใน

สังคมที่จะต้องมีแน่ๆ ครูใหญ่อาจจะไม่ดีอย่างที่ผมพูดเม่ือก้ีนี้ ผู้ใหญ่

บ้านอาจจะเลว ข่มเหงราษฎร เอาเปรียบราษฎร ต�ารวจนอกจากจะ

ไม่จับผู้ร้ายแล้วยังเบียดเบียนราษฎร  อะไรเหล่านี้มีตั้งเยอะแยะ และ

ยิ่งไปก็ย่ิงจะเห็นเข้า ถ้าพวกคุณใจเหมือนกับพวกบัณฑิตอาสาสมัคร

รุ่นก่อนๆ นี้ ซึ่งหมายถึงเหมือนกับพวกเรา เราอดไม่ได้ ของพรรค์นี้ 

อดไม่ได้ โอเคถูกต้อง แต่จะท�าอะไรระวงัให้ด ีคดิดใูห้ดี คดิให้รอบคอบ 

ว่าการทีเ่ราจะไปท�าอะไรเพือ่ทีจ่ะไปแก้ความอยตุธิรรมในสงัคม ความ

ไม่ชอบธรรมในสังคมนั้น เราควรจะท�าอะไรอย่างไรจึงจะได้ผล ถ้าเรา

ไปเอะอะมะเท่ิง บางทีเราถูกยงิมาก่อนแล้ว มนัไม่มปีระโยชน์อะไร ไม่มี

ประโยชน์แก่ใครทัง้สิน้ เอาละ ไม่ถูกยงิ แต่ว่าคนทีเ่ขาจะเป็นนกัเลงโต

น่ีเขาต้องมคีวามฉลาด และมีความสามารถพอใช้ การทีเ่ราจะไปงัดกับ
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เขานี ่เราจะต้องดทู่าท ีกลยทุธ์ให้มนัดี ทีเ่ขาเป็นต�ารวจแต่งเครือ่งแบบ

นี ่เขาข่มแหงราษฎรได้ ท�าไมเขาจะข่มแหงเราไม่ได้ อะไรเหล่านีค้ดิให้

รอบคอบ หาวิธทีีจ่ะแก้ไข แล้วกวิ็ธทีีอ่ยากจะให้พวกคณุท�ากค็อืว่า ขอ

ให้รายงานมามอีะไรทีจ่ะรายงานมา แล้วทางโครงการฯ นีต้ัง้ใจจะช่วย

หาวิธีให้

ผมเคยพูดกับพวกคุณหรือเปล่าไม่รู้ รุ่น 1 ที่ไปแม่สะเรียง ไป

สอนหนังสือที่แม่สะเรียง ก็เจอต�ารวจรังแกนักเรียนของเขา เขาก็รีบ

โทรเลขมาเลยทีเดยีว ไม่ใช่บอก ไม่ใช่ปรกึษาว่าจะท�าอย่างไรด ีแต่บอก

ให้อาจารย์รีบส่งนกัข่าวขึน้ไป เวลานัน้อาจารย์ศิริ๓๖ เป็นผูอ้�านวยการฯ 

เพื่อที่จะได้แถลงให้นักข่าวเอาลงหนังสือพิมพ์ว่าต�ารวจรังแกนักเรียน

อย่างไรบ้าง ซึ่งก็จริง ต�ารวจรังแกจริง แต่ถ้าเราท�าตามแกว่านี่ ส่ง 

นกัข่าวขึน้ไปมนัจะได้ผลอะไรแค่ไหน มนัไม่มปีระโยชน์อะไรขึน้มาเลย 

ย่ิงสมัยนัน้ ย่ิงไม่มปีระโยชน์ใหญ่ สมยัเผดจ็การจะเป็นประโยชน์อะไร 

ทางโครงการฯ กม็โีทรเลขไปถงึแกเลยทเีดยีว บอกว่านกัข่าวไม่ส่งมา

หรอก แต่ให้แกเขียนรายละเอียดมา แล้วจะด�าเนินเรื่องราวทาง

กรุงเทพฯ ให้ แกก็เขียนรายละเอียดมาให้เราทราบข้อเท็จจริงต่างๆ 

แล้วพวกเรากเ็อาไปพดูกบัรองอธบิดกีรมต�ารวจ รองอธิบดีกรมต�ารวจ

เขาก็ด�าเนินการเอาเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริง ผูกมัดเข้าไปเลย 

ทีเดียว เผอิญเราก็ชอบพอกับเขา ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงหาได้ คนที่ชอบ 

พอกันที่พอพูดกันได้ แล้วเขาก็ด�าเนินการไปเพื่อย้ายต�ารวจที่อยู่ที่นั่น 

อย่างน้อยก็ให้เห็นว่า ใครๆ ก็รู้ว่าบัณฑิตฯ เราเป็นผู้ท�า แต่ว่าไม่ได้

เป็นผู้ท�าโดยผลผีลาม เป็นผูท้�าเพือ่แก้ความอยตุธิรรม โดยส่งเรือ่งเข้า

มาท่ีในโครงการฯ บัณฑิต คนนั้นที่ไปอยู่แม่สะเรียงก็บ่นครูใหญ่มา

36 ศาสตราจารย์ศิริ สมบัติศิริ  อดีตอาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ป.บ.อ. ระหว่างปี พ.ศ.๒๕1๒–๒๕1๓ 

ตรงกับบัณฑิตอาสาสมัครรุ่น 1
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มากทีเดียวว่า ไม่ค่อยเอาเรื่องและท�างานเอาหน้า ผมก็ไป ข้ึนไป ก็

รูส้กึเหน็จรงิอย่างแก คอืว่าไม่รูจ้ะท�าอย่างไร ครใูหญ่คนนัน้อยูส่บายๆ 

แล้วกแ็กไม่อยากหาเร่ืองให้มากนกั คอืถ้ามอีะไรเพิม่เตมิ เช่นว่าอยาก

มีห้องสมุดเพิ่มขึ้นนี่ มันร�าคาญใจเขา เขาอยู่สบายๆ อยูแ่ล้ว ผมรูส้กึ

ว่า เอ อีตานี ่เราจะท�าอย่างไรกบัแก ก็ไม่รูจ้ะท�าอะไร ความจรงิก็ไม่ได้

แก้ไขอะไรมาก นอกจากไปคยุกบัแกให้มากหน่อย เลก็ๆ น้อยๆ ก็อาจ

ไม่ได้แก้ปัญหาเร่ืองนี ้บางทีปัญหาท่ีมอียูม่นัแก้ไม่ได้

ริเริ่ม พวกคุณคงได้ยินเรื่องปีกลายนี้มี ๒ คน บัณฑิตผู้ชายทั้ง

คู ่คนหนึง่ไปล้มผูใ้หญ่บ้าน คอืผูใ้หญ่บ้านเขาเป็นคนกดขีข่่มแหงราษฎร

จริง แม้แต่เพือ่นบ้านของเขา ญาตขิองเขา แกกเ็อาเปรยีบทกุอย่าง รดี

นาทาเร้นต่างๆ แต่น่าเสียดายที่ไปท�านี่ ไปท�าโดยพลการ กว่าเราจะรู้

เร่ืองมันสายไปแล้ว ทางเราก็ใจคอไม่ค่อยดี เพราะเหตุว่าผู้ใหญ่บ้าน

คนนีม้อีทิธพิล ต้องเรยีกเข้ามาตกัเตอืนว่ากล่าว ว่าเรือ่งมนัเป็นอย่างไร

แล้วจะขยายความลับให้ฟังว่า เราดีใจที่บัณฑิตท�าอย่างนั้น แต่เหตุจะ

ให้มาสรรเสริญต่อหน้าอย่างน้ันท�าไม่ได้ เพราะเหตุว่าแกท�าอย่างนั้น

มนัเป็นภยัแก่ตวัของแก เหน็ด้วย 1๐๐% และถ้าผมเป็นอย่างบณัฑิต

คนนั้น ผมก็ท�าอย่างนั้นเหมือนกัน แต่วิธีท�าอย่างนั้นมันไม่ดี ท�าน่ะดี 

แต่วิธีการท�าไม่ดี ก็อยากให้ปรึกษาหารือมาทางนี้ก่อน เพราะเหตุว่า

เรื่องพรรค์นี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย แล้วก็ในดงผู้ใหญ่บ้านที่

อตุรดติถ์นัน้ มนักเ็สอืมปืีนเยอะ เพราะฉะนัน้พลาดพลัง้อะไรไปกย็าก

ที่จะแก้ ผมก็แก้ โดยถามว่าใครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ใครเป็นนาย

อ�าเภอ กป็รากฏว่านายอ�าเภอกพ็ึง่ไม่ได้ เหลวไหล ด้วยเหตหุลายอย่าง 

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนัน้พอจะรูจั้กกนั เป็นนกัเรยีนธรรมศาสตร์เก่า 

เป็นทีมฟุตบอลธรรมศาสตร์เก่า และเป็นทีมชาติ ผมก็เลยเขียน

จดหมายไปถึงเขาว่าฝากฝังคนน้ีด้วย คือท�าไม่รู้ไม่ชี้เรื่องผู้ใหญ่บ้าน 

บอกว่าขอให้ดูแลเหมือนลูกหลานเถอะ เคราะห์ดีก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
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ถ้าพดูถงึบณัฑิตคนนีแ้ล้ว เขาเป็นเศรษฐศาสตรบณัฑติกจ็รงิแต่ปรากฏ

ว่าความริเร่ิมเขามมีาก ถึงกบัเป็นหมอต�าแยในหมูบ้่านนัน้ ข่าวจรงิเทจ็

เป็นอย่างไรไม่รู้ อาจารย์อคิน๓๗ มารายงานให้ฟัง อาจารย์อคินจะถูก

ต้มมาหรือเปล่าไม่รู้ แล้วมาต้มผม แต่คิดว่าเป็นจริง นี่เป็นความริเริ่ม

ที่ดี คือใครๆ เรียกแกหมอทั้งนั้น ไม่ใช่หมออย่างหมอ คือว่าไปช่วย

เขาในด้านนั้น นี่เป็นความริเริ่มที่ดี    

อกีรายหนึง่นัน้ สมคบกบัครนู้อยล้มครูใหญ่ แต่ทนีีล้้มไม่ลง ครู

ใหญ่เขารายงานมา กล่าวโทษบัณฑิตคนน้ันมาอย่างมาก เราก็เรียก

มาเหมือนกัน แล้วก็บอกว่ามันอีกไม่กี่เดือนแล้วอย่าไปท�าเลย เงียบๆ 

และเฉยๆ ซะ ผมจ�าไม่ได้ว่ามนัจบอย่างไร แต่ว่าแกกก็ลบัมาธรรมดาๆ  

มีอีกรายหนึ่ง ผู้หญิงเขียนมาถึงอาจารย์อคิน บอกว่าหนูได้ท�าไปแล้ว

อย่างนี้ หนูไม่บอกอาจารย์ก่อน เพราะหนูจะบอกตอนนี้ อาจารย์ห้าม

ก็ห้ามไม่ทันเสียแล้ว เรื่องพรรค์นี้อย่าท�าดีกว่า ใจผมเอง ผมมารู้สึก

ว่า แหม พวกบณัฑติอาสาสมคัรเขาไม่เชือ่เราเสยีเลย เขานกึว่าเขาจะ

ท�าอะไร เราจะต้องขดัขวางเขาเรือ่ย ซึง่ความจรงิไม่ได้ตัง้ใจจะขดัขวาง 

บอกแล้วว่าถ้าท�าอะไรท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ถงึแม้ว่ามนัจะล่อแหลม

อันตรายไปบ้าง นั่นก็เสี่ยงเอา พวกเราชมเชยสรรเสริญ แต่ไม่ยุให้ท�า 

คุณท�าก็ท�าของคุณเอง แต่ว่าจะท�าแล้วต้องบอกเราซิ ก่อนจะท�าอะไร

ไปนี่ ก่อนจะตัดสินใจท�าอะไรเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันจะกระทบกระเทือน

กบัความเป็นอยู ่บางทพีวกเราอาจดใูห้คณุได้ กท็�าแบบนีม้นัจะกระทบ

กระเทือนมากเกนิไป เราหาวธิอ่ืีนทีจ่ะท�าให้เป็นทีป่ลอดภยัแก่พวกเรา 

37 รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ อดตีอาจารย์ประจ�าคณะ

ศิลปศาสตร์ ปัจจุบันประจ�าแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ป.บ.อ. ระหว่างปี พ.ศ.๒๕1๕–1๕1๗ 

ตรงกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น ๔–๕
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แล้วก็ได้ผลจริงๆ กับสังคมที่เราต้องการจะช่วย ให้มันดีขึ้น ให้มันได้

ผลจริงๆ อย่างนี้ดีกว่า

เมือ่สรปุไปสรปุมากห็มายความว่า คณุใช้ความรเิริม่ของคณุไป

เถอะ เท่าที่จะท�าได้ แต่ว่ามันมีขอบเขตอยู่ ถ้ามันเลยขอบเขตอันนั้น

ไปแล้ว มนัอาจจะเกิดผลเสยีหายให้แก่สงัคมทีค่ณุตัง้ใจจะช่วยเสยีด้วย 

หรืออาจจะเป็นอนัตรายแก่ตวัคณุเองหรอือาจจะท�าให้โครงการฯ นีม้นั

รวนเรไป ผมไม่ใช้ค�าว่าเสียชื่อแก่โครงการฯ นะ โครงการฯ นี้เสียชื่อ

หรือไม่เสยีชือ่ ไม่ส�าคัญ หมายความว่าจะท�าให้โครงการฯ นีม้นัรวนเร 

มันตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนี้อยากให้บอกก่อน อยากให้พวกคุณไว้ใจ

พวกเราว่าถ้าบอกแล้วมันไม่เสียหายอะไรกับคุณเลย ถึงแม้ว่าเราจะ

ห้าม เราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ท�า แต่เราห้ามว่าอย่าท�าของที่ไม่เป็นการ

ปลอดภัยแก่ตัวของพวกคุณ พอเข้าใจไหม ขอย�้าอีกที ถ้าสงสัย ถ้าไม่

แน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งอะไรกต็ามปรกึษามาได้ พี่ๆ  ของพวกคณุเยอะ

แยะที่นี่ บางทีอาจจะแนะน�าไปได้ อาจจะมาถึงอาจารย์นิพัทธ์ก็ได้ ถึง

ผมกไ็ด้ ของพรรค์น้ีมันพอทีจ่ะพดูกนัได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องแอบแฝงกันไป 

ถ้าปรึกษามายงัโครงการฯ เดีย๋วคณุคดิว่า ประเดีย๋วทางโครงการฯ จะ

นึกว่าไม่มีความริเริ่มเสียเลย อันนั้นผมว่าอย่าไปคิดมันดีกว่า คือการ

ทีค่ณุปรึกษามาโดยทีไ่ด้ดแูลได้สังเกตดสูถานการณ์ในท้องถิน่แล้ว เป็น

ความริเริ่มที่พอแล้ว แล้วก็การที่ปรึกษามา มันไม่เสียหายอะไร ใน

ด้านการริเริม่มใีครสงสยัอะไรไหม หรอืมใีครไม่เหน็ด้วย อยากจะแย้ง 

ของพรรค์นี้มันเบลอ ขาวกับด�ามันพูดยาก คืออย่างไรเรียกริเริ่ม 

อย่างไรเรียกไม่ริเริ่ม มันเบลอ แต่ว่าคิดอยู่ในใจของคุณก็แล้วกัน

ส่วนใหญ่หัวข้อที่ ๕ และท่ี ๖ พาดพิงมาแล้ว เช่นว่าบัณฑิต

ควรจะท�าอะไรใน ๖ เดือน และบทบาทของ ป.บ.อ. ผมว่าผมได้พูด

บ้างแล้ว ท�าอะไรใน ๖ เดอืนนี ่ถ้าใครไปสอนกต้็องสอน กแ็น่ละเท่าที่

เคยเหน็มา ถ้าเรา Mirth (สนกุสนาน) อยูก่บัคนในหมูบ้่านเราไม่ผดิ 
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คือหมายความอย่างนี ้เช่น มบัีณฑติทีไ่ปทีน่ครพนม ผมจ�าไม่ได้ว่าใคร 

เคยเขยีนเล่าเรือ่งมา แกสนกุของแกในแง่ทีว่่า แกปฏบิตัอิย่างเดียวกบั

ชาวบ้าน คือที่นครพนมมีวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่นับถือ พวกลาวก ็

ข้ามมา คนไทยจากอีสานก็ไปไหว้พระทั้งนั้น ทีนี้แกก็ท�างานอดิเรกใน

ฐานะทีเ่ป็นครูโรงเรียนนี ้ไปท�างานอดิเรกในแง่ทีว่่าไปช่วยพวกชาวบ้าน

เขาจัดดอกไม้จัดงานเวลามีงานวัดอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นของดี

ผมว่าชีวิตของคนเรามันต้องประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ ความ

จริง ความงาม แล้วก็ความดี ความจริงน่ีคือวิชาความรู้ที่เราเรียนอยู่ 

แต่ละคนเราเรียนมา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษาหรืออะไรนี่ 

เราเรียนกันมาแล้ว แล้วก็เราเรียนกันต่อๆ ไป ว่าอะไรเป็นความจริง

ของโลก อะไรมนัเป็นสจัจะ นีเ่ป็นของส�าคญัมาก แล้วจะทอดทิง้ความ

งามไม่ได้ ศิลปวิทยา วรรณคดี วัฒนธรรม เหล่านี้เป็นความงาม เป็น

สิ่งที่งดงาม แม้แต่การเล่นกีฬา ผมก็จัดเข้าเป็นความงามส่วนหนึ่ง 

เพราะเหตุว่าไม่มีอะไรที่น่าซาบซึ้งใจมากกว่า ส�าหรับคนบางคนที่จะ

เห็นเปเล่เลี้ยงลูกแล้ววิ่งเข้าไปชู้ตประตูได้ วิเศษเหลือเกิน สวย เรา

เรียกกันว่าสวย นี่ผมพูดแบบผู้ชาย แบบผู้หญิงก็มีเยอะแยะ ประดับ

ดอกไม้หรืออะไร หรือเล่นเทนนิส หรือบัลเลต์ หรือระบ�า หรือดนตรี

ที่ไพเราะๆ นี่เป็นของที่ดี นี่วัฒนธรรม การที่เรา Mirth เราเข้าไปร่วม

อยู่กับชาวบ้าน เราเห็นสิ่งที่เขาดี มีเซิ้งบ้องไฟ มีอะไรต่างๆ เป็นสิ่งที่

ควรจะเอาใจใส่ของเรา วันหลังเรายังเล่าให้ลูกหลานฟังได้ ชนิดที่ไม่

เคยเหน็ นีเ่ป็นของดมีาก  ส่วนความดนีัน่คอื บ�าเพญ็ตนเป็นประโยชน์

แก่ผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน นี่ผมว่าถ้าถือไว้ ๓ อย่างนี่ เก็บไว้ใน

กระเป๋า เก็บไว้ในใจ แล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆ 

ยกตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์ เวลาเราไปดูแผนพัฒนา 

สมมติุว่าคณุมอี�านาจหรอืหน้าท่ีทีจ่ะไปดแูผนพัฒนา ถ้าเราไม่ระลกึถงึ 

๓ อย่างนี้ เรานึกถึงแต่ว่าอะไรๆ จะเอาแต่ประโยชน์ทั้งนั้น เพราะงั้น
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เราจะสร้างเขือ่นท่าเดยีว เราจะตดัถนนท่าเดยีว เราจะเอาเครดติ เรือ่ง

ไฟฟ้า เรื่องอะไรอย่างเดียว พอเขาเสนอโครงการมาส�าหรับที่จะบ�ารุง

วัด หรือที่จะตั้งสนามกีฬา หรือเพื่อที่จะท�าให้เกิดมีหอศิลป์สมัยใหม่

ขึ้น บางทีเราไปตัดงบประมาณเขาเสีย ซึ่งมันท�าให้บ้านเมืองเรานี้มัน

ไม่ครบถ้วน มันควรจะครบหมด แต่ว่าแน่ล่ะไอ้เราจนอยู่นี่แล้ว เรายัง

ไปซื้อรถยนต์ส�าหรับขี่กันสวยๆ นั่นมันให้ความงดงามมากเกินไป เรา

จะต้องพอดีๆ แต่ว่าจะทิ้งไม่ได้ ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ 

เมือ่กีผ้มพดูในหวัข้อว่า บัณฑิตควรท�าอะไรใน ๖ เดือน กห็น้าที่

ของตัว มีหน้าที่ท�าก็ท�าไป หางานท�าถ้าหากว่ายังมีเวลาอยู่ กลมกลืน

ไปอยู่กับชาวบ้าน แน่ละมีบางอย่างที่เราหยุดไม่ได้ แล้วเห็นว่าของเขา

ไม่ด ีน่ีเป็นตวัอย่างทีผ่มนกึไม่ออกส�าหรบัเมอืงไทย สมมุติว่าผมส่งคน

ไปอยู่ในหมูบ้่านอินเดียหรอืจีนแบบเก่า ซึง่เขาขายลกูสาวกันตัง้แต่อายุ 

1๒–1๓ แต่งงานออกไป นกึขึน้ได้ว่าทางเหนอืก็มเีหมอืนกัน เรือ่งขาย

ลูกสาวนี่ น่ีถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ทางเหนือไม่ใช่

ประเพณแีน่ มนัเป็นเรือ่งความจ�าเป็นในเรือ่งยากจน แต่ในอนิเดยีเป็น

เร่ืองประเพณ ีอย่างนัน้ผมคดิว่าเราไม่ควรจะเข้าไป ถ้าหากว่าชาวบ้าน

เขาประพฤติกันอย่างนั้น แต่เราจะไปต�าหนิเข้าทันที ก็ต้องใช้ลิ้นการ

ทูตพอสมควร แต่ไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะประพฤติให้มันถูกต้อง แต่ที่

ผมพดูส่วนใหญ่ ขนบธรรมเนยีมประเพณใีนหมูบ้่านนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั

เมื่อกี้พูดเรื่องภาคใต้ ๔ จังหวัด ที่คนพูดมุสลิมมาก อย่าเซ่อๆ 

ซ่าๆ เข้าไป ถ้าท�าอะไรทั้งๆ ที่เรานึกว่าเราท�าถูกแล้วมันถูก แท้จริง

บางอย่างที่เรานึกว่าเราท�าถูก กลายเป็นการท�าผิดไป ยกตัวอย่างเช่น 

ท่ีเขาต่อว่าผมหรอืต่อว่าผ่านผมมาถึงรฐับาล ก็คอืว่าลูกเสอืเวลาชมุนมุ

ลกูเสอืใน ๔ จงัหวัดภาคใต้ หรอืทีไ่หน จะต้องให้ลกูเสอืคกุเข่าต่อหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเราก็นึกว่ามันไม่เห็นแปลก

อะไร ก็ถูกแล้วท่านเป็นผู้ให้ก�าเนิดลูกเสือมา ก็ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่
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เขาต่อว่ามาว่า ถ้าไปบังคับให้ลูกเขาท�าอย่างนั้น เป็นบาป  เพราะเหตุ

ว่า คมัภร์ีกรุอ่านบอกว่า ใครจะไปเคารพสิง่ทีไ่ม่เป็นตวัเป็นตนไม่ได้ นี่

เราต้องเคารพในประเพณขีองเขา เราต้องเข้าใจให้ลกึซึง้ว่าท�าไม เพราะ

เขาถือว่าเป็นเช่นนี้ แล้วเรายังไปฝืนธรรมชาติ ฝืนเขาอย่างนี้ไม่ถูกแน่ 

ผมคิดว่าเราไม่ควรจะเซ่อซ่า ควรไปสืบดูให้เรียบร้อย การที่จะพลาด

พลั้งมันง่าย ถ้าเราเปิดหูเปิดตาดูว่า การที่เราจะกลมกลืนกับชาวบ้าน

ได้นี ่เราต้องเข้าใจเขา และกต้็องเปิดหเูปิดตาด ูแล้วปฏบิตัไิปตามนัน้

ส�าหรับคนที่ไปสอนหนังสือ ความผูกพันกับนักเรียนจะต้องมี

แน่ นักเรียนบางคนก็เฮี้ยว บางคนก็ดื้อด้าน แต่บางคนก็น่ารัก ถ้า

หากว่าประสบส่ิงท่ีเห็นว่าเราจะช่วยอะไรกับเด็กได้มากข้ึน ไม่ต้อง

มากมายอะไรนกั เช่น สอนให้เขากนิของทีถ่กูทีด่ ีแนะน�าไป เดก็บางที

ก็เชื่อครูเหมือนกัน ถ้าหากว่าโภชนาการของเขามันผิดอยู่แล้ว บางที

อาจช่วยให้เด็กเติบโตไปได้ อธิบายให้เขาฟัง ถ้าคุณไม่รู้ก็ควรไปหา

หนังสืออ่าน เร่ืองโภชนาการ โปรตีนไปช่วยสมองอย่างไร ไปช่วย

ร่างกายอย่างไร ท�าให้มันเกิดมีความแข็งแรง และมีสติปัญญาดีขึ้น 

อย่างนี้เด็กก็อาจเชื่อเรา นี่เป็นการช่วยเด็กอย่างง่ายๆ ด้วยค�าแนะน�า 

แต่ในที่ไหนที่เห็นว่าเด็กเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้น เช่น 

เรื่องหนังสือหนังหาไม่มี สมุดหายาก กันดารมาก พรรค์นี้ บางทีเรา

อาจจะช่วยได้เหมือนกัน แต่ถ้ามากนัก เงินโครงการเราคงไปไม่พอ 

แต่ก็พยายามที่จะช่วย รายงานเข้ามาเถอะ นอกจากนั้นเวลาที่สอน

เสร็จแล้ว อย่างเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นช้างเผือก คือหมายความว่า ไม่มี

โอกาสได้เล่าเรียนสูงนัก แต่เป็นคนที่ดี น่าจะสนับสนุนให้เรียนต่อไป 

ในกรณีเช่นนี้อาจจะช่วย ช่วยบอกมาแล้วเราจะบอกบุญให้ เท่าที่เคย

ท�ามา ก็มีอยู่ ๒–๓ คน ที่เราเคยช่วยมา โดยการบอกบุญให้คนนั้น 

คนนี ้คนทีม่ัง่คัง่ แล้วอยากจะท�าบุญอย่างนีท่ี้จะให้ทนุเล่าเรยีนต่อ โดย

มเีง่ือนไขว่า จะต้องไม่ประพฤตเิลว และจะต้องไม่เรยีนตก แล้วกเ็รยีน 
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ที่เราสนับสนุนให้ไปเรียนวิทยาลัยครูก็มี โรงเรียนเทคนิคก็มี เคยเป็น

มา ไม่มากนัก แต่ว่าพอจะช่วยได้ 

เรื่องสารนิพนธ์ เริ่มคิดเสียตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง เริ่มคิด ไม่ได้

หมายความว่าจ�าเป็นจะต้องให้แน่นอนออกไปว่าเราจะต้องเอาเรือ่งน้ัน

เรื่องนี้ แต่ว่าเริ่มคิด หมายความว่าเปิดหูเปิดตาดูว่าสภาพของสังคม

เป็นอย่างไร  มีเรื่องอะไรเราพอจะเขียนได้บ้าง ภายใน ๓–๔ เดือนก็

ควรมอียูใ่นใจแล้ว ว่าเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาของหมูบ้่านนี ้หรอือ�าเภอนี ้เป็น

อย่างนี้ หรือในโรงเรียนนี้ ชุมชนนี้ มีอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเมื่อมีความ

คิดอยู่ในใจหยาบๆ แล้ว หลังจากนั้นก็ดูรายละเอียดต่อไป ศึกษาราย

ละเอียด เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ แล้ว ก็มาคิดถึงว่าวิธีที่เราจะเสนอข้อแก้

ปัญหามันจะมีอะไรบ้าง นี่มันก็จบสารนิพนธ์ของคุณ เค้าโครงควรจะ

มีอยู่แล้ว ในไม่ช้าก็เขียนเติมรายละเอียดเข้าไปได้ให้มันเต็มที่ แล้วก็

จะได้ไม่ล�าบากเรื่องสารนิพนธ์

เราไม่ต้องการให้สารนิพนธ์ของคุณเป็นหนังสือต�าราที่เลอเลิศ 

ท่ีออกมาป๊ับ ได้รบัรางวลัโนเบลเลย นัน่เหนอืความคาดหมาย แล้วเรา

ก็ไม่ต้องการให้ถึงกับว่าเป็นวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท เราไม่ต้องการ 

ถ้าท�าได้ถึงขั้น Standard ก็ยิ่งดีแน่ละ แล้วคุณอาจเอาไปใช้เป็น

วทิยานพินธ์ขัน้ปรญิญาโทต่อไปกไ็ด้ถ้าไปเรยีนต่อ แต่ว่าเรามขีอบเขต

ของการท�างาน และมขีอบเขตของความต้องการทีจ่ะให้คุณท�าอะไรบาง

อย่างเพียงเท่านี้ เพราะฉะนั้นไม่จ�าเป็นต้องให้มันเกินไปนัก แต่ที่

ต้องการกค็อืความช่างสงัเกต ให้สงัเกตดแูล้วก็ใช้หลักวชิา ในการท่ีจะ

ไปหาข้อมลูมาให้ได้ แล้วก็ใช้ความคดิในการท่ีจะเสนอความเหน็ ๓–๔ 

อย่าง นีเ่ป็นสิง่ทีพ่อ แต่ควรทีจ่ะเริม่มอีคตใินใจไปในทางฉนัทาคต ิคอื

หมายความว่า ถ้าเราไม่มีความรัก ไม่มีความพึงพอใจในเรื่องของเรา

แล้ว เราก็ไม่อยากเขียน เขียนไปก็เบื่อ ทั้งๆ ที่รักเรื่องของเรา บางที

เขียนไปก็เบื่อ ยิ่งไม่รักยิ่งเบื่อใหญ่ อย่างน้อยต้องมีจิตอยู่กับเรื่องนี้
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(มีผู้ถามว่า “…แต่อย่าลืมว่าคงมองเห็นว่า ในขณะที่ทางด้าน

สถานภาพทางสงัคม สภาพความเป็นจรงิความเป็นอยูข่องชาวบ้าน ยงั

มีความเหลื่อมล�้าสูงกันแล้ว ไอ้หอศิลป์หรือสนามกีฬาที่สร้างขึ้นมา 

เพือ่รับใช้คนชัน้สงูนัน้ ผมไม่เหน็ด้วย เพราะเป็นความงาม หรอืความ

ดี ที่ห่างจากสภาพความเป็นจริง…”)

ใช่ แต่บางอย่างไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินมากนัก ผมพูดถึงหอศิลป์ 

มันเป็นเรื่องพิเศษ ต้องใช้เงินมาก แต่การที่จะส่งเสริมให้มีศิลปะข้ึน

มา บางทีมันก็ไม่ต้องใช้เงินเลย เช่น ลูกศิษย์คุณคนนี้ระบายสีสวย 

เอามาติดอยู่ในห้องเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ผมต้องการชี้ให้เห็นว่าทั้ง ๓ 

อย่างนี่มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่ล�าดับความส�าคัญท่ีคุณพูด

นั่นก็ถูกเหมือนกัน แม้แต่ความจริง การที่เราจะสร้างมหาวิทยาลัยให้

ใหญ่โตและมีการวิจัยขั้นสูงๆ นั้น บางทีเราตัดออกเสียได้ใช่ไหม วิธี

การเรียนแพทย์อย่างปัจจุบันนี้ที่เราติกันมาก แล้วเราชมเชยหมอเท้า

เปล่าของจีน นี่เป็นอย่างหนึ่งละ เพราะฉะนั้นแม้แต่ความจริงนี่ เราจะ

ท�าให้เกิดความจริงขึ้น มันก็ยังมีขอบเขตเหมือนกัน อะไรๆ มันมี

ขอบเขตท้ังน้ัน ล�าดับความส�าคัญมันมีมากน้อยกว่ากันทุกแขนงหมด 

มนัจะไปอย่างเดยีวกนัไม่ได้ท้ังนัน้ แต่ผมชีใ้ห้คณุดนูัน่กค็อืว่า บางอย่าง

มันเป็นความฟุ่มเฟือย ความฟุ้งเฟ้อ รวมทั้งความจริง ความงาม เรา

พยายามตัดความฟุ้งเฟ้อเสียก่อน เอาความธรรมดาๆ ข้ึนเป็นล�าดับ

ส�าคัญเสียก่อน อย่างนี้ละก็จะเห็นตรงกัน สนามฟุตบอลบางทีก็ไม่

อยากท่ีจะท�าให้เกดิขึน้ได้ แต่แน่ละถ้าหากว่าทีน่ัน่ควรจะเป็นทีป่ลกูผกั 

เลีย้งสกุรมากกว่า เราจะเอามาเล่นเป็นสนามฟตุบอลเสยีเลยกแ็ย่ แต่

ถ้าเช่นนัน้เรากจ็ะต้องมาพลกิแพลงเอาซิ คอืเดก็ต้องออกก�าลงั ถ้าไม่มี

อนามัยดีจะไปได้อย่างไร ก็ต้องหาวิธีอื่น อย่างนี้ซิที่เรียกว่าศิลปะแห่ง

การด�าเนินชีวิต คือหมายความว่า มันจะต้องหาทางยักย้ายถ่ายเทได้ 

ให้มันสมบูรณ์และสมดุลทุกอย่าง
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เมื่อกี้นี้ผมก�าลังจะพูดถึงเรื่องบทบาทของ ป.บ.อ. อันนี้ไม่รู้ว่า

ตัง้ขึน้ไว้หมายความว่าเรือ่งนีต้รงกบัทีผ่มคดิหรอืเปล่า คอืคณุคงทราบ

แล้วว่า เมือ่ต้ังโครงการตัง้แต่แรกเริม่ เราเริม่ตัง้ในคณะเศรษฐศาสตร์ 

และในขัน้แรกรับเฉพาะบัณฑิตจากธรรมศาสตร์ทกุคน แล้วขยายออก

ไปรับทุกสถาบัน ในเดือนตุลาคมนี้ ระหว่างที่คุณออกไปปฏิบัติการ  

โครงการฯ นี้จะออกจากอ้อมอกของคณะเศรษฐศาสตร์ไปสู่ขั้นสังกัด

อยู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี่เป็นการจัดงานตามโครงที่ได้ต้ังไว้

แต่เดิม การอยู่กับธรรมศาสตร์ก็ไม่เป็นที่พอใจ เราอยากให้เห็นใน

ระดบัชาต ิไม่ได้หมายความว่าจะเบ่งให้เป็นเรือ่งส�าคญั แต่ต้องการให้

ทุกมหาวิทยาลยัสามารถร่วมมอืกนัได้ ไม่ใช่เป็นเรือ่งของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์เท่านั้น อยู่ในโครงการฯ เดียวกันแหละ แต่ถ้าแต่ละ

มหาวิทยาลัยคิดอย่างเดียวกัน ไปสร้างโครงการของตัวเองข้ึน มันจะ

แข่งขันกันมากเกินไปและไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ

มารวบรวมไว้เป็นของส่วนกลางของทกุมหาวทิยาลยัได้ จะมปีระโยชน์

กว่า เพราะฉะนั้นเดิมทีเดียวก็นึกว่าเมื่อมีสภาการศึกษา และสภา 

การศึกษายังมีหน้าที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา แต่จะขึ้นโดยไม่เป็นหน่วย

ราชการ จะไปขึ้นเป็นสถาบันคล้ายกับว่าจะเป็นโครงการพัฒนาอิสระ 

เวลานีส้ภาการศกึษาไม่รบัหน้าทีเ่กีย่วกบัอดุมศึกษาแล้ว ไปท�าเร่ืองอืน่ 

หน้าทีเ่กีย่วกบัอดุมศกึษาไปอยูก่บัทบวงมหาวทิยาลยั โครงการพฒันา

มหาวิทยาลัยก็ไปห้อยอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย แต่รู้สึกว่าจะเปลี่ยน

สภาไป กลายเป็นปลัดกระทรวงฯ หรือรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบเสีย

แล้ว ผมไม่ค่อยชอบในข้อนี้ และประการหนึ่งทบวงฯ ไม่ควรแปรรูป

เป็นอย่างอื่นตามอังกฤษหรืออินเดีย คือมีหน้าที่ไม่ใช่ทบวงของรัฐ แต่

เป็นหน่วยของราชการทีม่คีวามคล่องตัวในการช่วยเหลอืมหาวทิยาลยั 

เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลซึ่งจ่ายเงินกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับเงิน 

ถ้าเป็นเช่นนี้ก็นับว่าใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม แสดงว่าทบวงฯ ก�าลังจะ
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แปรรูป ถ้าเราไปขึ้นกับทบวงฯ ในขณะนี้ ก็จะมีข้อเสียอยู่ ๒ ข้อ คือ 

จะกลายเป็นหน่วยราชการและจะกลายเป็นลักษณะคล้ายๆ โครงการ

พฒันามหาวิทยาลัยไป และอกีข้อคอื ทบวงฯ ไม่แน่นอน ถ้าไปขึน้แล้ว

กเ็หมอืนอนาคตไม่แน่นอน เพราะฉะนัน้ในชัน้น้ีผมค่อนข้างจะเปลีย่น

ความคดิไปว่า ในกรณทีีย่งัมทีบวงอยูน่ี ่เราอยูก่บัธรรมศาสตร์ไปกอ่น 

แล้วถ้าหากมมีหาวทิยาลยัอืน่ เช่น สงขลานครนิทร์ มอีาจารย์ คณาจารย์ 

และอธิการบดี มาร่วมกับเราในโครงการฯ นี้ เราก็จะมีการติดต่อกัน

อย่างสนิทสนมและเรียกชื่อว่า เป็นของ ๒ มหาวิทยาลัย ต่อไปถ้าเป็น  

๒ ๓ ๔ ๕ มหาวิทยาลัยยิ่งดี จะได้ร่วมกันหมด แล้วจะมีศูนย์กลาง

อยู่ที่ไหนมันไม่ส�าคัญ ถึงแม้จะอยู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ก็ยัง

ได้ แต่ผู้ที่จะวางนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือจะย้ายไปอยู่

ท่ีไหนกท็�าได้ เป็นเรือ่งทีจ่ะท�าต่อไป นีเ่ป็นความคดิทีผ่มคดิเป็นระยะๆ 

ไป และคดิว่ากรรมการจะเหน็ชอบด้วย แต่ยงัไงๆ ก็ต้องเสนอกรรมการ

อีกด้านหนึ่งของเรื่องบทบาทของ ป.บ.อ. คือสิ่งที่เราพึง

ระมัดระวัง แม้แต่บัณฑิตอาสาสมัครในรุ่นก่อนๆ ซึ่งเคยถูกคนอื่น

ทกัท้วงมาว่าตามท่ีตัง้โครงการนีเ้ป็นการตัง้ขึน้เพือ่ผลประโยชน์ทางการ

เมืองของบคุคลหน่ึงบุคคลใด อนันีเ้ราต้องพยายามไม่ให้เป็น ทีนีค้วาม

หมายที่จะไม่ให้มันเป็นไม่ได้อยู่ที่ความพยายามอย่างเดียว เราต้อง

พยายามท�าให้เขาเข้าใจว่ามันไม่เป็นด้วย มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องนี้ 

อย่างเช่นในตอนนัน้กม็คีนเข้าใจว่า ผมท�าเพือ่ประโยชน์ส่วนตวัของผม 

เท่าทีท่�ากนัแล้ว ๕ ปี กค็งได้พสิจูน์แล้วว่าไม่ใช่ ผมอยูผ่มไปเมอืงนอก 

เปลี่ยนคนอื่นเป็นประธานกรรมการก็ด�าเนินการไปได้ ส�าคัญอยู่ที่วาง

หลักการด�าเนินการให้ดี แล้วก็ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคิด

ทางการเมืองของแต่ละคน แต่ละคนคิดก็คิดไป ในการที่ผมจะเขียน

หนังสือลงใน เพื่อนพ้อง บ้าง หรือไม่ได้เขียน แต่เขาเอาไปลง ไม่ได้

เป็นการชักจูงให้บัณฑิตฯ ทั้งหลายมีความเห็นทางด้านการเมืองเช่น
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เดียวกับผม หรืออาจารย์นิพัทธ์ อาจารย์อคิน หรืออาจารย์จ�าเรียง๓๘ 

หรือใครๆ ทั้งสิ้น ข้อนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ 

อนาคตของ ป.บ.อ. นอกเหนือไปจากรูปแบบที่จะไปอยู่ที่ไหน

เป็นของระดับชาติแล้ว ท่ีน่าจะคิดอีกข้อก็คือว่าบัณฑิตอาสาสมัคร

หลายคนเคยออกความเห็นว่า แทนที่เราเคยท�าระยะเป็นปีแล้ว เรา

อาจจะท�าต่อไป เช่น รับสมัครเป็นปีละ ๒ ครั้งหรือ ๓ ครั้ง แล้วแต่ที่

จะเข้ามา ทีนี้ข้อส�าคัญที่เราจะรับปีละ ๓ ครั้งนั้น เราก็ต้องอบรมปีละ 

๓ ครั้ง มันก็ต้องเป็นโครงการใหญ่พอสมควร ที่ต้องการเพราะให้มัน

เป็นการต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าพอเข้ามาแล้ว ครบแล้วก็ไป บางคนอาจเข้า

มาแล้วอยากไป บางคนอยากอยู่ต่อไป บางเรื่องอาจจะให้อยู่นานกว่า

นั้น เช่น เรื่องชาวเขา ก่อนนี้เราท�าเรื่องมัธยม เราได้สอน ๒ เทอม

เท่านั้น ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนอะไรบ้าง เพ่ือให้พวกเราได้สอนให้เต็มปี 

บางทจีะดกีว่า ส�าหรบัการสอนโรงเรียนนัน้คงจะต้องเป็นระยะๆ เพราะ

เวลาหยุดเทอมฤดรู้อน พวกครกูจ็ะหยดุไปนาน แล้วไม่มอีะไรท�า เพราะ

ฉะนั้นถ้าเราไม่พลิกแพลงให้ท�าอย่างอื่นแล้ว จะล�าบากในเรื่องเหล่านี้ 

นี่เป็นความคิดที่จะปรึกษาหารือกันต่อไปในหมู่กรรมการ และอยาก

ฟังความเห็นของพวกคุณเมื่อออกไปแล้วและกลับมาสัมมนา น่ีเป็น

ความคิดทีอ่ยากจะท�าต่อไป ทกุวันนีก้ม็บัีณฑติอาสาสมคัรบางคนเป็น

แล้วกลบัมาแล้ว เราส่งไปอกี แต่กน้็อยคนมากเพราะก�าลงัทรพัย์เรามี

น้อย แต่ถ้าเราจะท�าเปลี่ยนรูปอะไรไป เราก็จะต้องคิดถึงเรื่องงบ

ประมาณ และการที่จะไปของบประมาณให้ได้พอ

ผมมีงานอยู่หลายด้าน และวันนี้เสียใจที่ติดงานด้านหนึ่ง ท�าให้

มาพูดกับพวกคุณช้าไป แต่มานั่งคิดนอนคิดดูนี่ ที่ผมเป็นที่ปรึกษา 

38 รองศาสตราจารย์จ�าเรียง ภาวิจิตร แผนกอิสระสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ป.บ.อ. ระหว่างปี พ.ศ.

๒๕1๓–๒๕1๕ ตรงกับบัณฑิตอาสาสมัครรุ่น ๒–๓
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นายกฯ เป็นผูอ้�านวยการโครงการแม่กลอง เป็นสมาชกิสภานติบัิญญัติ 

เป็นประธานกรรมการมลูนธิบูิรณะชนบทฯ และกเ็ป็นเกีย่วกบับณัฑติ

อาสาสมคัรนี ่สมมตุว่ิาจะให้ผมออกจากต�าแหน่งบางต�าแหน่ง ให้เหลือ

น้อยต�าแหน่ง ผมพดูได้ว่าบณัฑติอาสาสมคัรนีจ่ะเป็นต�าแหน่งทีผ่มจะ

ต้องสงวนเอาไว้ว่าจะต้องท�า ลุม่แม่น�า้แม่กลองก็อยากท�า มลูนธิิก็อยาก

ท�า แต่หากว่าต้องให้เลือก ผมอุทิศสภานิติบัญญัติได้ อุทิศที่ปรึกษา

นายกฯ ได้ เพราะฉะนัน้คุณจะเหน็ได้ว่าผมรกัโครงการนีแ้ค่ไหน เพราะ

ฉะนัน้หวงัว่าคงจะช่วยให้โครงการนีด้�าเนนิไปโดยด ีเท่าทีเ่ป็นมา ๕ รุน่ 

ก็รู้สึกว่าเขาด�าเนินการไปได้ดีพอสมควร บกพร่องก็มีบ้างละ เป็น

ธรรมดาของมนุษย์เรา แต่ว่าถ้าหากพวกคุณจะท�าให้ผมดีใจมากๆ ก็

คอืท�าให้โครงการนีต้ลอดรอดฝ่ังไปเรือ่ยๆ โดยทีไ่ม่ได้ผกูพนัอยูก่บัผม 

หมายความว่าให้โครงการนีเ้จรญิขึน้ไปเรือ่ยๆ นัน่จะเป็นสิง่ทีท่�าให้ผม

มีความสุขแล้ว

ขอบคุณ



ข้อคิดเรื่องบัณฑิตอาสาสมัคร
บันทึกเสียงบรรยายของอาจารย์ป๋วยต่อบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๘ 

ณ ห้องบรรยายส�านักงานบัณฑิตอาสาสมัคร ตึกวิทยุ ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕1๙

เคยตีพิมพ์ในชื่อ “อาจารย์คุยกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น ๘”

เหตุใดจึงใช้ชื่อ “ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร” นั้น เดิมเรานึกจะ

เรยีกว่า “ศนูย์” แต่ทางทบวงฯ เขาบอกว่าไม่ได้ เพราะศนูย์นีไ่ม่มคีวาม

หมายในระบบราชการ ถ้าไม่เป็นคณะก็ต้องเป็นแผนก ถ้าไม่เป็นแผนก

ก็ต้องเป็นสถาบันหรือส�านัก ก็เลยมาจบลงที่ “ส�านัก” แล้วก็เลยเรียก

กันว่า “ส�านักศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร” เมื่อรุ่น ๗ เราไปสัมมนากัน 

เมื่อเขาจบแล้ว เขาเห็นว่าค�าว่า “ศูนย์” เป็นอันตราย เพราะเหตุว่า

เวลาไปที่ไหน เขาก็บอกว่า “ศูนย์มาแล้ว ศูนย์มาแล้ว” ซึ่งหมายความ

ว่า “ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา” รุ่น ๗ จึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นอย่าเอา 

“ศูนย์” เลย เอาแต่เฉพาะ “ส�านัก” ก็แล้วกัน ทางคณะกรรมการของ

ส�านกัฯ เลยมาดกูนั แล้วเสนอไปยังมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าต่อไป

นี้จะเรียกกันว่า “ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร” ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมันจะ

แก้ปัญหาได้อย่างไร เร่ืองที่เขาหาว่า เราไปปลุกระดมมวลชนท�านอง

เดียวกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

แต่ความคิดดั้งเดิมท่ีขณะนี้ยังไม่ได้ทอดทิ้งก็คือว่า ในเม่ือเรา

ออกมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ซึง่ความจรงิคณะเศรษฐศาสตร์เป็นแต่

เพียงพี่เลี้ยงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคณะเลย นอกจากว่าเมื่อเวลาเราเร่ิม

ก่อตั้ง มีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เอาใจใส่อยู่จ�านวนหนึ่งเท่านั้น ก็
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ออกมาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความคิดดั้งเดิม

นั้นนอกจากออกมาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังคิดเลย

ไปว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง เราจึงได้

พยายามรับสมัครบัณฑิตจากทุกมหาวิทยาลัย ขอให้เป็นบัณฑิตเป็น

ใช้ได้ และยิง่มากยิง่ด ีบัณฑิตอาสาสมัครจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จงึได้ลดจ�านวนน้อยลงทกุปี ในปีแรกนีเ่ราเริม่ด้วยบณัฑติธรรมศาสตร์

แท้ๆ เพราะกลัวว่ามันจะเหลว ถ้ามันเหลวก็ให้มันเหลวอยู ่ใน

ธรรมศาสตร์นี่ ในคณะเศรษฐศาสตร์นี่ แต่ทีนี้มันไม่เหลว มันเจริญ

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นขั้นที่ ๒ มาอยู่กับมหาวิทยาลัย

แล้วขั้นที่ ๓ ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปคือ หวังว่าจะไปอยู่กับส่วน

กลางของราชการในระหว่างมหาวทิยาลยัทัง้สิน้ ผมเองเวลานีก้ย็งัไม่รู้

ว่าจะไปส่วนกลางไหน คอืถ้าไปอยูท่บวงกเ็ป็นหน่วยราชการไป ซึง่เรา

ไม่พึงปรารถนาไม่ต้องการเห็น red tape ในทางราชการ ถ้าหากว่า

ก่อนนี้เขามีสภาการศึกษาแห่งชาติ และสภานี้เป็นศูนย์รวมของ

มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ก็น่าจะไปขึ้นกับสภาการศึกษาแห่งชาติ แต่ทีนี้

สภาฯ ถกูแปรสภาพเป็นคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิซึง่มอี�านาจ

หน้าท่ีไม่เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัแล้ว กเ็ลยเคว้งไม่รูจ้ะไปอยูท่ีไ่หน มอีีก

แห่งที่คิดว่าอาจจะไปได้อยู่ แต่ไม่เป็นนิติบุคคล คือไม่เป็นองค์การที่

เป็นตัวเป็นตนข้ึนจริงๆ คือที่ประชุมอธิการบดี ในเมืองไทยเรานี่มีท่ี

ประชมุอธกิารบดตีัง้แต่ ๔–๕ ปีมาแล้ว อธิการบดขีองทกุมหาวทิยาลยั

มารวมกนั เพือ่ทีจ่ะพบกนัเป็นครัง้เป็นคราว และผลดักนัเป็นประธาน 

ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง

มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น นี่ก็น่าอยู่ ศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครต่อไปนี่อาจไป

อยู่กับที่ประชุมอธิการบดีก็ได้ แต่เผอิญยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล ไม่ได้

เป็นตัวเป็นตน เพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็ยังไม่รู้ ก็อยู่ที่นี่ไปก่อน อยู่ที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไปก่อน อาจจะดกีไ็ด้ อาจจะไม่ดกีไ็ด้ นีเ่ป็น
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เร่ืองอนสุนธขิองการทีเ่กดิศนูย์บัณฑติอาสาสมคัร สรปุความว่าเวลานี้

ก็ยังเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความมุ่งหมายในการตั้งศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครคงจะมีคน

อธิบายให้คุณฟังบ้างแล้ว แต่ผมจะสรุปย่อๆ อย่างนี้ว่า ความมุ่งหมาย

นั้นก็คือ การรับการท้าทายของนักศึกษา คือนักศึกษาในสมัยที่จะเริ่ม

ตั้งศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครนี่ ออกค่ายระหว่าง holiday ไปท�าค่ายกัน 

ไปท�าการอาสาสมัครกัน เราก็เห็นว่าที่เขาท�ากันนี่มันก็ดี แต่ว่าไป

ระหว่าง holiday เท่านั้น ระหว่างหยุดเทอมเท่านั้น ท�าไมไม่ไปเป็น

ปกติล่ะ นี่ข้อ 1

ข้อ ๒ ก็คือว่า นักศึกษาที่ออกค่ายกันนี่ ใครๆ เขานินทาว่าไป

หาความสนุกกัน เพราะเหตุว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีการท�างานบ้าง

ละ แต่เท่ากับว่าไปเที่ยว ไปร้องเพลงกัน ไปทัศนาจรกัน เราก็บอกว่า 

มันไม่ใช่หรอก เพราะฉะนัน้ศนูย์บัณฑติอาสาสมคัรจงึบอกว่า ถ้าอย่าง

นัน้นกัศกึษาผูใ้ดจะมาอาสาสมคัรกบัเรา ต้องไปเดีย่ว ไปให้ได้รบัความ

ล�าบาก ไม่ใช่เพื่อจะให้รับความล�าบาก แต่เพื่ออบรมให้รู้จักว่าความ

ล�าบากในการทีจ่ะอยูช่นบทคนเดยีวมนัเป็นอย่างไร นีเ่ป็นจดุมุง่หมาย

แล้วจุดมุ่งหมายอีกอัน ก็แน่ล่ะครับ เราเห็นว่าในประเทศด้อย

พฒันาท่ัวๆ ไปนี ่คนเรียนวิชาช้ันสูงมาแล้วกอ็ยูแ่ต่ในเมอืง ประเทศไทย

กเ็ป็นประเทศหนึง่ในหลายประเทศนัน้ บัณฑติกอ็ยูแ่ต่ในเมอืง ไม่ออก

ชนบท ไม่ไปท�าประโยชน์ให้แก่ใคร ทีน้ีถ้าหากเราสามารถอบรมบัณฑติ

ให้ไปยืนหยัดในชีวิตชนบทด้วยตัวคนเดียวในที่ที่แปลก ในที่ที่เขาพูด

ภาษาคนละอย่างกบัเรา หรอืแม้แต่พูดภาษาเดยีวกนั แต่ว่าส�าเนยีงผดิ

กนั และกไ็ม่รู้จักกบัใครเลย เป็นการชกัจงูให้บณัฑติทีม่คีวามรูท้ัง้หลาย

จะได้ออกชนบทกันบ้าง

เรื่องเหล่าน้ีไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งน้ัน เป็นเรื่องเก่า มหาวิทยาลัย

ต่างๆ เขากท็�ากนั ไม่ใช่มาท�าแต่มหาวิทยาลยันี ้แต่ลกัษณะของเรานัน่
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ผิดกับคนอื่น ในแง่ที่เราให้ไปโดดเดี่ยว แล้วหลังจากการฝึกอบรมบ้าง

เลก็น้อยแล้วเรากไ็ปคนเดยีว ไปดดัสนัดานให้อยูไ่ด้รบัความล�าบากเสยี

บ้าง ไปให้รู้สึกตัวเมื่อกลับมาว่า เราก็หนึ่งเหมือนกัน คือเราทนไหว 

เหมือนกับก่อนนี้ที่เขาให้ลูก คนหนุ่มๆ สาวๆ ออกไปเป็นทหาร นั่นก็

คง idea เดียวกัน แต่ผมว่าการเป็นทหารนี่มันล้าสมัยแล้ว กองทัพ

ของเราประกอบด้วยอาสาสมัครท่ีพร้อมที่จะรับใช้ประชาชน ในแง่นี้

และเมื่อกลับมาแล้ว กลับมาจากการฝึกในสนามของคุณแล้ว ก็อยาก

ให้มีจิตใจที่จะคิดว่า เราไปอยู่ ๗ เดือนยังท�าได้ ท�าไมอยู่ทั้งชาติจะอยู่

ไม่ได้ หรือไม่ต้องอยู่ทัง้ชาตหิรอก ระหว่างท่ีเรายงัโสดนี ่เราควรจะอยู่

ได้ ถ้าเรามีลูก มีเมีย มีผัวแล้ว เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นั่นเป็นความรับผิด

ชอบที่จะต้องมี

เพราะฉะนั้นโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่จะออกไปพลิกแผ่นดิน 

ไม่ใช่จะไปโปรดสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุซึ่งปรินิพพานกันหมด ถึงอะไรๆ 

ท�าไม่ได้ นี่ไม่ใช่และไม่เคยเป็นความประสงค์ของโครงการนี้เลย คิดดู

ง่ายๆ คุณไปอยู่ในต่างจังหวัดเพียง ๗ เดือน คุณจะไปพลิกแผ่นดิน

เขาได้อย่างไร การพลิกแผ่นดินนี่ จริงอยู่ เราไปเจอะของที่ไม่ดี ความ

อยุติธรรมอาจจะมีอยู่ เราพยายามแก้เท่าที่เราจะแก้ได้ นี่เป็นสิ่งที่พึง

ปรารถนา แต่ไม่ได้คิดว่าวิธนีีเ้ป็นวิธทีีดี่ท่ีสดุ เป็นวธิบีรรเทาทกุข์เท่านัน้

การท่ีเขาจะพลิกแผ่นดินกัน คือหมายความว่าขจัดความ 

อยุติธรรม มันจะต้องมาจากข้างใน จะให้ถาวรมันต้องมาจากชาวบ้าน

นัน่เอง และชาวบ้านจะได้ด ีเราจะต้องให้การศกึษาเขา เราจะต้องช่วย

ให้เขาช่วยตัวเองได้ นี่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น

โครงการน้ีจงึเป็นโครงการทีเ่น้นไปในแง่การศกึษาอบรม มากกว่าทีจ่ะ

ไปท�าการปฏวัิตใินชนบท การแก้ไขอปุสรรคต่างๆ นัน้เป็นข้อหนึง่ทีเ่รา

จะกระท�า

ตั้งแต่รุ่น 1 มาแล้ว ก็เคยประสบเรื่องเหล่านี้ รุ่น 1 ไปเจอะ



๒๔๙ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้อ�านาจหน้าที่ในทางทุจริต เอาเปรียบราชการและ

รังแกนักเรียนของเขา แต่แทนที่จะให้เขาท�าอะไรโวยวายก็ให้เขาบอก

รายละเอยีดกบัศนูย์ว่าเรือ่งราวมนัเป็นอย่างนี้ๆ  ทางศนูย์กห็าวิธแีก้ให้

เขา อย่าลืมว่าผมเน้นค�าว่าบรรเทาทุกข์ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะพลิกแผ่น

ดินได้แน่ๆ ก็เผอิญเวลานั้นผมรู้จักกับรองอธิบดีกรมต�ารวจ ก็เลยพูด

กับรองอธิบดีต�ารวจและแก้ไขสถานการณ์ไป

รุ่น ๒ รุ่น ๓ รุ่น ๔ เขาก็เจอความอยุติธรรมในสังคมที่ไปอยู่

นี่ แต่ว่าการวางตัวของบัณฑิตอาสาสมัคร เพื่อที่จะท�างานให้ได้ผลนั้น 

ไม่ใช่ไปถึงพบความอยุติธรรมแล้ว เราสับเขาจนแหลกหรือด่าว่าเขา 

นั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะเหตุว่าคนหนุ่มๆ สาวๆ นี่อาจจะ

ไม่ได้บทเรยีนท่ีแท้จรงิ คอืคนเรามนัถูกด่าขึน้มา ถงึแม้ว่ามนัจะถกูหรอื

ผิด มันก็ต้องสู้ มันมีทิฐิมานะ และการที่จะไปสั่งสอน คนนั้นคนนี้ว่า 

คุณจะต้องท�าให้มันถูกต้องนะ อย่าไปเอาดอกเบี้ยเขามากนักนะ อย่า

ไปกดขี่ราษฎรมากนักนะ ไม่มีใครสั่งใครได้ ไม่มีใครสอนใครได้ ต้อง

คิดในแง่นี้

เราไปนี่เห็นอะไรมันไม่ถูก ปรึกษากันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์  

ผู้อ�านวยการศูนย์ อาจารย์ณัฐไชยเมื่อปีกลายนี้ท่านวิ่งไปหลายๆ แห่ง

กเ็พือ่จะแก้ไขข้อเหล่านี ้บางทมีวิีธอ้ีอมจะดกีว่าวธีิตรงด้วยซ�า้ เช่น เรา

เห็นว่าบ้านเมอืงเขาท�าไม่ถูก แพทย์อนามยัไม่เอาใจใส่กับหมู่บ้าน อะไร

เหล่านี ้ถ้าเรามวัแต่ไปด่าเขา เขากไ็ม่มา เท่าไรกไ็ม่มา และอาจจะเป็น

ภยักับเราด้วย แต่ถ้าเรารายงานเข้ามาในส�านกั ในมหาวทิยาลยั อาจารย์ 

ณัฐไชยว่ิงไปดูซิว่า เอ๊ะ จะพูดกับใครได้ และอาจารย์ณัฐไชยหรือ

อาจารย์อืน่กแ็ล้วแต่ กม็เีพือ่นฝงู เป็นเจ้าหน้าทีป่กครองบ้าง เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขบ้าง ศึกษาบ้าง ก็พูดกับเขาดีๆ หรือหาวิธีอ้อม แล้วก็จะ

ได้บริการที่เราต้องการ บางทีก็ไม่ได้นะ บางทีก็ได้ แต่ข้อที่แน่ที่สุดก็

คือว่า การที่เราจะไปด่าเขานั้น มันไม่ได้ผลอะไร 
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นอกจากว่าคุณพร้อมเมื่อไร พวกของคุณมากจริงๆ จะลุกฮือ

ปฏิวัติทั้งประเทศ โอเค แต่อย่ามาท�าในศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร ไปตั้ง

พรรคการเมอืงหรอืไปเข้าป่าซะ นีเ่ป็นหลกัการ เพราะฉะน้ันเวลาพวก

คุณออกไปนี่ คุณจะท�าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ที่เรา assign ให้ หรือที่เรา

ตกลงไว้ให้ แล้วก็ท�าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ถ้าอะไรที่มันจะมากระทบกับ

หน้าที่ของเรา เช่น เราจะไปเป็นครู ถ้าเราไม่อยากจะเป็นครู แต่รู้สึก

ว่า เอ บ้านนี้มันไม่ไหวเลย ต้องแก้ปัญหาด้วยการเมือง ถ้าเป็นเช่นนี้ 

ลาออกจากศนูย์บัณฑติอาสาสมคัรนะครบั แล้วก็ไปปลกุระดมมวลชน

เลย อย่างนั้นเอาเลย เพราะเหตุว่า ข้อ 1 ถ้าเราท�าอะไรรุนแรงไป ใน

ศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร ในฐานะที่เป็นบัณฑิตอาสาสมัครคนหนึ่ง มัน

เป็นอันตรายแก่เราเอง ข้อ ๒ ก็เป็นอันตรายแก่เพื่อนๆ เพราะเหตุว่า 

กอ.รมน. หรือสันติบาล หรือนายอ�าเภอ เขารู้กันทั่วไป เราท�าอันนี้

รนุแรง ไปด่าใครเขาเข้า เพือ่นเราทีอ่ยูอ่กีแห่งหนึง่ซึง่ไม่ได้ด่าใคร อาจ

จะมีอันตรายด้วย เรามีอันตรายด้วยข้อนี้ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ

ในเร่ืองงานคนหนึ่ง ผมก็จ�าเป็นที่จะต้องเตือนเอาไว้ว่า เราจะต้อง

พยายามท�างานของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้

และเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม เราจะประสบแน่ๆ ได้พบแน่ๆ 

ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น แต่ให้ชั่งใจดูว่า อะไร

บ้างเราท�าได้ ชนิดที่จะให้เกิดความปลอดภัยแก่เราและเพื่อนฝูง ชนิด

ที่จะท�าให้งานของเราไม่เสีย ชนิดที่จะท�าให้มันมีประสิทธิภาพ ในการ

ที่เราอยากจะท�า ประสิทธิภาพในการที่จะท�าหมายความว่า ถ้าเราไป

ด่าเขาแล้ว เขากไ็ม่ท�า แล้วเขายิง่เกดิด้ือดนัขึน้มา ไปอยูก่บัเขา ๗ เดอืน 

ระหว่าง ๗ เดอืนนีต่อนแรกชาวบ้านเขาอาจจะเฮมากบัเรา อะไรๆ ที่

เราอยากจะท�านีเ่ขาช่วยเรา พอ ๗ เดอืนแล้ว เรากลบัมา ระหว่างนัน้ 

ระหว่าง ๗ เดือนนั่นเราด่านายอ�าเภอ ชาวบ้านด่าด้วย พอเรากลับมา

แล้ว ชาวบ้านตายแล้ว ถูกนายอ�าเภอเล่นเลย นี่เราต้องคิดให้มัน
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รอบคอบทุกอย่าง ว่าเราจะท�าประโยชน์ได้ยังไง ที่เป็นจริงเป็นจัง

ทีนี้ ที่ผมพูดถึงเรื่องงานของศูนย์ฯ ผมอยากจะพูดเรื่องงาน ใน

ฐานะท่ีผมเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลานี้ก็ออกมา

เป็นสัดส่วนแล้ว ผมเป็นเพยีงแต่กรรมการคนหนึง่ในศนูย์บัณฑติอาสา

สมคัรน้ี มาประชมุบ้างไม่มาประชมุบ้าง ขาดประชมุบ่อยๆ ก่อนนีเ้คย

เป็นประธานกรรมการ แต่เดีย๋วนีย้้ายออกมาเป็นสดัส่วนเป็นส�านกัไป

แล้ว อาจารย์ณฐัไชยในฐานะทีเ่ป็นผูอ้�านวยการส�านักฯ ก็เป็นประธาน

กรรมการ แต่อีกรูปหนึ่งนั้นผมเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นี่ ตั้งแต่ผมรับต�าแหน่งอธิการบดีมาแล้ว ต้องแยกเรื่อง

ของผมเองออกเป็น ๒ เรื่อง ความคิดทางการเมืองของผมจะเป็น

อย่างไร เหน็ด้วยกบัรฐับาล ไม่เหน็ด้วยกบัรฐับาลยงัไง นีเ่ป็นเรือ่งส่วน

ตัวของผม เป็นเรื่องที่ผมจะพูดกับหนังสือพิมพ์ หรือแสดงปาฐกถา 

เป็นไปได้ ผมคิดว่ามีเสรีภาพในการพูด มีเสรีภาพในการชุมนุมโดย

สันติและโดยปราศจากอาวุธ นี่ไม่เป็นปัญหา

แต่ในฐานะที่เป็นอธิการบดี เราเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีคน

อยู่เป็นจ�านวนมาก นอกจากนิสิตนักศึกษา อาจารย์ ก็มีข้าราชการ

ธุรการ แล้วก็สถาบันนี้ถึงอย่างไรๆ ก็ยังเป็นสถาบันของราชการ การ

ที่ผมจะเอาความคิดในทางการเมืองของผมเข้ามาเพื่อที่จะด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุว่าอาจารย์หลายคน

ที่เขาไม่เห็นด้วยกับผมเพราะอาจจะถูกก็ได้ ผิดก็ได้ เสรีภาพในทาง

วิชาการต้องมี หมายความว่าอาจารย์เขาคิดยังไง เขาจะต้องสอนไป

อย่างนัน้ เขาจะต้องวิจยัไปอย่างนัน้ มนัมคีวามคดิในทางการเมอืงและ

ทางสังคมเข้ากล�้าด้วย ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันส่วนกลางก็

ต้องการคนหลายๆ จ�าพวก ไม่ใช่ว่าอธิการบดีมีความคิดในทางการ

เมืองอย่างนี้ ก็ต่างคนต่างเฮโลสาระพามีความคิดอย่างเดียวกันกับ

อธิการบดี อันนี้เป็นของไม่ถูกและก็ท�าไม่ได้ด้วยแม้ว่าอยากจะท�า 
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เพราะมันเป็นเผด็จการในความคิด เผด็จการในวิชาการ

เพราะฉะนัน้ในฐานะทีเ่ป็นอธกิารบดีและในฐานะทีเ่ป็นตวัแทน

ของมหาวิทยาลัยต้องธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางในทางความคิด หน่วย

งานใด จะเป็นสภาอาจารย์ก็ดี จะเป็นคณะไหนก็ดี จะเป็นส�านัก หรือ

สถาบัน หรือจะเป็น อมธ. อะไรนี่ ต่างมีเสรีภาพในความคิด ความ

เหน็ของตน แต่จะเป็นฐานก�าลงัของพรรคการเมอืง หรอืลทัธิการเมอืง

อย่างหนึง่อย่างใดไม่ได้ เพราะเหตวุ่าถ้าเรายอมให้ทีไ่หนเป็นฐานเสยีง

ของพรรคการเมอืง หรอืเป็นฐานของอดุมคตทิางการเมอืงลทัธใิดลทัธิ

หนึ่งแล้ว มันจะเกิดเรื่อง มันก็ไม่เป็นกลาง

เพราะฉะนั้นนโยบายของผมตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นอธิการบดีมา

แล้ว ไม่ยอมให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีแต่การชักจูงไปในทางใด

ทางหนึ่ง เพราะเหตุว่าในหน่วยงานนั้นถึงแม้ว่าคนส่วนมากเขาอาจจะ

มีความคิดไปในด้านหนึ่ง แต่หน่วยงานนั้นแน่เหลือเกินต้องมีคนส่วน

น้อยท่ีไม่เห็นด้วย เสรีภาพของคนส่วนน้อยเราต้องเคารพ และต้อง

พิทักษ์รักษาให้ จึงจะเรียกว่าเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้มีความคิดความ

อ่านเป็นอสิระจรงิๆ เสรภีาพในวิชาการ เสรภีาพในการทีจ่ะคดิค้นอะไร 

มันเป็นของด้านหนึ่งและตรงกันข้าม

เราจะต้องงดเว้นทีจ่ะไม่ให้ศนูย์บัณฑติอาสาสมคัรเป็นฐานก�าลงั

ของคนใดคนหนึ่ง เมื่อแรกตั้งโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น 1 รุ่น 

๒ รุ่น ๓ ก็มีความคิด มีคนถามอยู่เสมอถึงแม้ว่าบัณฑิตอาสาสมัคร

จะมาจากธรรมศาสตร์กย็งัอดระแวงไม่ได้ว่า ดร.ป๋วยตัง้อนันีข้ึน้มาเพือ่

ประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่

ผมในฐานะผู้ก่อตั้ง วิธีที่ดีท่ีสุดของผมคือไม่โต้ตอบในเรื่องนี้ 

และปล่อยให้เขาเห็นเอาเองว่าเจตนาของเราแท้ๆ เป็นอย่างไร ไม่เชื่อ

คุณไปถามรุ่น 1 รุ่น ๒ รุ่น ๓ ดู เสร็จแล้วปรากฏว่าเข้าใจกันแจ่ม

แจ้ง มันไม่ใช่ฐานก�าลังของผม ถ้าผมทะเยอทะยานที่จะเป็นนายก
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รัฐมนตรีหรือจะเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ�านาจ ผมไม่คบบัณฑิตอาสา

สมคัร ผมไปคบคนอืน่ง่ายกว่าและจ�านวนมากกว่าเยอะแยะ กป็รากฏ

ว่าไม่จริง

แต่ทีนี้ ในรุ่นหลังๆ เฉพาะอย่างยิ่งหลัง 1๔ ตุลาคม ๒๕1๖ 

เป็นต้นมา เกดิจะมบัีณฑติอาสาสมคัรบางพวกพยายามยดัเยยีดความ

คิดอุดมคติของตัว ซึ่งอาจจะดีก็ได้ ให้อยู่ในศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร 

ศูนย์ฯ จะต้องท�าอย่างนั้น จะต้องท�าอย่างนี้ ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ศูนย์

บัณฑิตอาสาสมัครเป็นศูนย์รวมของบัณฑิตอาสาสมัคร และบัณฑิต

อาสาสมคัรแต่ละคนมสีทิธเิสรภีาพทีจ่ะท�าอะไรได้ ภายในขอบทีผ่มว่า

ไว้คอืความปลอดภยั ความมปีระสทิธภิาพในการทีเ่ราจะไปท�างานอะไร

ต่างๆ ภายในเขตจ�ากัดว่า เราไม่ได้ไปพลิกแผ่นดิน เท่านี้ก็พอแล้ว ได้

เร่ืองถมไปแล้ว เท่านีก้เ็ป็นประโยชน์อยูม่ากแล้ว เท่านีก้เ็ป็นทีเ่ลือ่งลอื

กันอยู่แล้ว

บ่ายวันนี้ผมจะไปคุยกับพวก Peace Corp Volunteer กับ 

อาจารย์ณฐัไชย โดยทีไ่ด้มกีารเชญิให้เราไปประชมุทีเ่วียนนา ปลายเดอืน

นี ้เพราะเหตวุ่า เขารู้ว่าเราท�าเร่ืองศนูย์บณัฑติอาสาสมคัรอยู ่เขาอยาก

จะให้เราไปพูดให้คนอื่นฟังประมาณ ๒๕๐ คน ที่มาจากทั่วโลก เท่านี้

เขาก็รู้แล้ว เม่ือวานผมได้รับจดหมายจากมูลนิธิของเยอรมนีที่ผมไป

พูดเรื่องบัณฑิตอาสาสมัคร เขาบอกว่าเขามาคิดทบทวนดูแล้วว่า 

โครงการบัณฑิตอาสาสมัครนีม้ปีระโยชน์ในเรือ่ง Social Development 

คือการพฒันาสงัคม เพราะฉะนัน้ถ้ามอีะไรทีเ่ขาจะช่วยได้ เขาก็จะช่วย 

จดหมายนั่นยังอยู่ที่อาจารย์ณัฐไชย

เรื่องชื่อเสียงภายนอกดีถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเราไม่จ�าเป็น

ต้องไปท�าอย่างอื่นหรอก แล้วท�าอย่างอื่นร้ายยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นผม

จงึอยากจะท�าความเข้าใจกบัคณุทัง้หลายว่า ถ้าใครเกดิอตุรใินเวลานีท่ี้

จะคดิว่า เอ ศูนย์บณัฑติอาสาสมคัรนีม่นัท�าอะไรไม่สมบูรณ์ มนัน่าจะ
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เป็นฐานก�าลังของเรา พยายามท�าให้เกิดความยุติธรรมในสังคมให้ได้ 

ท�าให้การกดขี่ข่มเหงในที่ต่างๆ หายไปให้หมด ขุนศึกเราก็จะต้องสู้ 

อะไรเหล่านี้ ถ้านึกอย่างนี้กรุณาลาออกไปเดี๋ยวนี้ อย่ามาอยู่ให้ทุเรศ 

เพราะว่ามันไม่ตรงกัน หลักการมันไม่ตรงกัน

เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องว่า เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็รู้จักศูนย์บัณฑิตอาสา

สมคัร นีจ่รงินะ ท่ัวโลกรู้จกัเรา แต่ในเมอืงไทยไม่ค่อยรูจ้กัหรอืรูจ้กัแต่

แกล้งท�าเป็นไม่รู้จัก เรื่องสดๆ ร้อนๆ ซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ในเวลานี้ก็ได้ 

คอืเมือ่วนัองัคาร คณะกรรมการงบประมาณของคณะรัฐมนตร ี(คณะ

รัฐมนตรีตัง้คณะกรรมการงบประมาณข้ึนมาดงูบประมาณก่อนทีจ่ะถงึ

คณะรฐัมนตรี) เขาลงมตใิห้ตดังบประมาณของศนูย์บณัฑติอาสาสมคัร

ออกหมด ในฐานทีเ่ป็นทีป่ลกุระดมมวลชน เพราะเหตวุ่าไปปลกุระดม

มวลชนให้ Anti รัฐบาล ให้คัดค้านรัฐบาล

ผมกลับมาจากมหาสารคามเมื่อวานนี้ บ่ายก็ได้ข่าวนี้ ผมเลย

ตกลงกบัอาจารย์ณฐัไชยว่า บ่ายวนันีข้อให้อาจารย์ณฐัไชยไปสอบดใูห้

มันแน่ว่า เขาพูดอย่างนี้จริงๆ หรือเปล่า และถูกตัดจริงๆ หรือเปล่า 

และเหตุผลที่เขาว่ามาเป็นอย่างไร แต่เท่าที่ทราบมานี่ คือมีคนบอกว่า

น่ีเป็นศูนย์ที่ธรรมศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมมวลชน 

เพราะฉะน้ันตดังบประมาณออก เจ้าหน้าทีส่�านกังบประมาณเขาก็บอก

ว่านีเ่ป็นหน่วยงานขึน้มาแล้วนี ่แล้วจะท�าได้อย่างไร เขาบอกว่าถ้าเป็น

หน่วยงานขึ้นมาแล้วก็ให้กลับไปอยู่คณะเศรษฐศาสตร์หมด ให้ยุบอัน

นี ้ซึง่พดูโดยไม่เข้าใจเลย แต่วิธแีก้ปัญหาของเรา เราต้องใจเยน็ๆ แบบ

ใจเย็นๆ นี่จะเป็นวิธีแก้ได้ดี ก็ 1. สอบดูให้รู้แน่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็น

อย่างไร เขาว่าเราว่าอย่างไรแน่ ที่ผมได้ยินมานี่ ผมได้ยินมาจาก

อาจารย์นงเยาว๓์๙ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีบริหาร ซึ่งส�านักงบประมาณ

เขาโทรศัพท์มาบอกอาจารย์นงเยาว์ แล้วได้ยินมาจากอาจารย์คนหนึ่ง

39 คือ ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
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ในคณะเศรษฐศาสตร์ ทางส�านกังบประมาณเขาบอกมาอกีคนหนึง่ คอื

ผมกอ็ยากไปหาต้นตอ นีค่อืวิธแีก้ปัญหาของเรา ดขู้อเทจ็จรงิให้แน่เสยี

ก่อน ใจเย็นๆ ข้อ ๒. เอาข้อเท็จจริงมาประเมินดูว่า เขากล่าวหาเรา

เรือ่งเหล่านีท้ีม่นัมปัีญหาเพราะเหตใุด ค�ากล่าวหาของเขามอีย่างไรบ้าง 

แล้วถึงข้อ ๓. เรามาพิจารณาดูว่าเราจะแก้อย่างไร

นี่เอาเรื่องจริงๆ ของเรา ที่เป็นปัญหาของส�านักบัณฑิตอาสา

สมัครอยู่ขณะนี้ มาเป็นข้อให้คุณพิจารณาในแง่ที่ว่า เวลาคุณไปเจอะ

ปัญหา อย่าไปเชื่อเขาก่อน ทบทวนดูข้อเท็จจริงแล้วไปถึงต้นตอได้ยิ่ง

ดี ดูให้มันแน่ แล้วจึงมาวิเคราะห์ดูว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างไร 

แล้วจึงจะวิเคราะห์ถึงวิธีแก้ปัญหาให้ได้ อย่าเพิ่งตกใจไปว่า พวกคุณ

เข้ามานี่เขาจะล้มแล้วคุณต้องออกไป ความจริงงบประมาณของพวก

คุณส�าหรับที่จะให้พวกคุณอยู่เป็นงบประมาณปีนี้ ซึ่งยังมีอยู่ แต่ที่เขา

ให้เลิกนี่เป็นงบประมาณปีหน้า มีอยู่อย่างน้อยก็คงสักครึ่ง

วิธีแก้ปัญหาของผมเท่าท่ีคิดดูก็คืออย่างนี้ ก็ต้องชี้แจงกันให้

ละเอียด แต่จะชี้แจงกับคนพูดคงจะไม่ได้ประโยชน์หรอก ก็ต้องไป

ชี้แจงกับคนที่สูงกว่า ซึ่งมีหน้าที่เรื่องนี้ แล้วถ้าชี้แจงไม่เป็นผลส�าเร็จ 

ปรัชญาการศึกษามันก็ต่างกันไปเลย ซึ่งอธิการบดีคนนี้อยู่ไม่ได้ ถ้า

หากว่ามาหลงเข้าใจผิดกันว่า ศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครนี่เป็นเครื่องมือ

ของอธกิารบดใีนการทีจ่ะไปปลกุระดมมวลชน อธกิารบดคีนนีจ้ะอยูไ่ด้

อย่างไร ก็อยูไ่ม่ได้เช่นเดยีวกนั ถ้าพวกคณุแต่ละคนนกึว่าศูนย์บณัฑติ

อาสาสมัครนี้จะเป็นฐานทัพของคุณส�าหรับจะไปปลุกระดมมวลชน

ที่ไหน คุณก็ออกไปได้ ไม่ควรจะอยู่

ผมอยากท�าความเข้าใจกันว่า เราอยู่ที่นี่ อยู่ร่วมกัน จะท�างาน

รว่มกันในปีขา้งหน้านี่ ต้องเข้าใจกันในเรื่องนี้ เขา้ใจในหลักการ ว่าเรา

เกลียดความอยุติธรรม เราต้องการให้บ้านเมืองเจริญ เราต้องการให้

คนตกยากได้ดี คนท่ีถูกรังแกให้พ้นจากการถูกรังแก คนที่ถูกกดขี่
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ข่มเหงขดูรดี ให้พ้นจากภยัเหล่านี ้นีต่รงกนัทกุอย่าง แต่เราจะท�าอะไร

ท่ีจะแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องประมาณตน แล้วก็ท�าด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

อย่าเอาทิฐขิองเราไปทบัถมเหนอืคนอืน่เขา เราจะต้องเป็นกลาง ส�านกั

นี้จะต้องเป็นกลางในทางวิชาการ แต่ส่วนแต่ละคนที่จะไปท�าอะไรน้ัน

ก็เป็นเรื่องส่วนตัว แต่จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตน ความ

ปลอดภัยของแต่ละคนนั้นอาจจะพิจารณาได้ว่าเราปลอดภัยหรือไม่

ปลอดภัย

ทุกวนันีค้ณุออกไปในทีต่่างๆ คุณมหีวงัไม่ปลอดภยัมากกว่าเมือ่ 

๔–๕ ปีท่ีแล้วมา เพราะเหตวุ่าเราไปในถ่ินกนัดารมากกว่าเมือ่ ๔–๕ ปี 

ประการหนึง่ และอกีประการ เราอยูร่ะหว่างทีป่ระเทศไทยก�าลงัมศีกึ

อยู่ ศกึภายในประเทศนีแ่หละ กร็ุน่ก่อนนี ้รุน่ ๗ นี ่กม็คีนหนึง่ทีอ่ยู่

กาฬสินธุ ์เจ้าหน้าทีบ้่านเมอืงนกึว่าไปปลกุระดมมวลชน เป็นฝ่ายคอม- 

มวินสิต์ แต่พวกคอมมวินสิต์นกึว่าเป็นสายของทางเจ้าหน้าทีร่ฐับาล ถ้า

เขามาคุณก็คุยกับเขาดูก็แล้วกัน นี่วางตัวล�าบากมาก เพราะฉะนัน้ใน

แง่ของเรากร็ูส้กึว่าความปลอดภยัของพวกคุณทัง้หลายเป็นสิง่จ�าเป็นที่

จะต้องสงวนไว้ คุณดูของคุณเองว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย แต่ใน

ขณะเดยีวกันกต้็องให้เจ้าหน้าท่ีของศนูย์ฯ ได้ปรกึษาหารอืกัน พิจารณา

หย่ังดูด้วย ถึงความปลอดภัยของคุณ เพราะเหตุว่าคุณอยู่ในสถาน- 

การณ์นี่ อาจจะรู้ดีในบางเรื่อง แต่เรานี่อยู่ล้อมรอบ เราอาจจะรู้ดีใน

บางเรือ่ง คณุอาจจะไม่ได้พดูกบันายอ�าเภอ เราอาจจะพูดกบันายอ�าเภอ 

แล้วกค็อยฟังเสยีงเขาด ูครใูหญ่เขาพูดกบัคณุ เขาอาจจะพดูอย่างหนึง่ 

แต่ครูใหญ่เขาพูดกับพวกเรา เขาอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่ง คนเรามันไม่

ได้พูดความจริงเสมอไป เพราะฉะนั้นมันต้องร่วมกันพิจารณาดูว่า

ปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั ทีไ่หนและเมือ่ไร แล้วกร็ะวงัตวั ระวงัค�าพดู

ค�าพระท่านมีคาถาอยู่ค�าหนึง่คอื การส�ารวม ความส�ารวมนีเ่ป็น

เรื่องส�าคัญมาก ในใจเรา เราอาจจะระอุด้วยความโกรธแค้นในเรื่องที่
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มีความอยุติธรรมในสังคม ใครบ้างจะไม่มีในเรื่องเหล่านี้ แต่เพื่อที่จะ

ท�าให้งานของเราเป็นไปโดยดี โดยมีประสิทธิภาพ เราต้องใจเย็น เรา

ต้องส�ารวมอนิทรีย์ นีเ่ป็นค�าพระ ต้องส�ารวม แล้วพจิารณาด้วยเหตผุล

ว่าจะท�าอย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรา

เป็นห่วงพวกคุณ ถึงกับในชั้นนี้ ในเวลาที่คุณอยากจะไปที่อื่นใด ที่เรา

คิดว่าอาจจะไม่ปลอดภัย เราอาจจะไม่ส่งให้คุณไปก็ได้ มันไม่แน่ใจ 

เพราะไปแล้ว บางทีมนัอาจจะท�าอะไรไม่ได้ผลเลย และในขณะเดยีวกนั

ในที่ที่ปลอดภัยเช่นในภาคกลาง ส่วนใหญ่ความยากจนข้นแค้นก็เยอะ

แยะ ความอดยากก็เยอะแยะ

บางทเีราอาจจะไม่ส่งคณุไปในทีท่ีป่ลอดภยัถงึแม้ว่าคณุอยากจะ

ไป มีที่บางแห่งที่ศึกกลางเมืองของเรารุนแรงยิ่งขึ้นไปทุกทีๆ ตั้งแต่รุ่น 

๕ รุ่น ๖ มาแล้ว ก็ปรากฏว่ามันแรงข้ึนทุกวันๆ ก่อนนี้เราเคยส่งไป

นาแก ส่งไปที่ไหน แต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ จะต้องปรึกษาหารือกันให้ดีอย่าง

ที่ฝรั่งเขาว่า be reasonable คือใช้เหตุผล อย่านึกว่าเราต้องไปที่นั่น 

ทีน่ีใ่ห้ได้ เราต้องปรกึษาหารอื แล้วข้อ ๒ กค็อืว่าไปใหม่ๆ นีต้่องส�ารวม

อินทรีย์อย่างที่ผมว่า

แต่ในขณะเดยีวกนักต้็องเปิดหเูปิดตา อย่าไปถล�าทระนงเข้าไป

นึกว่าเรารู้ไปหมดแล้ว ไม่จริง คือชาวบ้านเวลาเห็นคนแปลกตาไปนี่ 

เขาจะต้องเงียบ มีเรื่องอะไรเขาก็ยังไม่กล้าพูดกับเรา เราไปอยู่ให้เขา

เหน็ใจเสยีก่อน คอยสอบถามเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้แต่กต้็องคอยดอูยู่เหมือน

กัน อย่าสอบให้มันมากนัก ถ้าสอบมากนักเขาก็จะสงสัยเช่นเดียวกัน 

คอยเอาใจใส่กบันายอ�าเภอ สมภารวัด ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั อะไรเหล่านี้ 

พูดจาวิสาสะกันให้ดี แล้วก็อย่าเพ่ิงไปใช้ส�านวนหนังสือที่เราอ่านอยู่

เสมอ เช่น เรื่องศักดินา ขุนศึก อะไรเหล่านี้ ยังไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ 

เพราะเขาเข้าใจเราผิดได้ทันทีเลย บอกว่านี่ไง เคยเห็นมาแล้ว พวกนี้

มาทีไรหมู่บ้านเราระย�าทุกที ความจริง จริงอย่างนั้น มันระย�าอย่างนี้ 
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ระย�าในแง่ที่ว่า เราอยู่ ๗ เดือน เขาเอากับเราด้วย พอ ๗ เดือนให้

หลัง เขาถูกบ้านเมืองโขลกสับ อย่างนี้แย่

ต้องดูให้มันเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงวินิจฉัยด้วยตัวเองว่าจะท�า

อย่างไรให้ความอยตุธิรรมในสังคมนีม้นัลดน้อยลง จะท�าอย่างไรให้งาน

ของเราเป็นผลได้ดี จะท�าอย่างไรให้เกษตรอ�าเภอมาเยี่ยมหมู่บ้านสัก

ที ส�าหรับแนะน�าให้ชาวบ้านปลูกพืชได้ดี หรือเลี้ยงสัตว์ได้ดีขึ้น อะไร

เหล่านี้ มันมีวิธีท�าอยู่หลายวิธี ทางอ้อมบ้าง ทางตรงบ้าง หลายอย่าง 

อย่าโผงผางจนเกินไปนัก เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะย�้า

แล้วกถ้็ามอีะไรท่ีเป็นปัญหาเหลอืบ่ากว่าแรง ก็เขยีนหนงัสอืหรอื

โทรเลขมาที่ศูนย์ฯ มาที่ส�านักนี่ เราจะช่วยแก้ไขให้ จริงอยู่ ในบาง

กรณี กว่าจะแก้ไขได้มันก็ช้าไปแล้ว แต่ว่าบอกกล่าวกันยังดีกว่า สอง

หัวดีกว่าหัวเดียว แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาไปเยี่ยม ก็หวังว่าจะไป

เยี่ยม แล้วก็จะได้มีเรื่องปรึกษาหารือกันบ้าง ท�าหน้าที่ให้มันถูก ผมก็

มีเรื่องท่ีจะพูดเพียงเท่านี้ มีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าใครจะซัก

ถามในแง่ไหนก็บอกมา

ข้อที่บัณฑิตอาสาจะแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นดีแน่ เราต้องการ

ฝึกอย่างนั้น แต่ที่ผมพูดนั่นหมายถึงปัญหาใหญ่ๆ ปัญหาเล็กๆ ถ้าคุณ

คิดว่าแก้ไปแล้วจะไม่มีปฏิกิริยาด้านใดด้านหนึ่ง แน่ใจแล้ว โอเค แก้

ไปเถอะ แต่ว่าบางทต้ีองระวงัเหมอืนกนั จากโครงการแม่ตะมาน เรา

เรียนรู้ว่านสิตินกัศกึษาทีไ่ปนี ่เขาไม่ได้ไปท�าร้ายใคร ไม่ได้ประทษุร้าย

ใครเลย เขาเพยีงแต่ไปช่วยให้ชาวบ้านรวมตวักนั เป็นกลุม่เป็นสหกรณ์

ขึ้น ส�าหรับที่จะได้ขนสินค้าออกมาขายและตัดคนกลาง เขาไม่ได้

เบียดเบียนใครเลย แต่ปรากฏว่าการท�าเช่นนั้นเป็นการเบียดเบียน

คนกลาง ก�าไรทีเ่ขาจะมอียูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้เขาก็ไปก่อศตัรู

ไม่ว่าคุณจะท�าอะไรขึ้นมามันมักจะก่อศัตรู ในการที่จะก่อศัตรู

ขึน้มานี ่ถ้าหากมกีารปรึกษาหารอืซึง่กนัและกนัระหว่างเพือ่นคณุกไ็ด้ 
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ระหว่างอาจารย์ หรือศูนย์หรือส�านัก อาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ ถ้ามันมี

เร่ืองปรึกษากันเรื่องใหญ่พอ ผมคิดว่าบางทีมันจะได้ความคิดหลายๆ 

อย่างและดูได้รอบคอบขึ้น แต่ว่าการริเริ่มของบัณฑิตอาสาสมัครเป็น

ของดีแน่ ต้องชั่งใจหลายๆ อย่าง ดูให้รอบคอบ

กรณีนี้เป็นเรื่องของรุ่นก่อน ซึ่งพวกรุ่น ๗ ก็ข้องใจเป็นก�าลังว่า

ในการที่เราตัดสินใจท�าแบบน้ี เท่ากับเป็นการยอมรับผิดว่า บัณฑิต

อาสาสมัครไม่ดี แต่เราไม่ได้มองไปในแง่นั้น เรามองไปในแง่ที่ว่า เรา

ไม่เห็นบัณฑิตอาสาสมัครท�าผิด แต่เผอิญสิ่งแวดล้อมมันบังคับ และ

ถ้าบณัฑิตคนนัน้อยูไ่ป ความเส่ียงในการทีจ่ะไม่ปลอดภยัมอียูป่ระมาณ 

๗๐–๘๐% ซึ่งเราไม่น่าเสี่ยง และในโอกาสนั้นก็ใกล้จะหมดเวลาแล้ว 

ก็เลยเรียกตัวกลับเข้ามา ไม่ได้ treat ว่าบัณฑิตอาสาสมัครคนนั้นท�า

ผิดหรืออะไร และการที่เราไป clear ตัวของเราให้หมดมลทินนั้น ผม

เอง ผมรู้สึก ถ้าคนมันจงใจใส่ร้ายอยู่แล้ว คุณไป clear ยังไงๆ ก็ไม่ได้ 

เราเอาของเรากันเองดีกว่า ไม่มีการ clear หรอก

โลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหก ความเท็จ เรา clear ไปทาง

หนึ่ง เขา clear กลับมาอีกทาง เรา clear ไปอีกทางหนึ่ง เขา clear 

กลบัมาอกีทาง ไม่มทีาง แต่ว่าเรา clear ของเราเอง เราเห็นว่า บัณฑติ

คนนี้ไม่ได้ท�าผิด ท�าดีแล้ว และมีสิทธิที่จะได้ประกาศนียบัตรชั้นสูง นี่

เป็นสิ่งที่เราท�าให้

อันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดกันอยู่ ในกรณีที่ผมพูดไป ส�าหรับรุ่น ๗ 

เวลาเหลืออยู่ประมาณเดือนหนึ่ง 1 เดือนก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ เลย

เรยีกเข้ามาอยู่ในกรงุเทพฯ แต่ถ้าหากว่ามเีวลามากพอใช้ เช่น ๒ เดอืน 

๓ เดือน ยินด ีพวกเรายนิดท่ีีจะหาท่ีท่ีให้ไปลงทีอ่ืน่ให้ อนันีเ้ราพยายาม

ท�า flexible มากที่สุด แม้แต่จะไปอีกสายหนึ่งก็ยังได้ เช่น เราอยู่ใน

สายมัธยม อยากจะไปสายประชาบาลหรือไปสายชาวเขา อนามัย ก็

จะพยายามหาให้
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ค�าว่า “ให้การศึกษาแก่ประชาชน” มันมีความหมายอยู่หลาย

ประการ คือเท่าท่ีผมฟังดูจาก อมธ. และศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา 

เป็นการให้การศกึษาแบบทีบ่อกว่าเราจะยนืหยดั เราจะต่อสูใ้นประเดน็

นัน้ประเดน็นี ้ส�าหรบัผมเอง ผมรู้สกึว่าการให้การศกึษาชนดินีเ้ป็นการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเรื่องที่เขาเรียกกันจริงๆ ว่า ปลุกระดม

มวลชน แต่การให้การศึกษาตามความหมายของผม คือการท�าให้ชาว

บ้านฉลาดขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ ปัญหานั้นปัญหานี้ มา 

บอกชาวบ้าน ให้ชาวบ้านรู้สึกมีความคิด มีความอ่าน และมีความกล้า 

และมีความพร้อมที่จะรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นี่แหละ

เป็นการพัฒนาที่แท้จริง ที่ถาวร เพราะฉะนั้นในโครงการการพัฒนา

ชนบทของผม เท่าที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย มีเรื่องการศึกษาทั่วไปแทรก

อยู่เสมอ

เราไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าไปให้การศกึษาโดยตรงเกีย่วกบัเรือ่งนี้ 

เช่นบอกว่า นีถ้่าเขามาสร้างเขือ่นนีเ่ราแย่นะ เราจะต้องย้ายจากต�าบล

นี้ไปอยู่ต�าบลนั้น นี่เป็นการให้การศึกษาตามทัศนะของศูนย์นิสิต

นักศึกษา และ อมธ. ผมเห็นว่ามันไม่จีรัง มันได้แต่เรื่องนี้เท่านั้น ไป

ปลุกปั่นเขาเท่าน้ัน การให้การศึกษาโดยทั่วๆ ไปที่ท�าให้คนมีความ

คิดมากขึ้น ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านมีสติปัญญาน้อย เขามีสติปัญญา

มาก มีความฉลาดมากเหมือนกัน แต่โอกาสในการที่เขาจะเรียนรู้ ใน

การใช้สิทธิของเขา เขายังไม่รู้เท่านั้น เพราะฉะนั้นให้เขาเรียนรู้เสีย 

ในทางอ้อม แล้วในโอกาสต่อไป จะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าที่พอจะ

รับฟังเราได้ เขาก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้

มเีรือ่งหนึง่ทีผ่มอยากจะเล่าให้ฟัง คอืในมหาวทิยาลยันีม้สีิง่หนึง่

ทีเ่รยีกว่าโครงการเสริมศกึษา พวกคุณบางคนอาจจะรู้ เราสอนกรรมกร

และชาวนาชาวไร่ ถ้ามาได้ ทกุวันอาทติย์ เราสอนประมาณ ๖ สปัดาห์

หรอืมากกว่านัน้ ผมจ�าไม่ได้ และเราไม่ได้สอนในเรือ่งกฎหมายกรรมกร
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อย่างเดียว เราสอนให้เขามคีวามเฉลยีวฉลาดรูม้ากขึน้ เช่น รฐัศาสตร์

ท่ัวไป นติศิาสตร์ทัว่ไป กฎหมายความรูเ้บือ้งต้น เศรษฐศาสตร์ พวก

นี้บางคนก็มีความรู้ชั้นประถม ๔ บางคนก็มีมากกว่านั้น แต่ผลของ

การท่ีเราอบรมพวกเขาเหล่านี ้และเราให้ประกาศนยีบตัรไป กป็รากฏ

เป็นผลท่ีชืน่ใจข้ึนมาอนัหนึง่ คอืคนงานของรถเมล์พรีะเขามาเรยีน และ

เขาได้ความรู้จากเราไปนั้น เขาก็มานึกขึ้นได้ว่า เอ ถ้าเช่นนั้นสิทธิที่

เขาควรจะได้ในการที่มีวันนักขัตฤกษ์ และนายห้างไม่มีเงินจ่ายเขานี่

เป็นสิทธิท่ีเขาพึงจะมี เพราะฉะนั้นเขาก็รวมหัวกันเจรจากับเจ้าของ

รถเมล์พีระ เจรจาด้วยสันติ ใช้ความพยายามอยู่มากทีเดียว แต่ว่า

เนื่องจากแกมีการศึกษาของพวกเรา แกก็ใช้วิธีที่ถูก และก็ไม่ต้องการ 

สไตรค์ แล้วแกก็ได้สิทธิอันนี้คืนมา

เราอยากท�าประโยชน์ให้เขา เขาหาว่าเราไปท�าร้าย เราต้องใช้

สติปัญญาของเราเป็นพิเศษ แต่ทั้งหมดที่ผมเล่า มันก็ไม่เป็นจริงทุก

อย่าง ผมเล่ากรณีที่มันร้ายๆ เพื่อจะให้มันไม่ค่อยร้าย คนที่เคราะห์ดี

ไปได้ต�าแหน่งทีไ่ม่ค่อยร้ายกส็บายใจได้ แต่ผมเอากรณทีีเ่ป็นปัญหามา

ว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณทั้งหลายจะต้องไปเจอะปัญหาอย่าง

เดียวกัน มันเป็นปัญหาที่มีดีกรีแก่และอ่อน อย่างกรณีที่ผมรู้อีกกรณี

หนึง่ก็กรณทีีม่รีุน่ ๖ ไปทีอ่�าเภอปง จงัหวดัเชยีงราย ไปปีแรกกเ็รยีบร้อย

หมดทกุอย่าง ไม่มปัีญหาอะไรเลย ชาวบ้านรกั กลบัมาชาวบ้านยังมา

ส่ง ไม่มีปัญหาเลย แต่ปีที่ ๒ ผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า แต่

เผอิญสุขภาพของแกไม่ค่อยดี แต่ก็ได้ข่าวเหมือนกันว่า บางทีเราไป

ท�างานหมูบ้่าน ชาวบ้านในหมูบ้่านนีร้กั แต่อกีหมูบ้่านนนิทาว่ามาปลกุ

ระดมชาวบ้านนี ้จนกระทัง่ชาวบ้านนีเ้ป็นคอมมวินสิต์ไปหมด นีก่เ็ป็น

ได้ มันต้องคอยสอดส่อง แต่ว่าบางแห่งก็มีปัญหามาก บางแห่งก็มี

ปัญหาน้อย บางแห่งก็ไม่มปัีญหาเลย ใช่ว่ามนัจะเลวร้ายไปเสยีทกุอย่าง

เพราะฉะนัน้ไปกค็วรไปดวู่าเราจะเป็นอย่างไร แล้ววางตวัให้มนั
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ถูก สงสัยอะไร ถามมาทางศูนย์ ถามทางเพื่อน ปรึกษากับเพื่อนทีอ่ยู่

ใกล้เคียง ผมลืมบอกไปอีกข้อว่า ในเวลาน้ีเราติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ตามหัวเมืองต่างๆ ที่เชียงใหม่ก็มี ที่ขอนแก่นก็มี ที่สงขลานครินทร์ก็

มี และก็มีบัณฑิตอาสาสมัครเก่าๆ รุ่นพี่เขานี่ เขาอยู่ใกล้ชิด อยู่ตาม

หัวเมืองต่างๆ คุณปรึกษากับอาจารย์เหล่านั้นได้ คุณปรึกษากับรุ่นพี่

เขาได้ คุณปรึกษารุ่นเดียวกันก็ได้ แต่แน่ละ คุณไปอยู่ในต�าบลที่จะ

ต้องเดนิมา ๒ วนั แล้วจงึจะถงึทีน่ัง่รถไปได้ มนักย็ากหน่อย แต่ว่าเอา

ท่ีใกล้ๆ นี่ สอบดูว่ารุ่นพี่เขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง ผมคิดว่าบัณฑิตอาสา

สมคัรรุ่นเก่านีส่่วนมากกเ็อาใจใส่เรือ่งนี ้ไม่ใช่ว่าจบไปแล้วกเ็ลยเลกิกนั 

เขายังเอาใจใส่ในเรื่องนี้อยู่ เราถึงได้เรียกว่า พวกของเรา

เพราะฉะนั้นก็ควรถือประโยชน์จากเร่ืองนี้ ในทางภาคใต้ ก็มี

คุณโสภาอยู่คนหนึ่ง ซึ่งท�างานที่หาดใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

ชาติ เขาก็สนใจเรื่องนี้ เมื่อรุ่นก่อนนี้ไปปรึกษาอะไรเขาก็ได้เสมอ คุณ

เวลาจะไปอยู่ที่ไหน ก็ควรจะดูว่า รุ่นพี่เขาอยู่ที่ไหน มีอาจารย์ไหนจะ

เป็นทีพ่ึง่ท่ีใกล้เคยีงบ้าง เหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์และเป็นก�าลงัใจให้แก่

พวกเรา บางทีเราไปอยู่ในท้องถิ่นนั้น เขาเข้าใจ เขา brief ให้เราเสร็จ

เลยว่าคนนั้นดี คนนี้ไม่ดี อะไรนี่

วันนี้หมดเวลาแล้ว ก็คงจะพบกันอยู่เรื่อยๆ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ 

ผมว่างก็ยินดีจะมาคุยด้วย

ขอบคุณ



งานอาสาสมัคร 

กับการพัฒนาชนบทไทย
บรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕1๙

พิมพ์ใน สรุปการสัมมนาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครไทย 

และอาสาสมัครต่างประเทศ และการพัฒนาชนบท” 

วันที่ ๓–๕ ตุลาคม ๒๕1๙ ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝายน�้าล้น จังหวัดชัยนาท

ในที่นี้จะพูดถึงเรื่องบางอย่างที่รู้และคิดเพื่อเอามาพิจารณากัน 

ในเบื้องต้นนี้อยากจะอธิบายความคิดของตนเองเกี่ยวกับ

1. ท�าไมจึงต้องมีการพัฒนาชนบท

๒. ในด้านเอกชนและรัฐบาล เอกชนได้มกีารกระท�าอะไรบ้าง

๓. ความมุ่งหมายในการชุมนุมสัมมนาครั้งนี้มีว่า ควรจะคิดถึง

อะไรบ้างในขณะทีเ่รามหีน่วยอาสาพฒันาทัง้ไทยและต่างประเทศ รวม

อาสาสมคัรไทยทีท่�างานในต่างประเทศและหน่วยราชการเราควรจะท�า

อะไรร่วมกันหรือไม่

1. แรกทีเดยีวเกีย่วกบัประสบการณ์ของผมในการพฒันาชนบท 

งานในช่วง ๓๐ ปีที่แล้วมาว่า เราได้ท�างานด้านการพัฒนากนัอย่างไร 

นบัต้ังแต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ เสรจ็ใหม่ๆ นกัเรยีนไทยที่เรียนใน

ต่างประเทศและในประเทศเริม่มบีทบาทในการเข้ารบัราชการในฐานะ
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ต่างๆ เพื่อท�างานสนองพระเดชพระคุณของชาติ ขณะที่ประเทศ

ขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค การบริหารราชการหลังสงครามโลก

ไม่ถกูต้อง เช่น การให้อภสิทิธิแ์ก่คนบางคน มกีารตัง้ส�านกังานควบคมุ

การส่งออกข้าว การให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มีอ�านาจทางการเมืองเป็นของไม่

ถูกต้อง ทางด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งเหยิงพอใช้ แม้แต่การแลกเงิน

ระหว่างประเทศ เงนิไทยขณะนัน้มอีตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรา มกีาร

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินก็จริง แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้านการค้าก็

มีอุปสรรคมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ยังด้านการคลังอีก 

งบประมาณสมัยนั้นไม่เป็นงบประมาณ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

เล็กๆ น้อยๆ รัฐบาลส่วนใหญ่ไม่มีรายได้จากภาษีอากร มักจะใช้วิธีกู้

เงินจากต่างประเทศมาเป็นเกณฑ์บางคนอาจจะไม่เชื่อ แต่สามารถไป

ดูสถิติได้ เช่น รัฐบาลใช้เงิน 1๐๐ ต้องกู้ถึง ๕๐ สถิติการค้าระหว่าง

ประเทศไม่ทนัการณ์ไม่ทราบว่าปีนีค้วรจะค้าอะไรเท่าใด สถติกิารค้าปี 

1๙๔๖–1๙๔๗ กว่าจะออกมาก็ปี 1๙๕๒ ใช้เวลานานหลายปีจึงจะมี

สถิติออกมา อย่างนี้จะไปใช้ในการวางนโยบายทางด้านเศรษฐกิจได้

อย่างไร เราเก่งทางประวัตศิาสตร์มากกว่าทีจ่ะเก่งทางสถติ ิแม้แต่บัญชี

การใช้เงินและรบัเงนิของรฐับาลกใ็ช้เวลาประมาณ ๕ ปีถึง 1๐ ปี กว่า

จะออกมา แสดงว่าไม่มีการควบคุมการคลังของรัฐบาลเลย ที่กล่าวนี้

ไม่ได้พดูถงึสภาพการณ์ของบ้านเมอืงว่ายากจนประการใด ถนนหนทาง

ที่จะมีไปชนบทส�าหรับอาสาสมัครรุ่นที่มาใหม่ๆ จากต่างประเทศอาจ

จะเห็นว่าถนนหนทางดีพอสมควรหรือแม้แต่คนหนุ่มสาวในเมืองไทย

อาจจะคิดว่ามันมีอยู่หลายปีแล้ว ความจริงไม่ใช่ แม้แต่ในปี 1๙๕๔–

1๙๕๕ การจะมาชัยนาท ถ้าไม่มาทางเรือ ต้องใช้ถนน พวกเราทั้ง

หลายเวลากลับถึงบ้านกลายเป็นฝรั่งหมดเพราะเหตุว่าศีรษะแดง 

เนื่องจากถนนเป็นลูกรัง มีฝุ่นมาก ไม่ได้รับการซ่อมแซม

๒. สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของบ้านเมืองในขณะนั้น เพราะฉะนั้น



พวกเพือ่นผมและตวัผมเองจงึมาร่วมกนัท�าเพ่ือจะแก้อภสิทิธิท์ีเ่กดิขึน้

หลังสงคราม พยายามแก้ไขระบบบริหารที่ไม่ดี ให้มันดีข้ึนทั้งในด้าน

วชิาการ คือ สถิต ิในด้านการบรหิารการงานและการบญัช ีได้พยายาม

สร้างถนน สร้างเขื่อน สร้างเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

การระดมก�าลังไปสู่การชลประทาน ได้พยายามสร้างการคมนาคม 

รถไฟ ท่าเรือ และถนนให้เรียบร้อย ทางไปรษณีย์ แต่ก่อนภายใน

กรงุเทพฯ จากจุดหนึง่ซึง่ยงัเลก็ขณะนัน้ไปยงัมอีีกจดุหนึ่ง ต้องใชเ้วลา 

๕ วัน ก็พยายามให้ใช้เวลาอย่างมาก ๒ วัน หรือให้ดีก็ 1 วัน ถึงนี่

เป็นเร่ืองที่คนรุ่นผมพยายามท�าให้เกิดขึ้น ส่วนเร่ืองระหว่างประเทศ 

ท่านเหน็แล้วว่าเงนิบาทของเรามเีสถยีรภาพแค่ไหน ทีเ่คยมอีตัราแลก

เปลี่ยนข้ึนๆ ลงๆ อยู่มากๆ ท�านองเดียวกับเงินปอนด์ ขณะน้ีเราได้

แก้ไขให้มเีสถยีรภาพ ทีม่หีลายอตัรากใ็ห้มอีตัราเดยีว แต่เพือ่นผมคน

รุ่นเดียวกับผมท�ามาแล้ว เมื่อถึงเวลาแล้ว ด้วยความร่วมมือของ

ธนาคารโลก ตอนนั้นอยู่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ได้เสนอรัฐบาลว่าควรที่

จะมีการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้อง เพราะเหตุว่าคนเราจ�าเป็นต้องคิด

พจิารณาล่วงหน้าว่าเราจะท�าอะไร ประเทศชาตก็ิเช่นเดียวกัน จ�าเป็น

ต้องพจิารณาล่วงหน้าว่าควรจะท�าอะไรท่ีเป็นคณุแก่ประเทศชาต ิเพราะ

ฉะนัน้จึงได้มกีารวางแผนเศรษฐกจิแห่งชาตขิึน้ สิง่เหล่านีเ้ราได้กระท�า

ในปลายปี 1๙๔๘–1๙๔๙–1๙๕๐ และเรือ่ยมาถงึปี 1๙๕๐ กว่า เมือ่

ได้แก้ไขมาแล้วก็เกิดผลในทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก ที่เป็นผลดีก็มี 

เช่นก่อนนี้เราต้องพึ่งสินค้าเพียง ๓–๔ ประเภทเพื่อส่งออก เช่น ข้าว 

ยาง ดีบุก ไม้สัก เดี๋ยวนี้เรามีสินค้าประมาณ ๒๐ ประเภท ส�าหรับส่ง

ออกสินค้าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ก็มีข้าวโพด 

มันส�าปะหลัง กระสอบ ป่าน กุ้ง ซีเมนต์ นี่เป็นส่วนดีของการปฏิรูป

ระบบเศรษฐกิจของประเทศของคนรุ่นผม ส่วนที่ไม่ดีก็มีเป็นอันมาก

๓. ส่วนที่ไม่ดีเป็นเพราะสมัย 1๙๕๐–1๙๖๐ เรายังค�านึงถึง
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เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ เราพิจารณาดูรายได้ประชาชาติในส่วนรวม 

ถ้าเพิ่มขึ้น 1๐% เราพอใจมาก ถ้าเพิ่มขึ้น 1๖% ก็ยิ่งพอใจใหญ่ ถ้า

ที่ไหนเพิ่มข้ึน ๕–๖% เราก็ไม่ใคร่พอใจ แม้จะมากกว่าที่อื่นเราก็ไม่

พอใจ เราดูตัวเลขรายได้โดยส่วนรวม บางทีเราก็เผลอไป แม้มันจะ

เพิ่มขึ้น 1๐% ก็จริง แต่ประชากรเพิ่มขึ้นถึง ๔% ในกรณีเช่นนี้เป็น

ข้อท่ีบกพร่องไม่ใช่แต่จะบกพร่องในประเทศเท่านัน้ มนับกพร่องทัว่ไป

ในโลกที่ ๓ 

๔. ข้อต่อไปกค็อื เราไปดเูร่ืองเฉลีย่ เราไปดวู่าผลของการพฒันา

เศรษฐกจิด้วยการเอารายได้ตัง้แล้วเอาจ�านวนพลเมอืงทัง้ประเทศหาร 

เราไม่ได้ดใูนรายละเอยีดว่า กรงุเทพฯ การพฒันาเศรษฐกิจท�าให้คนใน

กรุงเทพฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐% ต่อปี แต่ในส่วนอื่นโดยเฉพาะทาง

อีสาน ภาคใต้ บางทีเขาอาจจะติดลบด้วยซ�้า ติดลบก็เพราะเขาท�ามา

หากินไม่ได้ เราไม่ได้พิจารณาเหตุในสังคม นั่นก็เพราะเหตุว่า วิธี

พัฒนาของเรา ซึ่งทุกวันนี้ยังมีอยู่ เป็นการพัฒนาแบบที่ภาษาเศรษฐ- 

ศาสตร์เรียกว่า Macro คือดูอย่างหยาบๆ เราไม่ได้ดูลึกไปในส่วนราย

ละเอียด เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทั่วๆ ไปแล้ว 

เราก็สร้างขึ้นมาเช่นถนน ในการสร้างถนนก็มีคุณส�าหรับชาวชนบทที่

แต่ก่อนไม่มีถนน เดี๋ยวนี้มีถนน แต่คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือ 

พวกชาวกรุงเทพฯ หรือภาคกลาง หรือแม้แต่ชาวท้องถิน่ทีม่เีงนิมากกว่า 

คนท่ีมีสติปัญญามากกว่าคนอืน่สามารถท่ีจะใช้ถนนนัน้ประกอบกิจกรรม

ของเขา น�าเอาพชืผลของชาวบ้านออกสูต่ลาด และได้ก�าไรมากกว่าคน

ที่ท�างานอยู่ในนั้น นี่เป็นสิ่งที่ตอนหลังเราคิดว่า การพัฒนาที่ว่านี้จะได้

ผลดีก็ตาม ประเทศไทยคุยกับประเทศอาเซียนว่าไม่มีประเทศไหนดี

กว่าไทยแล้ว นอกจากไต้หวันและเกาหลีในบางโอกาส เพราะเหตุว่า

ตัวเลขของเราขึน้สงูอย่างมาก แต่ถ้าเราดเูจาะลกึเข้าไปในรายละเอยีด

แล้ว จะเห็นว่าเราท�าผิดหลายประการ เนื่องด้วยไม่พิจารณาถึงด้าน
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สังคม เนือ่งด้วยไม่มกีารพจิารณาอย่างทีท่่านผูว่้าราชการจงัหวดักล่าว

เมือ่กีน้ี้ว่าการพฒันานัน้ช่วยให้คนเขาช่วยตวัเองได้ ด้วยการศึกษา การ

อนามยั

๕. เราไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดว่าถ้าเราพยายามท�าแบบ Free 

Trade เพื่อป้องกันอภิสิทธิ์ วางมาตรการทั่วๆ ไป แบบที่เรียกว่าพื้น

ฐาน (Infrastructure) แล้ว มันจะได้ทั่วถึงกัน การณ์หาเป็นเช่นนั้น

ไม่ มันไม่ท่ัวถึง จงึมาคดิดวู่าจะมอีะไรอกีไหม สิง่ทีเ่ราท�าวธิกีารพฒันา

ของบ้านเมืองน้ันกถู็กต้อง ถ้าไม่ท�าให้เกดิความยติุธรรมในการประกอบ

การเศรษฐกจิ มนักม็อีภิสทิธิเ์กิดขึน้ถ้าไม่ท�าให้บญัชีมนัดขีึน้ ไม่สร้าง

ถนนให้มากขึน้ ไม่สร้างเขือ่น ไม่สร้างรถไฟ บ้านเมอืงกจ็ะเจรญิไม่ได้ 

แต่ที่ส�าคัญก็คือการเฉลี่ยรายได้ให้ทั่วถึง และมีการพัฒนาทางสังคม

เฉพาะอย่างยิง่พฒันาตวับุคคลขึน้ไปด้วย เหตฉุะนีแ้ม้ในสหประชาชาติ 

เวลาเขาวางแผนให้ประเทศต่างๆ เกดิการพฒันาในปี 1๙๖๐ กย็งัหลง

อยู่ในแง่ของตัวเลขรายได้ประชาชาติของแต่ละชาติ แต่ในปี 1๙๗๐ 

สหประชาชาตไิด้ประกาศขึน้ใหม่ ซ่ึงแสดงถงึรายละเอยีดว่า จ�าเป็นต้อง

มกีารพิจารณารายละเอยีดเกีย่วกบัการพฒันาทางสังคมให้เกดิขึน้ด้วย 

ค�าประกาศนีเ้ป็นเอกสารของสหประชาชาตซิึง่สามารถค้นดไูด้

๖. ด้านประเทศไทยเรา รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้น เช่น 

ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีมานานแล้ว 

ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดขึ้นปลายปี 

1๙๕๘–1๙๕๙ ก็เกิดขึ้น ซึ่งมีหลักการอย่างเดียวกัน คือการที่จะไป

ช่วยเขาอย่างหวาดๆ ไปนัน้ใช้ไม่ได้ ต้องช่วยในรายละเอยีด ส�านกังาน

เยาวชนแห่งชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นทีหลัง ก็ได้ท�างานในเร่ืองนี้ นี่เป็นสิ่งท่ี

รัฐบาลได้ท�า ซึ่งผมไม่จ�าเป็นต้องกล่าว แต่สิ่งที่ผมได้เก่ียวข้องอยู่ ๓ 

โครงการ คือ

๗. โครงการที ่1 คอื โครงการบณัฑติอาสาสมคัร มอีายปุระมาณ 
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๘ ปี ในขณะนี้โครงการบัณฑิตอาสาสมัครนี้ ตั้งใจว่าจะเป็นโครงการ

ท่ีให้การศกึษาอย่างเดยีว ส่วนการพฒันานัน้ปล่อยให้เป็นเรือ่งสบืเนือ่ง

ต่อไป จึงได้วางเป้าหมายไว้ว่าเป็นการฝึกให้บณัฑติรูจ้กัไปอยูใ่นชนบท 

ท�าไมจึงได้วางหลักไปในแง่นี้ เพราะเหตุว่าในโลกของประเทศก�าลัง

พฒันาอยูน่ี ้ในขณะนัน้ได้มข้ีอกล่าวหากนัอยูม่ากว่า พวกเราท่ีมวีาสนา

เรยีนกนัอยูใ่นมหาวทิยาลัยแล้ว ไม่เคยได้ออกไปช่วยบ้านเมือง หมอ

ก็ไม่ออกไปชนบทอยู่แต่กรุงเทพฯ วิศวกรก็หายากเต็มทีที่จะออกไป 

ครูก็ไม่อยากออก บางทีมีชื่ออยู่ในชนบท แต่ตัวอยู่ในกรุงเทพ แม้นัก

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ก็ไม่ออกชนบท นี่เป็นข้อเสียหาย ในขณะ

เดียวกันนิสิตนักศึกษาทั้งหลายในขณะที่เล่าเรียนกัน ก็มีความใคร่ที่

จะออกไปชนบท เราจึงท้าทายพวกทีอ่อกไปในชนบท ชนดิทีไ่ปตัง้ค่าย

ในระหว่างวันหยุดเรียน ท้าทายว่าถ้ากล้าดี อย่าไปเป็นกลุ่มซิ ให้ไป

คนเดยีว เรามาอบรมแล้วออกไปคนเดยีว ไปฝึกให้สามารถอยูใ่นชนบท

ได้ แล้วต่อไปก็จะได้ออกไปสู่การบริหารบ้านเมืองในชนบท โครงการ

นี้ต้องการฝึกบัณฑิตอาสาสมัครให้ออกชนบทได้ ในชั่วระยะ ๗–๘ ปี

ท่ีผ่านมา สถิตเิฉพาะปีที ่๖ จะเหน็ว่า บัณฑติอาสาสมคัรทีผ่่านไปจาก

โครงการบัณฑิตอาสาสมัครอย่างน้อย ๖๕% หรือ ๗๐% ได้กลับสู่

ชนบทอย่างเดิม ซึ่งนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าพอใจพอใช้

๘. โครงการที ่๒ ทีเ่กดิขึน้พร้อมๆ โครงการบณัฑติอาสาสมคัร 

คือ โครงการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ต่อมาก็ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการนี้มีลักษณะผิด

จากโครงการบณัฑติอาสาสมคัร กค็อืเราต้องการให้ชาวชนบทไม่เป็น

ผู้รับอย่างเดียว ได้รับความช่วยเหลือก็จริงในตอนต้นๆ แต่ให้ช่วย 

ตวัเองได้ เราถือตามหลักของ Dr. James Yen ชาวจนี ซ่ึงอายปุระมาณ 

๙๐ ปีแล้ว ถือหลักในการพัฒนาชนบท ๔ ประการ คือ (1) การ

อนามัย (๒) การศึกษา (๓) การอาชีพ (๔) การช่วยตัวเองและช่วย
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เหลอืซ่ึงกนัและกนั นีเ่ป็นหลกัของ Dr.Yen ซึง่พยายามแพร่เร่ืองมลูนิธิ

บูรณะชนบทในประเทศต่างๆ มักจะใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า RRM คือ 

Rural Reconstruction Movement ส�าหรับไทยเรา TRRM เรียกว่า 

Thailand Rural Reconstruction Movement ซึ่งเป็นหน่วยท่ี ๒ ที่ 

Dr.Yen ได้สร้างขึ้น หน่วยแรกคือ PRRM หรือ Philippines Rural 

Reconstruction Movement และหลังจากไทยก็มี RRM ในประเทศ

ต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น กานา โคลัมเบีย แต่มูลนิธิบูรณะชนบทฯ ก็

มีจุดมุ่งหมายอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึง คือพยายาม

ให้ชาวชนบทได้ช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าจะประเมิน

ผลมูลนิธิบูรณะชนบทขณะนี้ผมยังพูดได้ว่ามูลนิธิบูรณะชนบทยังไม่

ประสบผลส�าเร็จในจดุมุง่หมายของเรา เพราะเหตวุ่าเราด�าเนนิการอยู่

ในชัยนาท 1๔ แห่ง อุทัยธานี 1 แห่ง เรายังไม่สามารถที่จะถอน

บูรณากรของเราออกจากหมู่บ้านแม้แต่แห่งเดียว เพราะอย่างนั้นจุด 

มุ่งหมายของการพัฒนาชนบทอยู่ที่ให้เขาช่วยตัวเองได้ ขณะนี้ยังคุย 

ไม่ได้ว่าส�าเร็จ แต่เราก็ก�าลังเรียนรู้ว่า ท�าอย่างไรจึงจะให้ชาวบ้านเขา

ช่วยตัวเองได้ ท�าอย่างไรชาวบ้านจึงจะรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อ

ช่วยเหลือตัวเอง แล้วเราค่อยๆ ถอนตัวออกมาทีละน้อย แล้วไปท�าที่

อื่นด้วย แต่เท่าที่ตั้งมา ๗–๘ ปีนี่ ยังไม่สามารถที่จะกระท�าได้

๙. โครงการต่อไป คือ โครงการบูรณะชนบทลุ่มน�้าแม่กลอง นี่

เป็นโครงการของ ๓ มหาวิทยาลยั ซึง่หนักไปทางด้านวชิาการมากกว่า 

เราจับลุ่มน�้าแม่กลองซึ่งประกอบด้วย ๗ จังหวัดเป็นตัวอย่างในการ

พัฒนา ๓ มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านคงจะเข้าใจ

แล้วว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรและมหาวิทยาลัยมหิดล

เชี่ยวชาญด้านการอนามัย วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมีลักษณะ
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คล้ายๆ กับที่ ๒ โครงการก�าลังท�า คือ ร่วมประกอบกันเพื่อให้เกิด

หลัก ๔ ประการ แล้วเอาไปใช้ แต่จุดมุ่งหมายของโครงการแม่กลอง

ผิดกบัจดุมุง่หมายของโครงการบัณฑติอาสาสมคัรและโครงการมลูนธิิ

บูรณะชนบทฯ ตรงที่โครงการแม่กลองต้องการจะอิงรัฐบาลเป็นหลัก 

กล่าวคือ ๓ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่จะไปศึกษารายละเอียดในหมู่บ้าน

ต่างๆ ได้มกีารทดลองในด้านการปลกูพชื มกีารทดลองเอาอาสาสมคัร

ด้านอนามัยไปท�างาน มีการทดลองในแง่ที่ว่าท�าอย่างไรจึงท�าให้

ประชาชนมกีารศกึษาดแีละใช้บรกิารของรฐัอย่างดด้ีวย เมือ่ถงึขัน้หนึง่ 

ขณะนี้ถึงเวลาที่จะน�าเรื่องทั้งหลายแหล่ไปให้กับกระทรวงทบวงกรม 

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยก็ดี กระทรวงเกษตร ซึ่งประกอบด้วย

กรมที่ส�าคัญๆ เกี่ยวกับที่ดินและน�้าก็ดี กระทรวงสาธารณสุขก็ดี หรือ

กระทรวงศึกษาธิการก็ดี เวลานี้เรามีการติดต่อกันอยู่ โดยเฉพาะ

พยายามที่จะติดต่อกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิเพ่ือจะให้เป็นแกนน�า และเมือ่ ๓ มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการ

ไปพอสมควรแล้ว กส็ามารถจะวางแผนร่วมกบักระทรวงทบวงกรมต่างๆ 

เพ่ือท่ีจะยกให้กบัสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิเอาเข้าไปวางแผน

อยู่ในแผนการพฒันา เสรจ็แล้วกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ท่ีท�างานร่วม

กับ ๓ มหาวิทยาลัยขณะนี้นั้น ก็จะได้เป็นผู้ด�าเนินการต่อไป

1๐. ท�าไมถึงมีความจ�าเป็นที่ ๓ มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าไปท�า 

ท้ังนี้เพราะเหตุว่าการใช้วิชาการเข้าไปดีกว่าการที่เราจะไปเดาเอาว่า

ควรจะท�าอย่างนัน้อย่างนี ้เราเข้าไปดรูายละเอยีดเลย อกีประการหนึง่ 

คือ เราต้องใช้หลักการเข้าไปสนิทสนมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะได้รู้ความ

ต้องการและทัศนะของชาวบ้านในการท่ีเขาจะพัฒนาของเขาเอง 

ส�าหรับราชการมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านพอสมควร แต่คิดว่าในการ

ทีอ่าสาสมคัรทีเ่ป็นอาจารย์กด็ ีนกัศกึษากด็ ีเข้าไปอยูก่บัชาวบ้านกจ็ะ

ได้รบัข้อมลูทีใ่กล้ชดิและละเอยีดยิง่ขึน้ โครงการนีย้งัประเมนิผลไม่ได้ 
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เพราะเหตุที่ยังอยู่ในขั้นด�าเนินการอยู่

11. นีเ่ป็นสิง่ทีผ่มใคร่จะเรยีนว่า ในเมอืงไทยเราท�าอย่างนีเ้พือ่

ที่จะแก้ปัญหาที่ว่า ท�าไมหนอเรามีโครงการพัฒนามาตั้ง ๓ โครงการ

แล้ว ท�าไมบางแห่งจงึได้รวยจนน่าเกลยีดเช่นในกรงุเทพฯ ซึง่เป็นเมอืง

ที่น่าเอ็นดูในระหว่างที่ผมเป็นเด็กๆ อยู่ แต่ไฉนปัจจุบันเป็นเมืองที่น่า

เกลียดมาก และเป็นพิษเป็นภัยอย่างมาก มันไม่ดีทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งใน

ด้านที่จนลงอย่างอีสาน ก็เพราะเหตุว่าเราเห็นแล้วว่า ถ้าไม่ไปพัฒนา

ในรายละเอียด ในระดับหมู่บ้านหรือ Grass root คงจะเกิดเรื่องแน่ 

เกดิเรือ่งทีช่าวชนบทว่างงาน หาทีท่�ากนิไม่ได้ กต้็องเข้าไปในเมอืง ก่อ

ให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง เกิดปัญหาความความยากจนในเมือง 

และปัญหาทีส่�าคญันัน้ จะกระทบกระเทอืนถงึปัญหาทีส่�าคญัในทางการ

เมืองด้วย คือถ้าเราปล่อยให้คนมี มีขึ้นเรื่อยๆ และปล่อยให้คนจนจน

ลงเรื่อยๆ ในไม่ช้าประชาคมที่เกิดเหตุอย่างนี้ จะอยู่ได้ด้วยความสงบ

สุขนั้นหามิได้ มันจะต้องเกิดเร่ืองทางการเมืองขึ้นมา และเราก็ไม่

ต้องการให้เกิดเรื่องทางการเมืองชนิดนี้ เราจึงพยายามที่จะกระท�า ที่

พูดมาเป็นเฉพาะสิ่งที่ผมรู้ดี ทางด้านบ้านเมืองก็กระท�าอยู่ ทางด้าน

เอกชนก็ท�าอยู่ และสิ่งที่จะเรียกว่าแข่งขันกันก็ไม่เรียก เพราะเราร่วม

มอืกบัทางบ้านเมอืงอยูเ่สมอ และอย่างทีท่่านผูว่้าราชการจงัหวดักล่าว

เมื่อสักครู่ ว่ารัฐบาลจะไปช่วยอยู่ทุกแห่งทุกหน ไม่มีรัฐบาลประเทศ

ไหนจะท�าได้ เพราะฉะนัน้เป็นหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัเอกชน มลูนธิทิี่

จะช่วยเสรมิให้กบัรฐับาล โดยไม่ต้องไปแย่งกบัรฐับาลแต่จะร่วมมอืซึง่

กันและกันในการกระท�าเช่นนี้ ผมจะขอยกตัวอย่างอุปสรรคซึ่งมีอยู่

หลายๆ ประการ

1๒. ประการแรก อุปสรรคในด้านการบริหาร แม้แต่มูลนิธิฯ 

โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร โครงการแม่กลอง ก็มีอุปสรรคนี้ ไม่ว่า

จะเกิดชุมชนอะไรขึ้นมาที่จะไปท�างานด้วยกันท�าไปด้วยความล�าบาก 
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การบริหารจ�าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขให้มปีระสิทธภิาพให้มคีวามกลมเกลียว

กัน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกัน

1๓. ประการที่ ๒ การที่จะเอาอาสาสมัครเข้ามาท�า หาคนทีม่ี

จติใจและมวิีชาความรูเ้ข้ามาท�านัน้หาไม่ยาก แต่หาคนทีร่อบคอบและ

มคีวามรู้ประมาณตนหาได้ยากมาก เพราะฉะนัน้ ในการพจิารณาคดั

เลือกบณัฑติอาสาสมัครทัง้หลาย เราจงึพยายามคัดเลือกที่เรารู้สึกว่า

จะไม่ตัง้ตวัเป็นเทวดาไปโปรดสตัว์ในหมูบ้่านให้รูจ้กัประมาณตวั อาสา

สมัครต่างประเทศกค็งจะไม่ใช่เทวดาฝรัง่ไปโปรดสตัว์ เพราะฉะนัน้เรา

จะต้องเอาคนที่ตั้งใจจริงๆ ที่จะท�าประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ น่ีเป็น

หลักการที่พวกเรายึดถือ

1๔. อุปสรรคอีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในตอนนี้ ซึ่งเกิด

เป็นอุปสรรคแก่บัณฑิตอาสาสมัครไทยก็ดี หรืออาสาสมัครธรรมดาก็

ดี คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1๔ ตุลาคม ๒๕1๖ เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง ซึง่ในครัง้นีใ้ครๆ กย็กยอนกัศกึษา อาจารย์ 

ว่าสามารถเปลีย่นแปลงประเทศจากเผดจ็การมาสูร่ะบอบประชาธิปไตย 

นกัศกึษากถู็กป้อยอ หลงัจาก 1๔ ตลุาไม่เท่าไรรฐับาลกย็งัอนญุาตให้

นักศึกษาออกไปหัวบ้านหัวเมืองเพื่อไปสอนประชาธิปไตย การสอน

ประชาธิปไตยนั้นสอนกันไม่ได้ มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติ และการที่

จะไปสอนประชาธิปไตยโดยนักศึกษานั้น ยิ่งไม่น่ากระท�าใหญ่ เพราะ

พอนักศึกษาไปถึงหัวบ้านหัวเมือง ไปพบความอยุติธรรมที่เกิดข้ึนใน

สงัคม ไปดูความบกพร่องของข้าราชการ การไม่รูจ้กัประมาณตนท�าให้

นกัศกึษาเทีย่วได้ไปด่าคนนัน้คนนี ้ไปต�าหนติเิตยีนระบบการปกครอง 

ไปต�าหนิติเตียนนายทุน ศักดินา ขุนศึก จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาของ

ข้าราชการโดยทั่วไป และปฏิกิริยาของประชาชนโดยทั่วไปก็เกิดข้ึน 

ชาวบ้านชาวเมอืงนัน้ ขณะทีน่กัศกึษายังมฤีทธ์ิอยู ่เขาก็ว่าดีเหมอืนกัน 

กับผู้ใหญ่บ้านคนที่เขาไม่ชอบ เมื่อไปด่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้น เขาก็ชอบ 
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แต่นักศึกษาไปอย่างมาก ๒–๓ สัปดาห์ พอกลับมาแล้วผู้ใหญ่บ้านก็

ยังอยู่ ชาวบ้านก็ยังอยู่ นักศึกษาเหล่านี้ไปท�าโทษมากกว่าไปท�าบุญ 

ถงึแม้ว่าจะมใีจสจุรติอย่างเตม็ที ่แต่ผมกค็ดิว่าบางแห่งไม่สจุรติและไม่

รอบคอบ จึงท�าให้เกิดปัญหานี้ขึ้น

1๕. แม้แต่ทุกวันน้ี อย่างพวกบัณฑิตอาสาสมัครไปด้วยจิตใจ

สุจริต มีระเบียบวินัย ที่จะไปพูดถึงเรื่องการเมือง ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ 

๒ ข้อ

1๖. ข้อหนึ่ง คือ ในท้องที่ที่ไปปฏิบัติการนั้นอาจจะมีนักศึกษา

ปลอม (คนหนุ่มๆ สาวๆ กลายเป็นนักศึกษาไปทั้งนั้น ไม่ว่าจะเข้า

มหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม) อาจจะปลอมไปปลุกระดม เขาก็เลยเป็น

ห่วง ต้องคอยดูว่า จะเป็นพวกนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการท�างานก็

ล�าบากมาก

1๗. อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ บัณฑิตอาสาสมัครเองไม่ได้ตั้งใจที่จะ

ไปปลุกระดมมวลชนเพราะเหตุว่าเราได้พยายามที่จะรักษามาตรการ

ไว้มาก เพราะเหตวุ่าในโครงการต่างๆ ของเราเหน็แล้วว่าบณัฑติอาสา

สมัครไปอยู่ ๗ เดือน อายุประมาณ ๒๐ กว่าปี จะไปท�าอะไรได้ ไป

ศึกษาเล่าเรียนดีกว่า เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะให้มีระเบียบวินัย

มากที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องด้วยได้มีความโน้มเอียงไปในทาง

ที่จะแก้ปัญหาของสังคม บางทีเราก็เผลอไป เราเอาหนังสือ อธิปัตย์ 

ไปอ่านในชนบท คนที่เขาเห็นว่าเราอ่าน อธิปัตย์ เขาก็คิดว่าเราเป็น

พวกอธิปัตย์ บางทีเราติดหนังสือเกี่ยวกับฝ่ายซ้ายเล่มหรือ ๒ เล่มก็

เป็นที่ถูกเพ่งเล็ง เพราะฉะนั้นในเวลานี้ทั้งในโครงการแม่กลองและ

บณัฑติอาสาสมคัรกด็ ีเราพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผดิเป็น

อย่างมาก แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆ

1๘. ส�าหรบัโครงการมลูนธิบิรูณะชนบทฯ นัน้ ส่วนมากบรูณากร

กเ็ป็นผูส้�าเร็จการศกึษามาหลายๆ ปีแล้ว การเข้มงวดกวดขนัอย่างทีไ่ด้
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ท�าในโครงการบัณฑิตอาสาสมัครและแม่กลองก็ดี ก็อาจจะไม่จ�าเป็น 

แต่บูรณากรทั้งหลายก็ยังต้องส�านึกในหน้าที่ของตน อย่ากระท�าการ

อันใดให้เป็นที่ระแวงสงสัยแก่ชาวบ้าน เคราะห์ดีที่เรามีผู้ว่าราชการ

จังหวัด ท่านอยู่มาหลายปีและรู้จักเราดี ผมยังหว่ันๆ อยู่ว่า ถ้าท่าน

เกิดย้ายไปจังหวัดอื่นแล้ว ใครเข้ามาใหม่จะล�าบากมาก นี่เป็นสิ่งที่พูด

ด้วยใจจริง

1๙. ท�าไมเราจึงมาประชุมกันในวันน้ี และขอฝากข้อคิดไว้ใน

การประชุมวันนี้ด้วย

๒๐. สิง่ท่ีเรยีกว่า “อาสาสมคัร” เป็นโรคตดิต่อในหลายประเทศ 

Peace Corp Volunteer เกิดขึ้น เกิดขึ้นทางเยอรมนี ออสเตรเลีย 

ประเทศต่างๆ กม็อีาสาสมคัรของตนเอง เช่น ไทย เนปาล อนิโดนเีซยี 

บังกลาเทศ เราจึงได้เกิดความคิดขึ้นมาในระหว่างพวกผู้อ�านวยการ

หน่วยงานทั้งหลายว่า เรื่องอย่างนี้น่าจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอาสาสมคัรต่างประเทศกบัอาสาสมคัรในประเทศ

ของประเทศต่างๆ กน่็าจะเรยีนรู้ซึง่กนัและกนัว่าอกีฝ่ายเขาท�าอย่างไร

กัน และเราจะได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ดี เราท�าอย่างนี้ดีกว่า ถึงแม้ใน

ประเทศไทยเองก็มีหลายๆ หน่วย ควรจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อ

ให้การท�างานมปีระสทิธภิาพขึน้ ส�าหรับในเอเชยีอาคเนย์กเ็กดิม ีIDRC 

ของแคนาดา ทีส่นบัสนนุให้มกีารศกึษาทีเ่รยีกว่า “study service” ซึง่

เขาจะประชุมในกรุงเทพฯ เดือนนี้ มีหลายประเทศร่วมมือกัน แต่สิ่ง

ที่เกิดขึ้นเป็นงานใหญ่ก็คือเกิดขึ้นที่เวียนนา มีการประชุมอาสาสมัคร

ทั่วโลก อาจารย์ณัฐไชย คุณพูนศรี ก็ไปกับผม เป็นคนไทย ๓ คน 

หรอื ๔ คน ผมจ�าไม่ได้ เป็นการประชมุขนาดมหมึาทัว่โลก การประชมุ

แบบนีจ้ะเอาผลเนือ้ถ้อยกระทงความไม่ได้ แต่กเ็ป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะสร้าง

สมัพนัธไมตรต่ีอกนั เพือ่จะรูจ้กักนัและกนัว่า ทีน่ัน่เขามอีะไรกนั หลงั

จากการประชมุผมกไ็ด้รบัจดหมายจากอาสาสมคัรหลายแห่ง เช่น จาก
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วอชิงตัน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เราเริ่มมีความสมานฉันท์ระหว่าง

อาสาสมัครทั้งหลาย ในเดือนธันวาคมนี้อินโดนีเซียเขาก็เชิญพวกเรา

ไป เพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์กัน ร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกันใน

เรื่องต่างๆ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

๒1. เวลาเรามกีารสมัมนาบัณฑติอาสาสมคัร เราก็ได้เชญิอาสา

สมัครต่างประเทศไปร่วมด้วย แต่ว่าน้อย และเป็นเรื่องเฉพาะของ

บัณฑิตอาสาสมัครเสียมากกว่า จึงเสนอว่าเราน่าจะพิจารณากันให้

มากกว่านี้ เราจะร่วมมือกันได้อย่างไร เรามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน 

พดูภาษาและมคีวามคดิอันเดยีวกนั เหน็พ้องต้องกัน แต่มาจากทีต่่างๆ 

กัน ท�าไมเราจะสนิทสนมกันมากไม่ได้ เริ่มตั้งแต่การอบรมท่านที่เป็น

อาสาสมัครต่างประเทศก็คงจะต้องมาอบรมในประเทศไทยระยะหนึ่ง 

เราจะมโีครงการอบรมร่วมกนัได้ไหม หรอืว่าไม่ได้ หรอืมันคนละอย่าง

กัน เป็นเรื่องที่เราควรจะคิดกัน หวังว่าในท่ีประชุมวันนี้น่าจะคิดกัน 

อาสาสมคัรไม่ว่าจะมาจากหน่วยไหน เป็นเยาวชนอาสาสมคัรหรอือาสา

สมัครต่างประเทศ จะต้องมีการอบรมทั้งนั้น หลักสูตรของการอบรม

นั้นตรงกันหรือไม่ ผมได้รับหนังสือจากส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

โดยมเีจ้าหน้าทีข่องธนาคารโลก ๒ คนเข้ามาด ูเรยีกว่า “Professional 

Training Rural Development for Thailand” พลิกดูแล้วรู้สึกว่ามี

ประโยชน์ อย่างนีแ้ล้วท�าไมเราไม่ถอืประโยชน์ทีจ่ะมกีารอบรมร่วมกนั

๒๒. เร่ืองของการเลือกสถานที่ส�าหรับอาสาสมัครทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศจะมีหน่วยกลางอะไรไหมที่เป็นผู้พิจารณาว่า 

นี่เป็นท่ีที่เหมาะส�าหรับไทยควรจะท�าอย่างไร น่ีเป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะ

ได้ปรกึษาหารือ ถ้าหากมหีน่วยกลางในเวลานีส้�านกับณัฑิตอาสาสมคัร

สอบถามความต้องการไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร มหาดไทย สาธารณสขุ 

กรมประชาสงเคราะห์ มลูนธิิชาวเขา แล้วจงึน�าเอาเรือ่งสถานทีท่ีจ่ะไป

ปฏิบัติการมาพิจารณา ในระหว่างบัณฑิตอาสาสมัคร ท�าไมเราจะได้รู้
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ว่าอาสาสมคัรอเมรกินั เยอรมน ีไปอยู่ทีน่ัน่ ท�าอะไรอยู ่มบีางโรงเรยีน

ขออาสาสมคัรท้ังไทยและต่างประเทศ เพือ่ชือ่เสยีงของโรงเรยีน อย่างนี้

เราควรจะหลกีเลีย่งหรอืไม่ ให้ดคูวามต้องการของการศกึษา หาช่องทาง 

ในการประสานงานในการปฏิบัติงาน แต่ละแห่งอาจจะแยกกันไปอยู่ 

แต่ในบางแห่งอาสาสมัครต่างประเทศร่วมกับอาสาสมัครไทยก็จะได้

เกิดผลมากกว่างานทั้ง ๒ คน ไม่ใช่ 1+1 เป็น ๒ กลับกลายเป็น ๓ 

เช่น พฒันาชนบทชาวเขา เราน่าทีจ่ะร่วมมอืในการปฏบิัตงิาน รวมทั้ง

เราอยากจะรู้ว่าคนไทยท่ีอยูใ่นต่างประเทศนัน้เป็นประโยชน์หรอืไม่ เขา

ใช้เราอย่างไร คุณณรงค์ซึ่งไปอยู่ในต่างประเทศคงจะบอกเราได้ เรา

ควรจะหลกีเลีย่งหรอืไม่อย่างไร บณัฑติอาสาสมัครก็ดี หน่วยพัฒนา

กรมอื่นจะส่งคนไปต่างประเทศจะเป็นประโยชน์หรือไม่

๒๓. สิ่งที่เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคนมีแน่ 

อเมริกามีหนังสือและส่งหนังสือมาให้ ท�าให้เรารู้จักซึ่งกันและกัน จะ

เป็นประโยชน์ไหม อังกฤษ อเมริกา เราน่าจะมีความสมานฉันท์กัน

พอสมควร ถ้าหากพวกท่านกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง องค์การท่ี

เกี่ยวกับอาสาสมัครน่าจะได้ให้ความสนใจกับท่าน ยกตัวอย่าง เช่น 

คนหน่ึงชื่อ สก๊อต แม็กแน็บ เป็นนักเรียนจบแล้วกลับไปอเมริกา 

แต่งงานแล้วกลับมาท�าวิจัยที่นี่ ก็เข้ากับบัณฑิตอาสาสมัครได้ดี ก็หวัง

ว่าถ้าเราไปต่างประเทศก็จะพบคนที่มีนิสัยใจคอ ประสบการณ์อย่าง

เดียวกัน ถ้าเรามีทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครต่างประเทศ ที่เคยเข้ามา

ท�างานในประเทศไทย ก็คงจะเป็นประโยชน์ ผมก็อยากจะพูดให้ท่าน

ทัง้หลายช่วยกนัคิดในการประชมุกลุม่ของท่าน แล้วน�ามาเสนอให้รูว่้า

เราควรจะร่วมมือกันอย่างไร
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ประชากรและแรงงาน
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ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม



บทบาทของการจัดการงานบุคคล

ในการพัฒนาประเทศ
บรรยายเมื่อวันที่ 1๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

การบรรยายในวันนี้มี ๓ หัวข้อใหญ่ คือ

1. การพัฒนาประเทศโดยทั่วๆ ไป โดยกล่าวถึงจุดหมายและ

ปัญหาเป็นเบื้องแรก

๒. ภายในการพัฒนาประเทศนัน้ก็มีเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการอตุสาห- 

กรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นกรอบรองลงมาอีกขั้นหนึ่ง และ

๓. ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การบริหารงานบุคคล

๑.�จุดหมายและปัญหาในการพัฒนาประเทศ
การที่เราเรียกกันว่า เราก�าลังพยายามพัฒนาประเทศกันนั้น 

เมื่อพูดถึงความหมายโดยแท้จริงอย่างกว้างๆ แล้ว พวกเราก็พอจะ

เข้าใจว่า เราหมายความว่าอะไร ณ ทีน่ี ้ผมจะขอวเิคราะห์วิจารณ์ความ

หมายนี้ให้ละเอียดลงไปได้เป็น ๓ ประการ คือ

1.1 เรำพยำยำมท่ีจะให้รำยได้ของประชำชนและของประเทศ

เพิม่ขึน้เสมอ ทุกวนันีป้ระเทศไทยมพีลเมอืงจ�านวนประมาณกว่า ๓๐ 

ล้านคน เท่าที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้ค�านวณไว้ รายได้

ของคนไทยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งมีรายได้ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท สมมตุิ

ว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติค�านวณพลาดต�่าไปเป็นประมาณ 

๒๐–๓๐% เฉลี่ยแล้วคนไทยแต่ละคนอาจมีรายได้ประมาณไม่เกิน 
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๒,๓๐๐ หรอื ๒,๔๐๐ บาทต่อปี ถ้าถามว่าตามรายได้เฉลีย่ขึน้อยูใ่น

ประเภทไหนของโลก ค�าตอบก็คือว่า อยูใ่นประเภทกลางๆ แต่ค่อนข้าง

มาทางต�า่ ประเทศทีม่รีายได้เฉลีย่ต�า่กว่าเรากม็ ีทีเ่หนอืกว่าเรากม็ ีที่

ต�่ากว่าเรานั้นไม่ต้องค�านึงถึง แต่ที่เหนือกว่าเรานั้นมีอยู่เป็นอันมาก 

เพราะฉะน้ัน ในการพฒันาประเทศ เราจงึพยายามทีจ่ะให้รายได้เฉลีย่

ของเรานัน้สงูขึน้เรือ่ยๆ การทีจ่ะท�าให้สงูขึน้แต่ละคนนัน้ มวีธิกีารและ

มาตรการอย่างไรนัน้เป็นปัญหา

ท่านคงประจกัษ์ตามทีร่ฐับาลได้เริม่ท�า คอื การวางแผนพฒันา

ทัง้ในด้านเศรษฐกจิและสงัคม เม่ือวางแผนแล้วก็ต้องด�าเนนิการพฒันา 

ในการด�าเนินการพฒันานัน้ไม่ใช่แต่เฉพาะในด้านรฐับาลหรอืองค์การ

บริหารของรัฐบาลเท่านั้น ต้องอาศัยเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ข้อนี้ท่านทั้ง

หลายคงจะเหน็ด้วยชดัแจ้ง เมือ่พจิารณาดวู่า รฐับาลสร้างเขือ่น รฐับาล

ส่งเสริมการท�านา แต่คนที่ท�านานั้นคือเอกชน ซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก

1.๒ การทีจ่ะให้ตวัเลขเฉลีย่ของรายได้ของประชาชนไทยแต่ละ

คนนัน้ เพิม่ขึน้เพยีงแต่ตวัเลขเท่านัน้ไม่พอ ต้องเฉลีย่กนัให้ได้รบัความ

ยุติธรรมยิ่งขึ้นด้วย กล่าวคือ ส่งเสริมให้ประชำชนทุกประเภทมีรำย

ได้เพิ่มขึ้นโดยยุติธรรม

ท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่า ถ้าเราจะเอาอย่างประเทศคูเวต

ก็คงจะท�าได้ คือประเทศคูเวตมีรายได้เฉลี่ย (คือ รายได้ส่วนรวมหาร

ด้วยจ�านวนประชากร) สงูทีส่ดุในโลก สงูกว่าสหรัฐอเมรกิาเสยีอกี แต่

เผอิญรายได้ตัวตั้งของคูเวตส�าหรับหารนั้นไปตกอยู่กับคนไม่กี่คน 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าประชาชนของประเทศคูเวตนั้นจนกว่า

ประเทศเรา ทั้งๆ ท่ีรายได้เฉลี่ยของเขาจะเป็นท่ี 1 ในโลก ประเทศ

มาเลเซยีกเ็ช่นเดยีวกนั เท่าทีเ่ราพจิารณาดตูามตวัเลขนัน้มาเลเซยีจะ

ดีกว่าเราบ้างเล็กน้อย แต่ของประเทศมาเลเซียนั้นเท่าที่ทราบตัวเลข

เฉลีย่รายได้ต่อคนของเขาสงูกว่าเราอยูบ้่าง แต่แท้จรงิระดบัการครอง
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ชีพของคนส่วนใหญ่ยังไม่สูงเท่าไร อาจจะต�่ากว่าเราบ้างก็เป็นได้ ผม

เข้าใจว่า การทีร่ายได้เฉลีย่ของคนมาเลเซยีสงูกว่าเรานัน้ อาจเป็นเพราะ

เหตุว่ารายได้ต่อปีส่วนใหญ่เนื่องมาจากบวกเงินที่ชาวต่างประเทศเข้า

มาลงทนุ เพราะฉะนัน้จึงท�าให้ผมคดิถึงหลกัว่าเพยีงแต่ตวัเลขเฉลีย่น้ัน

ไม่พอ จ�าเป็นทีจ่ะต้องดคูวามจรงิด้วยว่า คนส่วนใหญ่มรีายได้เฉลีย่สงู

พอไหม ที่พูดมานี้ไม่ได้ชักชวนให้เป็นคอมมิวนิสต์ 

ท่านทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่า ผมมิได้มุ่งหมายเช่นนั้น แต่ว่า

มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้คนเพียง ๒–๓ คนได้รับเอกสิทธ์ิที่จะมี

ทรัพย์สมบัติเป็นจ�านวน ๕๐๐–๖๐๐ ล้าน ในเมื่อยังมีเพื่อนมนุษย์อีก

เป็นจ�านวนมากซึง่แม้แต่จะหางานท�าเพือ่จะได้อาชพีมาเดอืนละ ๒๐๐ 

บาทก็ยังหาไม่ได้เช่นนี้ เพราะฉะนั้นจุดหมายในการพัฒนาประเทศ

ไม่ใช่แต่เฉพาะท�าอะไรให้รวมๆ เท่านัน้ จะต้องท�าให้ถงึตวัมนษุย์ ตวั

มนษุย์ในประเทศไทยไม่แต่เฉพาะในกรงุเทพฯ เราต้องไม่มุง่พัฒนาแต่

เฉพาะกรงุเทพฯ ต้องพฒันาชนบท เฉพาะอย่างยิง่ในชนบททีก่นัดาร

ด้อยพฒันา ไม่เฉพาะแต่พวกนายห้างหรอื Personnel Management 

ต้องพฒันาถึงพวกลกูจ้าง คนงานด้วย

1.๓ หลักการข้อที่ ๓ ที่ผมขอเสนอก็คือ นอกจากจะพัฒนาให้

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ นอกจากจะพัฒนาเพิ่มโดยทั่วถึงกันแล้ว ก็ควรที่จะ

พัฒนำให้สม�่ำเสมอ ไม่ใช่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่ใช่วันน้ี ปีนี้ ได้รับเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปีหน้าว่างงาน ถ้าเช่นน้ีจะไม่มปีระโยชน์ ขอให้ได้

เงินเดอืนเดือนละ ๒,๐๐๐ ตลอดไปจะดกีว่า ข้อนีเ้หน็จะไม่ต้องอธิบาย

ให้มากนกั เพราะท่านทัง้หลายคงจะมปีระสบการณ์พอแล้วว่าเมือ่ก่อน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับความเดือดร้อน

จากการขึ้นลงของเศรษฐกิจมากเพียงใด คนว่างงานในสหรัฐอเมริกา

เป็นจ�านวนตัง้ ๕ ล้าน ๖ ล้าน เมือ่เรว็ๆ นีก้เ็ป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงว่า เมือ่

เศรษฐกิจขึ้นลงเสมอ ความเดือดร้อนก็ย่อมมี
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เพราะฉะนัน้จึงสรปุได้ว่าทีเ่ราต้องการท�าให้เป็นไปโดยดนีัน้ สม

กับท่ีเราเทิดทูนค�าว่าพัฒนา เราควรจะท�าทั้ง ๓ ประการ คิดถึงจุด

หมายทั้ง ๓ ประการนี้

ส�าหรับประเทศไทยเรา นอกจากจุดหมายแล้วเราต้องเผชิญ

ปัญหาประการใดบ้าง ตั้งแต่ผมเร่ิมเข้ารับราชการมาก็ได้ยินแต่เสียง

พูดกันว่าเราขาดเงินบ้าง เรียกเราว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้าง ขาด

เงินทุนบ้าง และเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน คือ 

ข้าราชการ กระทรวงการคลังก็ดี ส�านักงบประมาณก็ดี มักจะยกเอา

ข้อนั้นข้อนี้มาอ้างว่าไม่มีเงิน

ผมใคร่จะเสนอว่าปัญหาเรือ่งเงนิส�าหรับส่วนรวมส�าหรับรฐับาล

ที่จะน�าไปพัฒนานั้น ในปัจจุบันเป็นปัญหารองเสียแล้ว เพราะเหตุว่า

ในชั่วระยะ ๔–๕ ปีที่แล้วมา รัฐบาลได้ด�าเนินการคลังเป็นผลส�าเร็จ 

กล่าวคือ เงินคงคลังเพิ่มขึ้นทุกปี และมีพอที่จะใช้ส�าหรับพัฒนา

ประเทศได้ แต่ถึงเงินคงคลังไม่พอก็ตาม ก็ยังไม่ขัดสนจนปัญญานัก 

เพราะเหตุว่าประเทศต่างๆ ที่เป็นมิตรก็ดี องค์การระหว่างประเทศที่

เราเป็นสมาชิกอยู่ก็ดี เช่น ธนาคารโลก พร้อมเสมอที่จะให้เรากู้ด้วย

อัตราดอกเบ้ียต�่าๆ เพื่อที่จะมาพัฒนา เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอว่าถ้า

มองดูจากแง่เงินทุนแล้ว เราไม่ต้องเป็นห่วงนัก เราพอจะหยิบยืมเขา

ได้ถ้าหากว่าจ�าเป็น ซึ่งในชั้นต้นนี้แทบจะไม่จ�าเป็น

อะไรเล่าท่ีขาด ผมใคร่จะเสนอว่า เราขาดอยู่ ๒ ประการที่

ส�าคัญในเวลานี้ คือขาดการจัดการที่จะท�าให้เกิดโครงการที่ดีที่เหมาะ

สมขึ้น คือ เวลาที่เราไปพูดกับผู้ที่จะให้กู้ยืมเงินก็ดี หรือแม้แต่ว่าจะ

เอาไปพูดกับส�านักงบประมาณหรือสภาพัฒน์ฯ ก็ดี เรามักจะพูดแต่

เพียงว่าเราอยากจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้ เราไม่ได้คิดโดยรอบคอบเสีย

ก่อน อย่างนีเ้รยีกว่าไม่มโีครงการ เมือ่ได้คดิรอบคอบว่าท�าอย่างนีแ้ล้ว 

มีประโยชน์แล้ว การจะท�าอะไรเป็นขั้นๆ ไปนั้น นั่นแหละที่เรียกว่ามี
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โครงการ ในฐานะที่ผมได้เคยไปเจรจากับที่ต่างๆ หรือที่ได้ไปร่วม

พิจารณาโครงการแล้วก็รู้สึกว่า ยังขาดแคลนเรื่องโครงการ

แต่เมื่อมีโครงการแล้ว ในบางกรณีก็ขาดคนที่จะมาด�าเนินงาน

ตามโครงการ เม่ือประมาณ 1๐ ปีที่แล้วมา การวางโครงการของ

รัฐบาลไม่สู้จะดีนัก เช่น พอจะสร้างทางก็มักบังคับให้รัฐบาลต้องท�า

ทางให้ได้ขนาดตามจ�านวนนั้น แต่เมื่อมาพิจารณากันดูแล้ว ก็ปรากฏ

ว่าถ้าจะไปสูค่วามส�าเรจ็ทีจ่ะให้สร้างทางได้ตามทีเ่ราต้องการตามแผน

นั้น คนในประเทศเราต้องเพิ่มขึ้นถึง ๒ เท่า คนจัดการก็ไม่มีที่จะ

ด�าเนินการ เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่ส�าคัญ การวางโครงการ

และการด�าเนินการตามโครงการนั้น เป็นเรื่องท่ีจะต้องพิจารณาถึง

ก�าลงัคนเป็นใหญ่ด้วย คนทีจ่ะท�างาน ไม่ได้ส�าคญัอยูแ่ต่เฉพาะปรมิาณ

เท่านั้น ต้องส�าคัญอยู่ที่ฝีมือ ซึ่งท่านก็คงทราบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึง

เหน็ได้ว่าในปัจจุบันนีท้ีรั่ฐบาลและเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่พยายามปรบัปรุง 

แก้ไข ตกแต่ง โครงการพฒันาการศกึษา ก็เพ่ือท่ีจะสร้างคนให้สามารถ

ที่จะด�าเนินตามโครงการได้แน่นอน

เรื่องเงินน่ะง่าย คือ ไม่มีที่นี่เราก็หยิบยืมเขาได้ คน เราหยิบ

ยืมเขามาได้ก็จริง แต่คนพูดได้ภาษาเดียว เงินพูดได้หลายภาษา เรา

ยมืเงินเขามาจะเป็นเงนิอเมรกินั องักฤษ ฝรัง่เศส มาถงึเมอืงไทยกพ็ดู

ภาษาไทยได้ แต่การยืมคนเข้ามานั้น พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ ต้องมี

เหตุติดขัดอยู่ นี่เป็นข้อส�าคัญ

๒.�การพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

๒.๑�เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เนื่องจากประชาชนของเราเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ๓% ต่อปี

ทุกปี และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในด้านเกษตรกรรม และ
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เนือ่งจากทีด่นิของเรามจี�านวนจ�ากดั ในวนัหนึง่ข้างหน้าและวนัหนึง่ใน

ปัจจุบันนี้ในบางแห่งก็เกิดปัญหาเรื่องคนล้นนา หมายความว่าคน

มากกว่านา เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องคิดเสียแต่เนิ่นๆ ว่าเมื่อเรา

พัฒนาเกษตรกรรมแล้ว เราก็จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านอื่นเพื่อจะ

ให้คนของเราสามารถท่ีจะมาประกอบกจิการอตุสาหกรรมและพาณิชย- 

กรรมให้ได้ประโยชน์ท่ัวถึงกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมควรจะท�า

ประการใดนั้นเป็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง ผมจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ 

แต่ใคร่จะขอกล่าวเตือนท่านทั้งหลายว่าเวลาท่ีจะฟังคนอื่นเขา

พูด ว่าประเทศอุตสาหกรรมนั้นเป็นประเทศท่ีร�่ารวย ถ้าเราอยากจะ

รวยด้วยต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมนัน้ ผมขอให้พินิจพเิคราะห์ดใูห้

ดี เราจะถืออย่างน้ันอย่างเดียวไม่ได้ ผิดกับข้อเท็จจริงเหมือนกัน 

ประเทศทีม่ัง่มใีนโลกไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐอเมรกิา แม้แต่สหรฐัอเมริกา 

แท้จริงเดิมก็เป็นประเทศกสิกรรม คนอเมริกันพัฒนางานเกษตรมา

ก่อนอุตสาหกรรม นี่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคิดกัน อนึ่ง ถึงจะไม่เอาเรื่อง

สหรัฐอเมริกามาพิจารณา ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่จ�าเป็นที่จะต้องกลาย

เป็นอุตสาหกรรมล้วนไปเลยทีเดียวจึงจะรวยได้ แท้จริงนั้น ประเทศ

นิวซีแลนด์ก็ดี ประเทศเดนมาร์กก็ดี ก็ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่

และมีรายได้ของประชาชนต่อคนอยู่ในล�าดับสูงๆ เช่นเดียวกัน ที่ผม

พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ท�าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ประเทศไทยต้องมุ่งเผยแพร่และสนับสนุนในด้านอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรมให้มากด้วย นี่เป็นของจริง แต่ที่เสนอนั้นหมายความว่า

ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมุง่เรือ่งนีใ้ห้มากไปจนกระทัง่ทิง้เกษตร เราควรจะมุง่

ไปให้พอเหมาะพอดี

๒.๒�การศึกษาและการฝึกคน
ปู่ย่าตายายของเราก็ได้ท�าตัวอย่างไว้ให้เราแล้วในด้านเกษตร- 
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กรรม เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้คนเป็นชาวนานั้นไม่ยาก แต่การฝึก

ให้คนของเราไปท�าด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นยากมาก 

เหตุน้ีเราจ�าเป็นทีจ่ะต้องมโีครงการส�าหรบัทีจ่ะให้การศึกษาแก่เด็กเพือ่

สามารถมีวิชาชพีไปในท�านองทีจ่ะใช้ฝีมอืเพือ่จะท�าเครือ่งมือเคร่ืองจกัร 

เพื่อจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้ดีขึ้น นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น 

การอาชีวศึกษาและการศึกษาแบบที่จะไปในทางเทคนิคและในทาง

วทิยาศาสตร์ เป็นเรือ่งทีจ่ะต้องพนิจิพจิารณาให้มาก

๓.�หลักการในการบริหารงานบุคคล

๓.๑�ข่ายแห่งหน้าที่
เรือ่งข่ายแห่งหน้าทีน่ัน้ได้มปีรากฏแล้วในเอกสารฉบบัที ่๒ ของ

กรมแรงงาน ซึ่งแจกไปแล้ว จึงจะขอพูดเฉพาะหลักการ

๓.๒�หลักการ
ผมจะไม่พูดถึงวิธีการท�างานเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล ซึ่ง

ผมสอนท่านไม่ได้เพราะท่านมีความรู้ดีกว่าผม แต่ผมคิดว่าผมพอจะ

เสนอข้อคดิเกีย่วกบัหลกัการใหญ่ๆ ไว้ได้บ้าง โดยขอเสนอ ๔ ประการ 

คือ (1) หลักประโยชน์ (๒) หลักความก้าวหน้า (๓) หลักความ

ยุติธรรม และ (๔) หลักมนุษยธรรม

(๑)�หลักประโยชน์
ส�าหรับหลักประโยชน์นั้น ขอยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะรับใครเข้า

มาท�างานในบริษัทของเราหรือส�าหรับเราเอง เช่น ในกรณีของผมจะ

รับใครเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารชาติ หรือในคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ต้องยึดถือประโยชน์ของนายจ้าง ของ

ธนาคารหรือมหาวิทยาลยัเป็นส่วนหนึง่ และนกึถงึประโยชน์ของลกูจ้าง
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ส่วนหนึง่ด้วย ทัง้ ๒ ทาง ประโยชน์ของนำยจ้ำง กต้็องพยายามทีจ่ะ

พจิารณาให้ตรงไปตรงมาให้มากทีส่ดุทีจ่ะมากได้ กล่าวคอื พจิารณาดู

คณุวฒุ ิความรอบรู ้บคุลกิลกัษณะ นิสัยใจคอของผู้ที่สมัครงานที่เรา

รับคัดเลือกเข้ามา ส่วนประกอบอื่นอาจจะมี เช่น มีบุตรมีภรรยาหรือ

เปล่า ประพฤติเกเรหรือเปล่า แต่ส่วนประกอบการพิจารณาอย่างอื่น

นั้นควรจะถือเป็นความส�าคัญลดหย่อนลงมา เช่น มีนามบัตรของนาย

พลคนนั้นคนนี้มา อย่างนี้ก็ควรจะถือเป็นเรื่องรองลงมามากกว่าที่เป็น

เรื่องส�าคัญ นี่เราเรียกว่าหลักประโยชน์

ส่วนด้าน ประโยชน์ของผู้ที่เรำจะรับเข้ำมำ นั้น ก็ควรจะดูว่า

เขาเข้ามาแล้วเหมาะสม มีความสันทัดเหมาะกันหรือเปล่า งานที่เขา

ท�ากับคุณวุฒิของเขาเป็นอย่างไร เพราะเหตุว่าถ้าหากว่าขัดกันแล้ว

ประโยชน์ของนายจ้างก็เสีย และประโยชน์ของลูกจ้างก็เสียที่ผมเติม

เข้าไปในกาลเทศะนี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าให้รู้รักษาตัว

รอดเป็นยอดด ีแต่หมายความว่าถงึเวลาไหนทีเ่ป็นโอกาสเหมาะจะรับ

สมัครคน เช่น คุณอยากจะได้เศรษฐศาสตรบัณฑิตควรจะพิจารณาดู

ว่าคนพวกนี้เขาจะส�าเร็จปริญญาเมื่อไรในเดือนอะไร เสร็จแล้วเราก็

ประกาศเอาหัวกะทิไปเลยทีเดียว อย่างนี้ได้ประโยชน์ ได้กาละและ

เทศะ ถ้าหากว่าเรารอไปจนกระทั่งคนที่ได้ปริญญาดีๆ เขาไปท�างาน

ทางโน้นเสียแล้ว ผลสุดท้ายก็ได้ปลายแถว เศรษฐศาสตรบัณฑิตของ

ผมนี้เลว ที่ว่าไม่ดีเท่ากับหัวแถว ดีเหมือนกัน แต่ไม่ดีเท่ากับหัวแถว 

นี่เป็นเรื่องของกาละและเทศะ เทศะก็เช่นเดียวกัน เราจะไปประกาศ

ที่ไหนดี หรือไปคัดเลือกแบบไหนดี อะไรนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา

กัน

(๒)�หลักความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า หมายความว่าทีเ่ราพจิารณาเรือ่งประโยชน์นีเ่รา
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กพ็จิารณาอยูใ่นวงแคบในแง่ทีว่่าเรารบัเขาเข้ามาแล้ว เขาท�างานได้ไหม 

ดีไหม และควรจะคิดล่วงหน้าต่อไปว่า เมื่อคนคนนี้เข้ามาแล้วเขาจะ

สามารถท�าอย่างไรให้เป็นประโยชน์มากย่ิงข้ึนแก่สถาบนัของเรา ผมคดิ

ว่าความก้าวหน้านีเ้ป็นเร่ืองท่ีจะต้องคดิล่วงหน้าไว้ก่อน เพราะเหตวุ่าเรา

รู้อยู่แล้วว่านักศึกษาหรือนักเรียนที่ส�าเร็จมาใหม่ๆ ที่เรารับเข้ามานั้น

ย่อมท�างานให้เราเตม็ทีไ่ม่ได้ ต้องมาฝึกฝน อบรม ให้รูง้าน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ถ้าเรารบัเดก็เข้ามาท�างานต้องค�านงึให้มาก นายจ้างทีม่คีวาม

คิดล่วงหน้ารอบคอบแล้ว น่าจะส่งเสรมิให้เดก็เหล่านัน้ได้สามารถทีจ่ะ

เรียนให้ก้าวหน้าต่อไป เช่น ในเวลากลางคืนหรือเวลาว่างงาน ใน

ประเทศทีก้่าวหน้านัน้ ถ้านายจ้างรบัเดก็ทีอ่าย ุ1๖–1๗ ปีเข้าท�างาน

ในข้ันแรก เขามีกฎหมายบังคับนายจ้างไว้ทีเดียวว่า ทุกๆ สัปดาห์

นายจ้างจะต้องอนญุาตให้เดก็เหล่านัน้ไปเล่าเรยีนในโรงเรยีนได้ 1 วนั 

เพ่ือทีจ่ะก้าวหน้าไปได้ ท้ังนี ้หมายความว่าการศกึษาอบรมนัน้ม ี๒ ทาง 

คอืเราอบรมเขาเองทางหนึง่ และเราเปิดโอกาสให้เขาไปศึกษาอบรมอีก

ทางหนึง่ ซึง่เรือ่งต่างๆ เหล่านี ้ท่านทัง้หลายจะจบักลุม่กนัสนทนาเป็น

เร่ืองใหญ่อยูแ่ล้ว ผมจึงเพยีงขอฝากไว้เฉพาะหลกัการเท่านัน้

(๓)�หลักความยุติธรรม
ผมค�านึงดู เท่าท่ีเคยประสบมา ไม่มีอะไรที่จะท�าให้งานการ

เหลวไหลมากไปกว่าทีค่นในกระบวนงานน้ันต่างคนต่างนกึว่าตนไม่ได้

รับความยุติธรรม ซึ่งจะท�าให้งานเหลวที่สุด เช่นในธนาคารแห่ง

ประเทศไทยสมมุตว่ิานายใหญ่เกดิล�าเอยีงเข้าข้างคนน้ันคนนี ้คนกย่็อม

ท้อถอย นายจ้างทีฉ่ลาดนัน้นอกจากจะให้ความยตุธิรรมแก่ลกูจ้างของ

ตนแล้ว ยังควรที่จะท�าให้เขาเห็น ท�าให้เขาแน่ใจด้วยว่า จะได้รับความ

คุ้มครองในเรื่องความยุติธรรมด้วย บางทีพยายามท�าให้ยุติธรรมแล้ว

แต่เผอญิท�าให้เหน็ไม่ได้ อย่างนีก็้ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าท�าให้เหน็ได้ก็จะเป็น



๒๘๘ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประโยชน์ยิง่ขึน้ ทนีีผ้มใคร่จะฝากความเหน็ไว้ว่า ถ้าหากว่า personnel 

officer พจิารณาไปถงึว่า ผูใ้หญ่ในวงงานของท่านเผอิญตดัสนิใจผดิไป 

ปูนบ�าเหน็จรางวัลให้แก่คนที่ไม่ควรจะได้รับ หรือเผอิญไปลงโทษคนที่

ไม่สมควรจะลงโทษ หรืออะไรเหล่านี้ ก็เป็นหน้าที่ของท่าน ซึ่งผมใคร่

จะเสนอว่า เอาความกล้ามาอยู่ในก�ามือแล้วพยายามทัดทานเท่าที่จะ

ท�าได้ ผมรู้สึกว่าถ้าหากว่ามีความรวนเรในเรื่องความรู้สึก ในความ

ยุติธรรมแล้ว ย่อมจะไม่สามารถทีจ่ะท�าให้การบรหิารงานบคุคลเป็นไป

โดยราบรื่น และความเจริญของสถาบันของท่านก็จะเสื่อมลง

(๔)�หลักมนุษยธรรม
ใคร่จะเสนอฝากไว้ในที่นี้ ในประเทศใดประเทศหนึ่งชุมชนใด

ชุมชนหนึ่งย่อมมีการที่จะผิดพลาด ท�าการผิดท�าการพลาด ทั้งผู้ใหญ่

และผู้น้อย ถ้าหากว่าเพียงแต่ใช้หลักสมรรถภาพหรือหลักยุติธรรม

อย่างเดียวแล้ว ย่อมจะเป็นการเคร่งครัดและทารุณกับบางคน ผมขอ

เสนอว่าในหมู่สังคมใดๆ ถ้าขาดความกรุณาปรานีขาดมนุษยธรรมขึ้น

แล้ว ก็ย่อมจะเสื่อมเช่นเดียวกัน สิทธิของมนุษย์ในการที่จะจับกลุ่มใน

การที่จะสัมมนา ในการท่ีจะท�าให้เกิดเป็นปึกแผ่นข้ึนมา เพื่อที่จะได้

สามารถด�าเนนิการในการต่อรองค่าจ้างอะไรเหล่านี ้ผมรูส้กึว่าเป็นสทิธิ

ที่น่าจะส่งเสริมด้วยการควบคุมที่ดี เพราะฉะนั้น ผมถึงนึกว่าควรจะ

อยู่ในหลักการข้อนี้ด้วย เวลานี้อ่านจากหนังสือพิมพ์ก็ปรากฏว่า มีผู้

เชี่ยวชาญก็ได้เคยพูดไว้เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การรวมกลุ่มที่จะเป็น trade 

union ขึ้นมานี้ ถ้าเราปิดมันก็หลบใน การหลบในนี่น่ะ มีพิษสงร้ายยิ่ง

กว่าปล่อยให้ขึ้นมาข้างนอก เพราะสามารถบ�าบัดควบคุมได้ ท่านทั้ง

หลายผมได้กินเวลาเกินไปมากแล้ว ถ้าเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติอย่าง

เดียวก็คงจะพูดน้อย แต่เผอิญเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยอยู่ด้วย ก็อด

พูดมากไม่ได้ ต้องขออภัย และขอจบเพียงเท่านี้



ปัญหาประชากรกบัสภาพเศรษฐกจิ 

และสงัคมของประเทศไทย
การประชุมเรื่องปัญหาประชากร ครั้งที่ ๓  

จัดในเดือนเมษายน ๒๕11

ปัญหาประชากร
กระทูท้ีผ่มได้รบัมอบหมายให้บรรยายนี ้มคีวามยนิดทีีจ่ะเรยีน

ให้ทราบว่า ผมไม่ต้องเสียเวลาบรรยายนาน ฉะนั้น การเสนอของผม

ในบ่ายวนันี ้จงึท�าให้สัน้ลงได้ เพือ่จะได้มเีวลาส�าหรับการเปิดอภปิราย

ทั่วไปได้มากขึ้น ขอท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมตัวไว้ร่วมกันอภิปราย

ทีว่่าไม่ต้องเสยีเวลาบรรยายนานนัน้ กเ็พราะเหตหุลายประการ 

(1) เราได้ท�าการสัมมนามาก่อนแล้ว ๒ ครั้ง ได้พูดเรื่องนี้ซ�้าๆ ซากๆ 

สรุปได้ว่า รัฐบาลควรก�าหนดนโยบายให้วางแผนประชากร มิฉะนั้น

จะเกดิปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ิมขึน้รนุแรงในไม่ช้า (๒) 

ผู้อภิปรายอื่นๆ ในวันนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้แล้วท�านองเดียวกัน (๓) 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในค�ากล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการเช้าวัน

นี้ได้แถลงเร่ืองเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาประชากรไว้อย่างจับใจ

ถี่ถ้วนและสมบูรณ์ ท่านทั้งหลายหาอ่านดูได้ถ้าเผอิญไม่ได้มาฟังท่าน 

และ (๔) ค�าแถลงของรฐัประมขุและนายกรฐัมนตร ี๓๐ ประเทศ ยืน่

ต่อเลขาธิการสหประชาชาติในวันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
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11 ธนัวาคม ๒๕1๐ (ซึง่ท่านนายกรฐัมนตรไีด้กล่าวถงึ) มข้ีอความ

ครบถ้วนแล้วเช่นเดยีวกนั ซึง่ถ้าผมสรปุเสนอมา ณ ทีน่ี ้กค็งได้ท�าหน้าที่

บริบรูณ์แล้ว 

ค�าแถลงดังกล่าวมีใจความส�าคัญดังนี้ 

(ก) ประชากร เป็นปัญหาส�าคัญในการวางแผนพัฒนาระยะ

เวลายาว

(ข) การที่สามีภรรยามีโอกาสก�าหนดจ�านวนบุตรว่าจะมีกันก่ี

คน และก�าหนดได้ว่าจะมีบุตรถี่ห่างกันเพียงใดนั้น เป็นสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน

(ค) การปล่อยปละละเลยให้ประชากรเพิม่จ�านวนข้ึนโดยรวดเรว็

เกินไป เป็นอุปสรรคอันฉกรรจ์ต่อความพยายามยกมาตรฐานการ 

ครองชพี ต่อการพฒันาการศกึษา ต่อการส่งเสริมอนามยัและสาธารณสุข 

ต่อการอาคารสงเคราะห์ ต่อการคมนาคมขนส่ง ต่อการเผยแพร่วฒัน- 

ธรรมและการอ�านวยให้พกัผ่อนใจได้โดยชอบธรรม และในบางประเทศ

ถึงกับเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาอาหารให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ

ค�าแถลงดังกล่าวน้ี เมื่อปี ๒๕๐๙ มีรัฐประมุขและนายก

รัฐมนตรีลงนาม 11 ประเทศ ในปี ๒๕11 มเีพ่ิมเตมิอกี 1๙ ประเทศ 

ท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ลงนามในปี ๒๕1๐ (จอมพลถนอม 

จงเจริญ)

ท�าดีกว่าพูด�ท�าดีกว่าสัมมนา
พวกเราได้สัมมนาเรื่องนี้กันมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ 

ครัง้ท่ี 1 มนีาคม ๒๕๐๖ ครัง้ที ่๒ ตลุาคม ๒๕๐๘ ครัง้ที ่๓ เมษายน 

๒๕11 ถ้าเราคาดหมายตามแนว project การสัมมนาครั้งต่อๆ ไป 

(projection มีผู้รู้ใช้ค�าว่า “ฉายภาพ” ดูก�าหนดการวันที่ ๕ เมษายน 



๒๙1ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

เวลาเช้าอย่านึกว่าจะมีภาพยนตร์ให้ดู) คงจะได้ครั้งท่ี ๕–๖–๗–๘–๙ 

มาถึง 1๐ คงจะตกเมษายน ๒๕๒๙ ถ้าพวกเราบางคนในที่นี้ยังมีแรง

มาพูดกันได้ตอนนั้น ก็คงเป็นบุญ อาจจะลาโลกกันไปแล้วหลายราย 

ถ้าท่านจะให้ผมคาดว่าสัมมนาครั้งที่ ๒๐ จะเป็นเมื่อใดผมแทงหวยว่า

เป็นเมษายน ๒๕๕๒

ผลงานที่ได้จนถึงทุกวันน้ี คือมีมติคณะรัฐมนตรี ๙ ครั้ง มติ

ครั้งที่ ๗ เมษายน ๒๕๐๙ แถลงว่า “รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จะจัด

วางแผนครอบครัวอนัเกีย่วกบัการระงับการเกิดหรอืการคมุก�าเนดิ” มติ

ครั้งที่ ๘ ตุลาคม ๒๕1๐ ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติน�าผล

การศึกษาและวิจัยต่างๆ มาพิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

อันเหมาะสม ตามมติครั้งที่ ๙ เมื่อ 1๒ กุมภาพันธ์ ๒๕11 อนุญาต

ให้ช่วยเหลือการป้องกันปฏิสนธิได้ ส�าหรับคนที่มีบุตร ๔ คนแล้ว ถ้า

ใครอยากจะขยายการทดลองกบัประชาชนในทีอ่ืน่ๆ นอกจากทีเ่คยท�า 

ก็ไม่ขัดข้อง แต่ไม่ได้พูดว่าจะมีเงินสนับสนุนหรือไม่

ผลงานในด้านอืน่ๆ จากการสมัมนาและวจิยั คอืมคี�าพดูและค�า

เขียน ท่านท้ังหลาย พวกเรานี่ช่างพูดกันเสียจริงๆ เราสัมมนากันมา 

๒ คร้ังแล้ว พูดกันได้ประมาณ 1 ล้าน ๕ แสนค�า มีรายงานการ

สัมมนาพิมพ์เป็นเล่มสวยงามบรรจุค�าประมาณ ๗–๘ แสนค�าแล้ว ไม่

นับรายงานการวิจัยในที่ต่างๆ รวมด้วย

สรุปความว่า ผลที่ได้มาถึงวันนี้ คือ นอกจากจะมีการทดลองที่

นั่น ที่นี่ มีการบริการอย่างเสียไม่ได้ (เพราะท่านใช้ค�าว่าไม่ขัดข้อง) 

พวกเรามีผลงาน คือ อากาศธาตุเป็นส่วนใหญ่ พูดกันไป พูดกันมา 

ถ้าเอาลมปากทัง้หลายมารวบรวมกนัอยูใ่นสถานทีอ่นัจ�ากดั ก๊าซทีเ่กดิ

จากลมปากต้องมกี�าลงัแรงขนาดมรสมุได้ ส่วนหนงัสอืเอกสารวจิยัทาง

วิชาการนั้น หนักพอที่จะใช้เป็นศาสตราวุธปาแล้วศีรษะแตกได้ง่าย

ข้อเสนอของผมคือ เรื่องประชากรนี้ ถ้ารัฐบาลไม่ประกาศ
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นโยบายสนบัสนุนโดยชดัแจ้งแล้ว จะท�าได้ไม่ส�าเรจ็ ปัญหาทีเ่ราว่าคน

ก็จะคุกคามร้ายแรงขึ้นทุกวัน เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เปรียบนักวิชาการ

ที่ท�างานด้านประชากรได้กับพวกผู้ก่อการร้าย คือต้องใช้วิธีแทรกซึม 

(subversion) ท�าไปเท่าทีจ่ะท�าได้ ใครๆ เผลอ กท็�าได้มากหน่อย แต่

นี่พวกเรานักวิชาการทางแพทย์ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม แตกต่างกับ

พวกเหล่าร้ายกค็อื พวกเราใจไม่ใคร่จะกล้าหาญฉกาจฉกรรจ์ ใจพวก

เราฝ่อกว่า ฉะนัน้จงึได้ผลน้อยกว่า

ก่อนนี้ เมื่องานงบประมาณยังสังกัดอยู่กระทรวงการคลังนั้น 

กระทรวงการคลังมีชื่อว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง ๔ ป. คือ ประหยัด 

ประท้วง ประวิง และปฏิเสธ เดี๋ยวนี้ ๔ ป. ล้าสมัยเสียแล้ว ถ้าท่าน

ต้องการจะประวิงหรือปฏิเสธ ท่านก็ใช้วิธีใหม่คือให้ไปวิจัยมา ให้ไป

สัมมนาทางวิชาการครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง 1๐ ครั้ง

ท่านทัง้หลาย ในขบวนแชมเป้ียนผลติประชากรแล้ว คนไทยเรา

เป็นแชมเป้ียนของแชมเป้ียน ตัง้แต่สมัมนาเรือ่งประชากรครัง้ที ่1 มา

ถึงขณะนี้เป็นเวลา ๕ ปี มีทารกเกิดใหม่แล้ว ๕–๖ ล้านคน ระหว่าง

ที่ผมพูดกับท่านอยู่นี้ มีตาด�าๆ ผลุดออกมานาทีละ ๓–๔ คน ผมพูด

มาได้ประมาณ ๒๐ นาที ได้อุแว้ๆ ออกมาแล้วร่วม ๒๐ คน ถ้าเป็น

ลูกของผมทั้งหมด ก็กลุ้มใจตาย นี่เป็นลูกพระไทยเทวาธิราช แม้พระ

ไทยเทวาธิราชลกูดก กไ็ม่ไหวเหมอืนกนั เพราะถ้าลกูน้อย เรายงัอบรม

สั่งสอนให้ท�าดี ท�าดี ท�าดี กันได้ง่ายหน่อย เมื่อลูกดกแล้ว อันธพาล

เป็นได้สบายขึ้น

ในราว พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อผู้ที่รอดตายในหมู่พวกเราได้ท�าการ

สัมมนาวิชาการเรื่องปัญหาประชากร ครั้งที่ 1๔ เสร็จ ประชากรใน

ประเทศไทยจะมีเกิน ๖๐ ล้านคน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการ 

ประเภทอบอาบนวดอาจจะเป็นแหล่งรายได้เงนิตราต่างประเทศสงูทีสุ่ด 

เพราะในขณะนัน้เราเลกิส่งข้าวไปขายต่างประเทศแล้ว เราซือ้เขาเข้ามา
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กนิในปี ๒๕๓๕ นัน่เอง ประมาณ ๔๕% ของประชากร จะมอีายตุัง้แต่ 

1๕ ปีลงมา คือประมาณ ๒๗ ล้านคน ใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการ

ศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีว่าการปราบ

เยาวชน กเ็ชญิเถิด ขอให้โชคดี

ในพระนครและธนบุรีปัจจุบันนี้ มีประชากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งเกิด

และอพยพเข้ามาปีละร้อยละเจ็ด หมายความว่า ทุกๆ ๕ นาทีมีคน

เพิ่มในกรุงเทพฯ 1 คน ชั่วโมงละ 1๒ คนวันละเกือบ ๓๐๐ คน แล้ว

ท่านจะประหลาดใจไปท�าไมว่าในกรุงเทพฯ นี้น�้าประปามันกะปริบ 

กะปรอย บ้านช่องไม่พออยู่ สลัมเหลือเฟือ รถจุกถนน โรงหนังแน่นๆ 

โรงเรียนไม่พอกับเด็ก หรือหมูแพง

อนาคต� ภย� ทิสวา  ทูรโต ปริวฺชชาย

ฯลฯ

เห็นภัยใหญ่แต่ช้า  จักถึง ตนแฮ

ปราชญ์ย่อมผันผ่อนพึง หลบลี้

ฯลฯ

ท่านทั้งหลาย ขอเชิญเราท่านมาร่วมกันประกาศในวันนี้ว่า 

ประชาชนไทยหาใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ เราจะสืบพันธุ์กันด้วยสติสัมป- 

ชัญญะ ไม่ใช่ตามบุญตามกรรม เราจะใช้วิทยาศาสตร์ช่วยก�ากับการ

เกดิ การตาย และก�าหนดจ�านวนบตุรทีเ่ราตอ้งการมี และเราจะเสนอ

ต่อรัฐบาลขอให้ท่านใช้วิทยาศาสตร์บริการให้ประชาชนสามารถ

ประพฤติต่างกับสัตว์เดรัจฉานในการวางแผนครอบครัวโดยประกาศ

เป็นนโยบายอันชัดแจ้ง ว่าจะขจัดทุกข์ บ�ารุงสุข แก่ประชาชนในด้าน

ปัญหาประชากรนี้ด้วย

กยิรา เจ กยิราเถน�

จะท�าอะไร ควรท�ากันจริงๆ 

ท�าดีกว่าพูด ท�าดีกว่าวิจัย ท�าดีกว่าสัมมนา



ปัญหาประชากรโดยทั่วไป�
การสัมมนาผู้แทนสื่อมวลชนเรื่อง ปัญหาประชากรของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒1–๒๓ พฤษภาคม ๒๕1๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1๙ พฤษภาคม ๒๕1๒

เรียน ท่านผู้แทนสื่อมวลชน และท่านผู้อื่น ซึ่งร่วมสัมมนา

ผมมคีวามเสยีใจท่ีไม่สามารถมาร่วมสัมมนาในเรือ่งท่ีส�าคญัครัง้

นี้ ไม่ใช่เพราะผมไม่เล็งเห็นความส�าคัญ เรื่องที่ท่านจะสัมมนากันเป็น

เรื่องส�าคัญยิ่ง และไม่ใช่เพราะผมหย่อนความเคารพในท่านผู้จัดการ

สัมมนา แต่ท่ีไม่สามารถมาเชยีงใหม่ครัง้นี ้ก็เพราะในระยะปลายเดอืน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ผมมีหน้าที่ผูกพันอยู่กับราชการ

หลายด้าน ท�าให้ปลีกตัวจากกรุงเทพฯ มาร่วมขันโตก ชมดอกไม้ไฟ

กับท่านทั้งหลายหาได้ไม่

อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่า ข้อความที่ผมเขียนส่งมาร่วมเป็น

บรรณาการนี้ ท่านทั้งหลายจะรับไว้ประกอบการพิจารณาของท่านทั้ง

หลาย

เคารพทุกท่าน 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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ท�าไมเราจงึคิดว่าประเทศไทยมปัีญหาประชากร?
ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ประชาชนชาวไทยเรานี้เป็นแชมเปี้ยนการ

ผลิตเด็ก ใครๆ ทั่วโลกเขาผลิตกันน้อยกว่าเรา และการเพิ่มประชากร

ของโลกก็เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ไทยเราเพิ่มประชากรกัน

ปีละร้อยละ ๓ และยังมีเศษ ซึ่งผู้รู้บางท่านว่าเป็น ๓.๒% บางท่านว่า 

๓.๔% อย่างไรก็ตาม ก็มากกว่า ๓% และยิ่งกรุงเทพฯ ด้วยยิ่งเพิ่ม

ขึ้นมาก เพราะคนในหัวเมืองอพยพเข้าไปท�ามาหากินกันในกรุงเทพฯ 

ท�าให้ประชาชนของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๕–๖% 

ถ้าคนไทยเราเป็นไก่ และเป็นไก่ชนดิทีไ่ข่ดก กไ็ม่มปัีญหา หรอื

ถ้าคนไทยเราเป็นโค ที่ให้นมได้มาก ก็ไม่มีปัญหา เพราะเราจะถูกส่ง

ไปชิงชนะเลิศได้ กลับดีเสียอีก แต่น่ีคนไทยเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน

ออกลูกมา ก็ใช้กินแบบไข่หรือนมไม่ได้ ฉะนั้นจึงเกิดเป็นปัญหา

ท่านผู้ร่วมสัมมนาจะได้พิจารณาปัญหาต่างๆ ตามท่ีท่านผู้จัด 

การสัมมนาได้เตรียมเอาไว้ เช่น ปัญหาสังคมและการศึกษา ปัญหา

ด้านอนามัยและสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรและ

ที่ดิน เป็นต้น

การขบปัญหาประชากรทีพ่าดพงิไปถงึปัญหาต่างๆ นัน้ ข้อใหญ่

ใจความกค็อื พยายามให้คนไทยเราสามารถวางแผนครอบครวัได้ คือ

ใครอยากมีลูก แต่ยังไม่มี พอจะช่วยให้มีได้ก็ช่วยให้มี ใครอยากมีลูก

ไม่มากนักก็ช่วยให้มีไม่มากนัก ใครอยากมีลูกแต่ไม่อยากให้มีถี่นัก 

อยากจะเว้นระยะเสยีบ้าง แม่จะไม่โทรม (ทัง้รปูร่างของแม่กจ็ะงดงาม

แต่งตงึดเีสยีด้วย) กช่็วยให้มไีด้ตามระยะเวลาทีป่ระสงค์ ใครทีแ่ต่งงาน

แล้วยงัไม่อยากมลีกู อยากจะตัง้เนือ้ตัง้ตวัเสยีก่อน แล้วจงึมลีกู กช่็วย

ให้รอได้ตามปรารถนา เช่นนี้เรียกว่า การวางแผนครอบครัว

พูดกันท�าไมมี การวางแผนครอบครัวก็คือการใช้วิทยาศาสตร์
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และอ�านาจจิตของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ส่งเสริมธรรมชาติ ควบคุม

บังคับธรรมชาติ บันดาลให้เป็นไปตามความปรารถนาของมนุษย์ ซึ่ง

เป็นของดี

การขจัดทุกข์บ�ารุงสุขของมนุษย์แต่ละคน
ทีผ่มว่าการวางแผนครอบครัวเป็นของดีนัน้พจิารณากันได้หลาย

ทาง เช่น พิจารณาจากด้านเศรษฐกิจส่วนรวมก็ได้ แล้ววิเคราะห์กัน

ไปว่าประเทศไทยควรจะลดอัตราเพิ่มประชากรลงเหลือก่ีเปอร์เซ็นต์ 

แล้วก็ด�าเนินการให้เป็นไปตามนั้น

ผมเองไม่ขดัข้องทีจ่ะมพิีจารณาเป็นส่วนรวมอย่างว่า แต่เหน็ว่า

วิธีพิจารณาท่ีน่าจะสนับสนุนมากคือ การพิจารณาจากแง่ขจัดทุกข์

บ�ารุงสุขของราษฎรแล้วด�าเนินการไปตามหลักเกณฑ์นั้น

หลัก “ขจัดทุกข์บ�ารุงสุข” เข้าใจได้ง่าย และใกล้เคียงกับหลัก

สาธารณสุข ท่ีเราถือและเชื่อและปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหาอะไร 

กล่าวคอื เรากลวัอหิวาตกโรค กลวัโรคฝีดาษ กลวัโรคมาลาเรยี รัฐบาล

ท่านกช่็วยบ�าบัดให้โดยมกีารปลกูฝี ฉีดยา ฉดียาฆ่ายงุ เป็นต้น หรือ

เมือ่เราเจบ็ป่วยลง มปัีญหาทางสขุภาพ เช่น เป็นโรคปอดบวม รฐับาล

ท่านก็จัดให้มีโรงพยาบาลไว้ช่วยบ�าบัดโรค เป็นต้น

โรคที่เรากลัวและเราอยากจะให้บ�าบัด คือ โรคมีลูกไม่ได้ หรือ

โรคมลีกูดกจนห้ามล้อไม่อยู ่หรอืโรคมลีกูถีจ่นยบัเยนิไปทัง้แม่พ่อและ

ลกู เราก็อยากให้รฐับาลใช้ความรูวิ้ทยาศาสตร์ช่วยบ�าบัดให้ เพราะเรา

รู้ว่ามนุษย์ที่เจริญแล้วเขาบ�าบัดกันได้ผลดี และในประเทศที่เจริญแล้ว 

รฐับาลเขาถือเป็นหน้าท่ีทีจ่ะช่วยบ�าบัดให้ท�านองเดยีวกนักบัรฐับาลไทย

เราซึ่งเจริญแล้ว ช่วยบ�าบัดขจัดโรคฝีดาษ เป็นต้น

คนทีอ่ยากมลีกู แต่ไม่มลีกูนัน้ บางคนกเ็ฉยๆ ไม่เดือดร้อน แต่
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บางคนก็มีความทุกข์ (แม้คนแก่บางคนก็ยังอยากมีลูก ถ้าไม่มีก็เกิด

ทุกข์) ถ้าใครมีความทุกข์ ก็ควรจะได้ช่วยเหลือพิจารณาดูที่สาเหตุที่

ไม่มีลูกนั้นอยู่ที่ไหน แก้ไขได้หรือไม่ บางคู่ก็แก้ไม่ได้ แต่ส่วนมากเขา

ค้นพบกันว่า แก้ได้ง่าย โดยใช้ยาช่วยหรือโดยค�าแนะน�าของแพทย์

คนทีม่ลูีกมากๆ มกัจะประสบปัญหาทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

อย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอว่า คนนั้นคนนี้มีลูกมากจนเลี้ยงไม่ไหว หรอื

จนเพราะลูกมาก และคนเรายิ่งจนลง ก็ยิ่งมีทางเพลิดเพลินเบิกบาน

อารมณ์น้อยลง ฉะนั้น คนจนจึงยิ่งมีลูกมากกว่าคนรวย เด็กที่พ่อแม่

เลี้ยงไมไ่หวนั้นกจ็ะเป็นปัญหาแก่ตนเองและสงัคม อย่างไรกต็าม การ

ที่ใครอยากจะมีลูกสักเท่าใดนั้นก็เป็นสิทธิของมนุษยชน คนจนที่สุดที่

อยากจะมีลูกมากที่สุดนั้นก็ต้องตามใจเขา ข้อส�าคัญนั้นก็คือเรามี

บริการสาธารณะหรือเปล่า มีนโยบายและมาตรการของรัฐบาลหรือ

เปล่าทีจ่ะช่วยคนทีอ่ยากมลีกูน้อย เพือ่ให้เลีย้งได้พอประมาณกับก�าลงั

ของตน แต่ห้ามล้อไม่เป็น ยับยั้งเองไม่ได้ ให้เขาได้รับประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

การก�าหนดว่างระยะทีจ่ะมลีกูนัน้กเ็ป็นเรือ่งส�าคญัมาก ถ้ามลีกู

กันหัวปีคนท้ายปีคน บางคนก็อาจจะสู้ไหว แต่บางคนก็จะได้รับความ

เดือดร้อน ทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่กล่าวนี้หมายถึงทั้งพ่อทั้ง

แม่ แต่แม่นั่นแหละจะเดือดร้อนกว่าพ่อ เพราะคนเป็นผู้ให้ก�าเนิดเด็ก

โดยใช้ร่างกายอวัยวะอันละเอียดอ่อนเป็นที่ฟูมฟัก เปิดโอกาสให้โรค

ภยัเบียดเบียนได้ง่ายเมือ่มลีกูแต่ละคร้ัง และจติใจกงัวลกท็�าให้หงดุหงดิ

ได้ง่าย ท�าให้พ่อรับความสะเทือนเดือดร้อนไปด้วย รวมทั้งลูกๆ ด้วย

ฉะนัน้การก�าหนดนโยบายว่าประเทศไทยต่อไปนีจ้ะมบีรกิารอัน

เป็นสาธารณูปการอีกแขนงหนึ่ง คือ การวางแผนครอบครัว จึงเป็น

เรื่องส�าคัญ เพราะเกี่ยวกับการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของราษฎร ซึ่งเป็น

ความมุ่งหมายส�าคัญของนโยบายพัฒนาประเทศ
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ความจรงิรฐับาลไทยกไ็ด้เลง็เหน็ความส�าคญัของเรือ่งนีอ้ยู ่และ

ได้มีบริการคุมก�าเนิดแอบแฝงอยู่กับการปฏิบัติงานของกระทรวง

สาธารณสุขอยู่บ้าง แต่ที่ได้ปฏิบัติมานั้นยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมิได้

ถือเป็นนโยบายโดยชัดแจ้ง ตราบใดที่ยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายชัดแจ้ง

ออกมา การปฏิบัตงิานเรื่องการวางแผนครอบครวับางด้านจะยงัท�าไม่

ได้ถนัด เช่น ด้านการเผยแพร่อบรมราษฎรให้มีความเข้าใจดี เข้าใจ

ถูกต้อง (ขณะนี้คนส่วนมากยังเข้าใจผิดว่า การใช้อุปกรณ์คุมก�าเนิด

อาจจะท�าให้เป็นบ้าไปได้ เช่นเดยีวกบัเข้าใจผดิหลงเช่ือว่า ถ้าปลกูฝีแล้ว

อาจมอีนัเป็นไปต่างๆ) ด้านการส่งเสริมการวจิยั (ด้านมกีารวจิยั เพราะ

ลางเนือ้ชอบลางยา และเราควรจะทราบถึงคณุและโทษแห่งวธิต่ีางๆ ท่ี

เราใช้คุมก�าเนิดโดยแน่ชัด และหาวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดส�าหรับคนไทย

แต่ละคน แต่ละประเภท) ตลอดจนด้านการเงนิ การงบประมาณ เพื่อ

บริการและวิจัยให้ได้ผลจริงจัง

การขจัดทุกข์บ�ารุงสุขของคนทั้งประเทศ
การปล่อยให้ประชากรเพิม่ขึน้ตามยถากรรมนัน้ นอกจากจะก่อ

ให้เกิดความทุกข์ยากแก่มนุษย์แต่ละคนแล้ว ยังท�าให้พวกเราทั้ง

ประเทศมีความทุกข์ยากด้วย

ประการที่ 1 ประเทศที่มีประชากรเพิ่มข้ึนมากโดยเร็วนั้น 

สาเหตใุหญ่มาจากการมลีกูมากอย่างหนึง่ กับการทีค่นแก่มอีายยืุนกว่า

เดมิอย่างหนึง่ (ซึง่เป็นของดเีหมอืนกนั ไม่ใช่ว่าเลว) ฉะนัน้ เมือ่มเีดก็

มากขึน้ๆ และคนแก่กม็ากขึน้ๆ จ�านวนของหนุม่สาววยัฉกรรจ์บวกกบั

คนกลางคน ด้านหนึง่ (ซึง่เป็นประเภททีท่�ามาหากนิ) กับอีกด้านหนึ่ง 

จ�านวนของเด็กไร้เดียงสา เด็กที่ต้องเข้าเรียนหนังสือบวกกัน คนแก่ที่

พ้นวัยท�างานไปแล้ว (ซึ่งเป็นประเภทที่ไม่ท�ามาหากิน) เอาจ�านวนทั้ง 
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๒ ด้านมาเทยีบกนั สดัส่วนย่อมจะเปลีย่นแปรไปในทางลดส�าหรบัด้าน

แรก พดูสัน้ๆ คอืคนทีจ่ะท�างานหาเลีย้งคนทัง้ประเทศนัน้ มอีตัราส่วน

น้อยลง ท�าให้พัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ถนัด นับว่าเป็นทุกข์ของประเทศ 

ซึ่งจะขจัดได้ด้วยการวางแผนครอบครัว

ประการที ่๒ ประเทศทีม่เีดก็เกดิมากและรวดเรว็ จะต้องจดัหา

โรงเรียนให้เดก็เหล่านัน้มากขึน้และโดยรวดเรว็ จะได้ทนักนั นอกจาก

นั้นประเทศไทยเราน้ีการศึกษาก็ล้าหลังอยู่แล้ว เราพยายามจะขยาย

การศึกษาให้ทุกคนเรียนหนังสืออย่างน้อยคนละ ๖–๗ ปี (คือขยาย

จากบังคับ ๔ ปี) จะท�าได้อย่างไรภายในเวลาอันสมควร ถ้าเรายังมัว

แต่หมกมุน่อยูก่บัการผลติเดก็อยูแ่ต่อย่างเดยีว ตวัอย่างทีน่่าอนาถคอื

เมือ่เรว็ๆ นี ้มตีวัเลขแสดงว่าในปีการศกึษา ๒๕1๒ นีใ้นกรงุเทพฯ จะ

มีเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 จ�านวน ๓๕,๐๐๐ คน แต่

โรงเรียนเทศบาลจะรับได้เพียง 1๔,๐๐๐ คน ที่เหลือท่านว่าจะเข้า

โรงเรยีนราษฎร์ และโรงเรยีนอืน่ๆ พดูอย่างนี ้ถ้าไม่คดิกเ็ยน็ใจ แต่ถ้า

เอาฝ่าเท้าตรองสักนิด ก็จะเห็นว่าใจเย็นไปไม่ได้ เพราะที่เหลืออีก 

๒๐,๐๐๐ กว่าคนนัน้ จะไม่มโีรงเรียนอืน่ๆ รับเข้าอย่างน้อย 1๐,๐๐๐ 

คน พ่อแม่ที่ไม่สามารถจัดให้ลูกเข้าเรียนหนังสือได้นั้น น่าละอายใจ

และมคีวามทกุข์ฉนัใด ประเทศทีไ่ม่สามารถจดัให้เดก็เข้าเรยีนหนงัสอื

ทัว่ถงึกัน กฉั็นนัน้ น่าละอายใจและมคีวามทกุข์ การวางแผนครอบครวั

เป็นวิธีหนึ่งที่จะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประเทศได้ดี

ยังมีข้อที่ควรกล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกหลายประการด้วยกัน 

แต่ถ้าผมจะชิงกล่าวเสียหมด ท่านวิทยากรอื่นๆ ก็คงจะบ่นอุบอิบว่า 

ผมช่างเขยีน ช่างพดู แย่งพูดเสยีหมด และอกีประการหนึง่ท่านผูแ้ทน

สื่อมวลชนซึ่งมาร่วมสัมมนา ก็น่าจะได้โอกาสพูดและแสดงความเห็น

ของท่านเองด้วย จงึจะสมทีเ่ป็นการสมัมนาจรงิๆ และสมกบัทีท่่านเป็น

ผู้แทนสื่อมวลชนจริงๆ
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แต่มีข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งซึ่งผมใคร่จะเสนอท่านเก่ียวกับความ

เข้าใจผิดว่า ถ้าคนไทยคุมก�าเนิดและถ้าคนจีนไม่คุมก�าเนิด ต่อไปคน

จีนจะมีจ�านวนมากเกินขอบเขต ข้อนี้ขอเรียนเสนอตอบ ๒ ประการ 

คือ (1) คนจีนน้ันถ้าได้รับค�าอบรมแนะน�าให้เข้าใจดีแล้ว ก็จะคุม

ก�าเนดิไม่แพ้คนไทยเหมือนกัน เพราะใครเล่าเมือ่มโีอกาสทีจ่ะได้บ�าบดั

ทุกข์บ�ารุงสุขแล้ว จะไม่ถือโอกาสนั้น อน่ึง ในทวีปเอเชียน้ีประเทศที่

ด�าเนินการและนโยบายวางแผนครอบครัวได้ผลดีที่สุดขณะนี้คือ 

ประเทศจีน (ไต้หวัน) และเกาหลีใต้ และ (๒) นโยบายการชักจูงให้

ลูกหลานจีนกลายเป็นคนไทยซึ่งเราได้ด�าเนินมาเป็นผลส�าเร็จหลาย

ร้อยปีมาแล้วนั้น ควรจะด�าเนินต่อไปอีก เพราะถ้าจะถือว่าปู่ย่าตายาย

พ่อแม่ใครมาจากเมืองจีน แล้วจะต้องเป็นจีนไปอีกหลายชั่วโคตรแล้ว 

ก็จะมีรัฐมนตรีหลายท่าน และผู้รักชาติไทยอีกเป็นอันมาก ถูกถือว่า

เป็นจีนไป ฉะนั้นการถือเช่นนั้นเป็นการถือที่เป็นอันตราย เป็นการถือ

ทีม่ชิอบ ควรขจัดทุกข์บ�ารงุสขุด้วยการยดึมัน่ในนโยบายชกัจูงลกูหลาน

จีนให้เป็นคนไทยเสียอย่างหนึ่ง กับยึดมั่นนโยบายวางแผนครอบครัว

อีกอย่างหนึ่ง



ความรับผดิชอบของสหภาพแรงงาน 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ค�าบรรยายพเิศษ ในการอบรมวชิาแรงงานสมัพันธ์ แก่ผูน้�ากรรมกรรุ่นที ่๓

ตามโครงการโรงเรียนวันอาทิตย์ส�าหรับกรรมกร 

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1๗ กุมภาพันธ์ ๒๕1๗

ก่อนอื่น ผมต้องขอสารภาพเป็นเบื้องต้นว่า ไม่ใคร่รู้เรื่องเกี่ยว

กับสหภาพแรงงานเท่าไหร่ แม้จะอยู่ในต่างประเทศ ก็พอจะติดตาม

ข่าวเร่ืองสหภาพแรงงานเขาพอสมควร โดยเฉพาะสหภาพแรงงานไทย

แล้วยิ่งรู้น้อย เพราะเหตุว่าเพิ่งได้เข้ามาในประเทศนี้๔๐ แต่ที่รับอาสา

อาจารย์สุภชัย๔1 มาพูดในวันนี้ ก็เพราะรู้สึกว่า น่าจะเริ่มต้นพยายาม

ศึกษาเสียที และหวังว่าในรายการที่ผมจะมาพูดวันนี้คงจะได้ยินได้ฟัง

ความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายด้วย ไม่ใช่ผมเป็นฝ่ายพดูฝ่ายเดียว ผม

จะพยายามพดูถงึเร่ืองระบบเศรษฐกจิและสงัคมเสยีก่อน แล้วจงึจะไป

จับเร่ืองความรับผิดชอบของสหภาพแรงงานนั้น ที่จะมีต่อเศรษฐกิจ

และสังคมนั้นจะมีอย่างไรบ้าง ตามความคิดเห็นของผม ผมเข้าใจว่า

มนษุย์เราจะอยูร่่วมกนัในสงัคมได้ และเจรญิมคีวามสขุด้วยกันนัน้ควร

40 อาจารย์ป๋วยเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่พรินสตัน ใน พ.ศ.๒๕1๔ และ

เคมบริดจ์ใน พ.ศ.๒๕1๕-๖ – บรรณาธิการ
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัย มนัสไพบูลย์ – บรรณาธิการ
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จะอาศัยหลัก ๔ ประการ คือ 

1. สมรรถภาพ

๒. เสรีภาพ

๓. ความยุติธรรม

๔. ความเมตตาปรานีซึ่งกันและกัน

ถ้าขาดหลกัใดหลกัหนึง่แล้ว ย่อมจะร่วมกันอยูเ่ป็นสขุ และเจรญิ

ไปทางด้านวัตถุหรือทางด้านจิตใจไม่ได้

ผมจะขยายความเป็นข้อๆ ไป พอสมควร 

หลักสมรรถภำพ หมายความว่าเราสามารถที่จะท�ามาหากิน 

เราสามารถทีจ่ะปกครองซึง่กนัและกนัได้โดยด ีในทางด้านเศรษฐกจิก็

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากว่าเรามีสมรรถภาพดี ใช้วิทยาศาสตร์ที่ถูก ใช้

เครื่องมือที่ถูก และมีความอุตสาหะ ผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

เกษตร หรือทางด้านอุตสาหกรรมก็จะได้ดีขึ้น และก็คงจะหารายได้ดี

ขึน้ตามกนัข้ึนมา นีเ่ป็นข้อทีจ่�าเป็น หลกัสมรรถภาพคอืความสามารถ

ทีก่นิความหมายถึงวงราชการด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่เอกชนเท่านัน้ เพราะ

เหตวุ่าราชการจะเป็นท่ีซ่ึงอ�านวยให้พวกเราทัง้หลายสามารถท่ีจะท�ามา

หากินได้โดยดี

หลกัเสรภีำพ คอื มเีสรภีาพในการคดิ ในการพูด ในการกระท�า 

ในการวมกันเป็นสมาคม ในการท่ีจะรวมกนัเป็นสมาคมของชาวนาหรือ

ลูกจ้าง ถ้าเราจ�ากัดเสรีภาพเสียไม่ให้พูดสิ่งที่ไม่ถูกใจผู้ใหญ่ ถ้าเรา

จ�ากดัเสรีภาพเสยีไม่ให้รวมกนัตดิ หลกัสมรรถภาพอย่างเดยีวก็เท่ากับ

ว่าแย่งกันกินในทางเศรษฐกิจ แย่งกันกิน แย่งกันใหญ่ แย่งกันรวย 

แย่งกันมีหน้ามีตา มียศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าเรามี

เสรีภาพ เราพอที่จะออกความเห็น รวมตัวกัน คนที่อ่อนแอกว่าก็ย่อม

สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ อย่างในกรณีที่กรรมกรซึ่งตามปกติรับจ้าง
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เขา เมือ่รบัจ้างเขานายจ้างปกตกิต้็องคดิถงึเรือ่งก�าไรของเขาเป็นส�าคญั 

ส่วนแรงงานนั้น ถ้าหากว่าต้นทุนเกี่ยวกับแรงงานหรือวัสดุต่างๆ ถูก

ลง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่เขามากขึ้น เพราะฉะนั้นเสรีภาพในการพูด 

ท่ีจะเขียน ที่จะคิด ที่จะร่วมกันเป็นสมาคมนั้น เป็นเรื่องส�าคัญที่จะ

ช่วยให้สมาชกิของสมาคมแต่ละแห่ง สงัคมแต่ละแห่ง สามารถรวมตวั

กันได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

หลักควำมยุติธรรม คือ ใครท�ามากได้มาก ใครลงแรงมากได้

มาก ใครลงแรงน้อยได้น้อย ใครลงทุนน้อยได้น้อย แรงงานที่ดิน และ

ทุนเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการประกอบงานเศรษฐกจิ เพราะฉะนั้นถ้า

หากว่าการประกอบการอย่างใดอย่างหนึง่เมือ่ผลออกมาแล้ว แล้วกม็า

แบ่งกัน แบ่งผลได้ไม่เท่าเทียมกัน คนที่ได้มากก็ได้มากเสียจริงๆ และ

คนท่ีได้น้อยก็น้อยเสียจริงๆ ในกรณีเช่นนี้ ย่อมท�าให้เกิดความ

ระส�่าระสายในระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 

ในประเทศไทยในปัจจุบันนี ้ตัง้แต่เราเริม่พฒันาเศรษฐกจิมา ถ้า

จะพูดถึงส่วนรวมแล้วก็รู้สึกว่าเราพัฒนาได้ดี แต่ส่วนที่จะกระจายเงิน

รายได้ให้กันนั้น เราจะเห็นว่าไม่ได้ดีพอสมควร กล่าวคือ ตั้งแต่เรา

พัฒนากันมาเป็นเวลา 1๐ กว่าปี เริ่มตั้งแต่มีแผนพัฒนาแผนที่ 1 จน

กระทั่งบัดนี้แผนที่ ๓ แล้วก็ปรากฏว่า รัฐบาลได้มุ่งในงานพัฒนามาก

จริงและอาจจะไปสู่ชนบทจริงด้วยการสร้างเขื่อน สร้างถนน หรือให้ 

สินเชื่อทางการเกษตร แต่แท้จริง เงินมันตกอยู่ที่คนมีมากกว่าคนจน 

คนที่มั่งมีในกรุงเทพฯ ยิ่งวันก็ยิ่งรวย นี่แสดงให้เห็นว่า ความยุติธรรม

ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น ก็หมายความว่ายิ่งคนที่รวยกว่า คนที่มีการศึกษาดี

กว่า คนที่ฉวยโอกาสได้เก่งกว่า และคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีอ�านาจ

มากกว่า กส็ามารถท่ีจะท�าให้เกดิผลประโยชน์แก่ตนมากข้ึนทกุทีๆ ด้วย

เหตุนี้เองที่เราเรียกกันว่า “ช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจน” แตกแยก

กันเป็นอันมาก 
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ยกตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพฯ เรามีเงินได้รายเฉลี่ยถึงแม้รวม

ทั้งคนมีคนจน ก็ยังประมาณ ๖ หรือ ๗ เท่าของคนในชนบท เฉพาะ

อย่างย่ิงในชนบททางภาคอสีาน และมหิน�าซ�า้ความก้าวหน้าของรายได้ 

ของเรา คือความหมายว่า แต่ละปีเราเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ละคนมีรายได้

เพิม่ขึน้ทุกปี และในกรงุเทพฯ กเ็พิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกว่าอตัราเพิม่ขึน้

ในชนบททีย่ากจน นอกไปจากนัน้ ชนบทท่ียากจนกย็งัประสบกบัความ

เส่ียงภัยในแง่ที่ว่า อาจเกิดฝนแล้ง เกิดน�้าท่วม ก็ท�าให้รายได้บางป ี

ก็ดี บางปีก็ไม่มีเสียเลย ทรัพย์สินเงินทองก็หายหมด ที่ผมอธิบาย 

มานีก้ก็ล่าวถงึในเมอืงและชนบท แต่ในเมอืงเองอย่างในกรงุเทพฯ เรา

ก็เห็นแล้ว มีแหล่งเสื่อมโทรมและในขณะเดียวกันก็มีตึกรามใหญ่โต 

ทั้งที่เป็นของเอกชนหรือที่เป็นของสาธารณะ แสดงถึงความมั่งคั่งและ

ความยากจนท่ีแตกต่างกนัเป็นอนัมากท่ีเหน็อยู่ต�าตา เพราะฉะนัน้ไม่ใช่

แต่เฉพาะเรื่องเกษตรกรกับนายทุน หรือเกษตรกรกับคนในกรุง เป็น

เรื่องระหว่างคนจนด้วยกัน คนจนในกรุงด้วยกัน กับคนมีในกรุงเช่น

เดียวกัน ความยุติธรรมนี้เป็นเรื่องท่ีจ�าเป็นอย่างมาก ในสังคมที่จะมี

ความสุขความเจริญต่อไป

ถดัไปทีผ่มว่า นอกจากหลกัสมรรถภาพ เสรภีาพ ยตุธิรรมแล้ว 

ยังจ�าเป็นทีจ่ะต้องม ีควำมเมตตำปรำนซีึง่กนัและกนั ด้วย เพราะเหตุ

ว่า คนเราเกิดมาไม่เสมอกัน บางคนเกิดมาก็แข็งแรง มีสติปัญญาสูง 

มสีมองด ีหรอืเกดิมาบนกองเงนิกองทอง เริม่ต้นก็ได้เปรยีบคนอ่ืนเสยี

แล้ว แต่บางคนเกิดมาก็ต�่าต้อย บางคนมิหน�าซ�้ายังพิการ สมองก็ไม่สู้

จะดีนัก ได้เล่าเรียนก็น้อยกว่าคนอื่นเขา เพราะฉะนั้นความไม่

สม�า่เสมอกนักเ็ริม่ต้นมาตัง้แต่เกดิแล้ว และกย็ิง่เตบิโตขึน้มากย็ิง่แตก

ต่างกนัยิง่ขึน้ ถ้าเรานกึถงึว่าทีเ่ราเกดิมาแต่ละคนเลอืกเกดิกนัมาไม่ได้ 

และก็เกิดมาตามบุญตามกรรม บางคนก็ดี บางคนก็ไม่ดี บางคนก็ได้

เปรียบ บางคนกเ็สยีเปรยีบ ในเช่นนี ้ถ้าจะอยูกั่นด้วยความสมานฉนัท์ 
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ให้มคีวามสขุด้วยกนั กค็วรจะมคีวามเมตตาปรานซีึง่กนัและกนั เฉพาะ

อย่างยิง่คนทีต่กทกุข์ได้ยาก เช่น ง่อยเปลีย้เสยีขา มอื พกิารทางสมอง

หรือทางร่างกาย หรือแม้คนที่แข็งแรงแต่ต้องรับจ้างเขา แต่ถ้าหากว่า 

เผอิญเป็นเคราะห์กรรมต้องถูกออกจากงานด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ก็

จ�าเป็นที่จะต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลัก ๔ ประการนี้ ผมคิดว่า แม้ท่านไม่เห็นด้วยในถ้อยค�า ก็

คงจะมอีะไรแตกต่างกนัไปบ้างเลก็ๆ น้อยๆ แต่ผลสดุท้ายกค็งจะมาลง

รอยกนั อาจจะพดูไม่เหมอืนกนั พดูไม่ตรงกนัได้ เพราะเหตุว่า เท่าที่

เหน็นัน้ในประเทศทีเ่จรญิแล้วเขามกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เขากม็ี

การพยายามท�าให้การท�างานของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกรรมกรหรือ

นายทุน หรอืว่าจะเป็นเกษตรกร หรอืนกัอตุสาหกรรม เขาพยายามที่

จะให้มคีวามสามารถ เกดิความเก่งในการทีจ่ะท�าอะไรให้ได้ด ีให้ได้ผล

ดีๆ  เพือ่ทีจ่ะให้รายได้ด ีในขณะเดยีวกนัเขากเ็ปิดโอกาสให้ผูท้ีต้่องการ

แสดงความคิดเห็นหรอืต้องการจะรวมกลุม่กนั เพือ่ท่ีจะสู้กับสถานการณ์

ทางเศรษฐกจิ ให้มเีสถียรภาพในการทีจ่ะช่วยตวัเองและช่วยซึง่กนัและ

กนั เพ่ือทีจ่ะได้มาในสิง่ทีส่มควรทีเ่ขาจะได้ในฐานะมนษุย์คนหนึง่หรอื

กลุม่หนึง่

ความยตุธิรรมในทางเศรษฐกจิ เขากม็กีนัอย่างทีเ่ราในประเทศ 

ไทยมีน้อยกว่า กล่าวคือ พยายามเก็บภาษีทางตรง จะได้เลือกเก็บได้

ว่าเราจะเก็บจากคนมั่งมีนี่มากแค่ไหน และจะเก็บจากคนจนน้อยแค่

ไหน หรือเก็บน้อยลง หรือไม่เก็บเลย เพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีการเก็บ

ภาษีอากรทางด้านภาษีทางตรงเป็นใหญ่และเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีหรือ

เทศบาลเก็บภาษีมาได้ เขาก็เอาเงินนั้นไปบ�ารุงราษฎรในด้านสังคม- 

สงเคราะห์ ในด้านต่างๆ และที่ล�้าไปมากกว่านั้นก็คือ นอกจากจะเก็บ

ภาษเีงนิได้กย็งัมภีาษีอกีประเภทหนึง่ทีเ่ขาชอบเกบ็กนั ซึง่ประเทศไทย

เราเคยเก็บกันมาครั้งหนึ่งแล้วเลิกไป เลิกไปประมาณ ๒๐–๓๐ ปีแล้ว 
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คือ ภาษีมรดกกับภาษีการรับมรดก และภาษีทรัพย์สิน ไม่ว่าใครมี

อะไรมากมายถ้าหากตายไปก็เอาไปไม่ได้ ก็ต้องตกทอดแก่ทายาท 

รัฐบาลก็เก็บมาส่วนหนึ่ง ไม่เดือดร้อนคนที่เสีย หรือคนที่ได้รับมรดก

ก็เช่นเดียวกัน ก็รับน้อยลงไปหน่อย เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 

อย่างนี้เข้าหลักยุติธรรมทั้งสิ้น ส่วนที่ไม่เข้าหลักยุติธรรม กอ็ย่างทีเ่รา

ท�ากนัในขณะนีเ้ป็นส่วนใหญ่ คอื เกบ็ภาษีทางอ้อม เช่น ภาษศีลุกากร 

ภาษสีรรพสามติ ซ่ึงเกบ็จากคนจนคนมเีท่าๆ กนัหมด ถ้าใครไปใช้อะไร

ล่ะกต้็องเก็บรวด สมมตุว่ิาเราเกบ็ภาษีไม้ขดี ส่วนใหญ่คนรวยใช้ไม้ขีด 

ถ้าจะใช้ก็ใช้ไม่มากไปกว่าคนจน เพราะฉะนั้น ก็เรียกว่าเก็บเท่าๆ กัน

หมด อย่างนี้ไม่ถูก ไม่ถูกตามหลักยุติธรรม นี่ผมพูดอย่างคร่าวๆ คือ

หลักความยุติธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่

ทนีีห้ลกัท่ีเรียกว่า เมตตากรุณาซ่ึงกนัและกนันี ่ในประเทศต่างๆ 

เขามีการสังคมสงเคราะห์มากกว่าที่เราท�า ใครเจ็บใครป่วยไปหาหมอ

ได้โดยไม่ต้องเสยีเงนิ หรอืเสยีแต่เสยีน้อย แล้วได้หมอเท่าเทยีมกับคน

มั่งมีด้วย ที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศพิเศษ 

แต่หมายถึงประเทศในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทางเหนือ 

นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีก็มี

การสังคมสงเคราะห์แบบนี้ โดยรัฐบาลเก็บเงินจากนายจ้างส่วนหนึ่ง 

ลกูจ้างส่วนหนึง่ รฐับาลออกส่วนหนึง่แล้วกม็กีารประกนัสงัคมกนั เมือ่

เก็บมาแล้ว ก็อย่างในกรุงเทพฯ นี้ ถ้าเราอยู่ในอ�าเภอใดต�าบลใด เรา

ก็ไปลงทะเบียนกับหมอนั้น แล้วก็ไปหาหมอได้ตามนัดโดยไม่ต้องเสีย

ค่าตรวจค่ารักษา และที่ส�าคัญกว่านั้นคือหมอที่เราไปหานั้น ไม่ว่าเรา

จะจนสักแค่ไหนก็เป็นหมอชนิดเดียวกันกับคนมั่งมีรักษา ถ้าเรา

ต้องการบ�าบัดเป็นพิเศษ ก็เข้าโรงพยาบาลของเรา จริงอยู่คนที่จะเข้า

โรงพยาบาลอย่างจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาด หรือศิริราช ถ้าเราเป็น

คนจนอนาถา เราก็เข้าไปอาจจะไม่ต้องเสียเงินได้ แต่ถ้าคนมีก็อาจจะ
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เข้าห้องพิเศษ เป็นข้าราชการก็ได้พิเศษ อะไรเหล่านี้ ซึ่งมันเหลื่อมล�้า

กันอยู่ แต่ในต่างประเทศน้ัน ถ้าคุณมีเงินจริงๆ คุณจะไปพิเศษก็ไป

พิเศษข้างนอก ถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเสมอกันเหมือนกันหมด นี่เป็น

สิ่งที่เรียกว่าอุ้มชูคนจนให้มีสิทธิเสมอภาคกับคนมั่งมี

ที่ผมพูดมาอย่างนี้ ก็เพื่อจะให้ท่านท้ังหลายได้พิจารณาว่า ถ้า

หากสงัคมของเราเป็นอย่างนีใ้นเมืองไทยเราและสงัคมทีด่กีว่าเจรญิกว่า 

หรอืเจริญกว่า ในความนกึคดิของเราท่ีอยากให้เป็นนีม่นัเป็นอย่างนี ้เรา

ควรจะท�าอย่างไร ในพวกเราทัง้หลายทีจ่ะก่อตัง้กนัเป็นสมาคม ผมเรยีก

ว่าเรากเ็พราะเหตวุ่าผมกเ็หมอืนกบัท่านทัง้หลาย คอืท่านทัง้หลายอาจ

จะใช้แรงงานมากหน่อย แต่ผมใช้ความคดิมากหน่อย แต่กเ็ป็นลกูจ้าง

เขาทั้งนั้น เป็นข้าราชการแต่ก็ยังเป็นลูกจ้าง เพราะฉะนั้นเป็นครูเป็น

อาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็ควรจะตั้งสมาคมนั้นข้ึน และเมื่อต้ังสมาคม

ลกูจ้างขึน้มาเป็นสหภาพกรรมกรหรือสหพนัธ์กรรมกรก็แล้วแต่ เราควร

จะคดิอย่างไรในฐานะทีเ่ราเป็นสมาชิกคนหนึง่ของสงัคมและเป็นสมาชกิ

คนหนึง่ของสมาคมแรงงาน กระท�าให้สงัคมทีเ่ราอยูน่ีเ่ป็นท่ีชืน่ชมเป็น

ท่ีน่ายินดเีพือ่ทีจ่ะได้มคีวามสขุร่วมกนั 

ก็แน่ล่ะครับ ศาสนาพระศรีอาริย์ยังมาไม่ถึงและไม่มีวันจะมา

ถึง แต่อย่างน้อยก็พยายามที่จะด�าเนินการให้เป็นไปโดยดี ผมคิดว่า

หลกัการข้อแรกในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสมาชกิของตนและร่วมกนั

มารวมกันเป็นสมาคม หรือที่เรียกว่าสหภาพแรงงานนี ้ ก็เพือ่ทีจ่ะได้

รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคน ว่าการท�างานนั้นต้องอยู่ใน

ลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ สัญญาแรงงานต้องให้ความมั่นคงแก่เราพอ

สมควร และวิธีท�างานและวิธีที่เราจะหารายได้นั้นต้องเป็นไปตามที่

สมควร คอื หมายความว่า ให้มากพอทีเ่ราจะเลีย้งชวีติได้ และกไ็ม่ใช่

ว่าจะถูกกดให้ได้รับรายได้ต�่าจนกระทั่งท�าให้เกิดมีความเหลื่อมล�้าใน
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สังคมอย่างทีผ่มได้กล่าวเมือ่กีน้ี้ 

ในการที่เราจะเจรจากับนายจ้าง หรือในการพิจารณารวมกลุ่ม

รวมก้อน ก็จ�าเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีของสมาคมเป็นธรรมดา ของ

สหภาพของพวกเรา นั่นก็จ�าเป็นที่จะต้องมี และนอกจากนั้นในต่าง

ประเทศเท่าที่ผมสังเกตดู นอกจากจะมีกรรมการเป็นช้ันน้ันชั้นนี้ไป

แล้ว เขายังมีถึงขั้นที่เรียกว่า “หัวหน้าประจ�าโรงงาน” อนึ่ง สหภาพ

กรรมกรในยุโรปเท่าที่ผมทราบ ก็เป็นสหภาพชนิดที่ไม่เหมือนกับใน

กฎหมายแรงงานของเรา ทีบ่งัคบัไว้ไม่ให้ข้ามจงัหวดั ไม่ให้ข้ามโรงงาน 

ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ากัดเสรีภาพทั้งสิ้น ควรจะแก้กฎหมายให้หมด ให้ไม่มี

จ�ากัดเสรีภาพให้แรงงานประเภทใดประเภทหนึ่งมารวมกลุ่มรวมก้อน

กนั ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนแล้วกต็ัง้ขึน้เป็นระดับชาต ิระดบัชาตหิมายความ

ว่า เช่น โรงงานทอผ้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แรงงานทอผ้า ก็ทั้งชาติเลย 

ท้ังประเทศเลยขึน้มาเป็นสมาคม เมือ่เป็นสมาคมขึน้แล้วกม็กีรรมการ 

และแต่ละแห่งในโรงงานนั้นก็มีที่เราเรียกกันว่า ชอพ สจ๊วต (shop 

steward) คือ หัวหน้าแรงงานประจ�าโรงงาน หัวหน้าแรงงานประจ�า

โรงงานน่ีนายจ้างก็นบัถือว่ามสีทิธแิละหน้าทีท่ีจ่ะท�างานน้อยกว่าคนอืน่ 

หมายความว่า ท�างานวันละ ๘ ชั่วโมง แกอาจจะใช้เวลาท�างานจริงๆ 

เพียง ๔ ชั่วโมง และอีก ๔ ช่ัวโมงนั้นอนุญาตให้เป็นผู้จัดการเร่ือง

แรงงานทั้งโรงงาน อย่างนี้เรียก ชอพ สจ๊วต การมีเจ้าหน้าที่ควบคุม 

และนายงานรูจ้กัรับนบัถอืและร่วมกนัท�าเช่นนีก็้สามารถท�าให้ดแูลทัว่ถงึ 

สมมุติว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งในโรงงานเกิดความเดือดร้อนข้ึนมาใน

เรื่องเจ็บป่วย หรือในลักษณะของการท�างานไม่ดีพอ ก็น�ามาเล่าสู่

หัวหน้า หรือ ชอพ สจ๊วต นี้ก็เป็นผู้ที่ประสานกับนายจ้างและเจรจา

กันเป็นที่ตกลง คนงานแต่ละคนก็ได้รับการปฏิบัติที่ดี ถ้าป่วยก็ได้พัก

ตามหลักการที่ควรจะเป็น หรือการท�างานนั้นไม่ถูกลักษณะก็ได้แก้ไข 

หรือเงินเดือนต�่าไป หรืออะไรอย่างนี้ก็แก้ไขกันไป นี่เป็นสิ่งที่เราควร
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จะมุง่ให้ไปถึง ผมว่าการท�าเช่นนีไ้ม่ใช่ว่าการท�าประโยชน์ให้แก่กรรมกร

หรือผู้ใช้แรงงานเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียว แต่ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะ

ท�าให้วิธีการท�างานของประเทศมีสมรรถภาพดีขึ้น และเป็นประโยชน์

ทั่วไปทั้งประเทศด้วย 

ถ้าหากว่าเป็นไปโดยราบร่ืนในการต่อรอง ในการทีจ่ะเจรจาเรือ่ง

เงินรายได้หรืออะไรเหล่านี้ ก็แน่ล่ะพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกจ้างเขา 

ท่ีจะไปพูดกับนายจ้างตัวต่อตัว แล้วก็ได้ผลมานั้นเป็นไปไม่ได้ ใน

ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยมีชนิดนี้ จะมีอยู่ก็แต่เฉพาะรวมกลุ่มกันข้ึนมา 

เพือ่ท่ีจะเจรจาเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในการเจรจานัน้ นีผ่มไม่ต้องการ

มาอธิบายให้ฟัง บางทีไม่ตกลงกันเมื่อไม่ตกลงกันแตกหักก็ต้องมีการ

ท�าอย่างใดอย่างหนึง่ เช่นนายจ้างอาจจะไม่พอใจบอกว่า ถ้าเช่นนัน้ฉนั

ไล่แกออกหมด จ้างคนใหม่มาแทน แต่การกระท�าเช่นนัน้เดีย๋วนีก้ท็�า

กนัไม่ค่อยได้แล้ว ส่วนทางด้านพวกลูกจ้างเรากร่็วมทนุกนั ร่วมกนับอก

ว่า ถ้าเช่นนัน้เรานดัหยดุงาน สไตรค์ (strike) กบั ลอ็คเอาต์ (lockout) 

คอื มนักม็ไีด้ทัง้ ๒ ด้าน แต่ทีนี้การที่นายจ้างจะปิดโรงงาน ชั่วคราว

แล้วก็เอาคนเข้ามาใหม่ ทีนี้พวกเราในฐานะที่เป็นลูกจ้างเขา ไอ้เงินที่

จะเกบ็ไว้ได้กม็น้ีอยเตม็ท ีอยูไ่ปอยูม่าถ้าไม่ได้รายได้ในระหว่างทีห่ยดุ

งานกนั สไตรค์กนัแล้วจะไปเอาท่ีไหนกนิ เพราะฉะน้ันเรือ่งความเหนยีว

แน่นความมัน่คงระหว่างลกูจ้างกบันายจ้าง นายจ้างเป็นต่อแน่ ในต่าง

ประเทศทีเ่ขาท�ากนัได้เช่นนี ้นานๆ สไตรค์กนัได้ ๒ เดอืน ๓ เดอืนนัน้ 

กเ็พราะเหตวุ่าเขาสะสม ทีเ่รียกกนัว่า สไตรค์ ฟันด์ คอื ทนุ เงนิกองทนุ 

ส�าหรับทีจ่ะแบ่งจ่ายให้แก่สมาชกิแต่ละคน ส�าหรบัทีจ่ะท�าให้เกดิความ

มัน่คงในการท่ีตวัจะไปสไตรค์ได้นานๆ จะได้สู้กับนายจ้างได้ และสไตรค์ 

ฟันด์ นีบ้างทหีมด เงนิทนุนีข่องสหภาพแห่งใดแห่งหนึง่หมด ยกตวัอย่าง

เช่น อย่างกรรมกรเหมอืงแร่ในองักฤษ ในเวลานี ้สไตรค์กันอยูส่กัพกั

หนึง่กค็งหมด เมือ่หมดแล้วท�าไง เมือ่ใกล้จะหมดแล้วนีเ่ขาก็ยงัมวีธีิท่ีจะ
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ขอยืม หยิบยมืมาจากอีกแห่งซึง่ยงัไม่หมด ไอ้การท�าเช่นนีท้�ากนัอยูเ่สมอ 

เพราะฉะนัน้ตัวเงนินีส่�าคัญมากในการท่ีจะท�าให้ได้

ทีนี้ผมพูดมาตอนนี้ ซึ่งผมก็คิดว่ามันเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ของเราในสังคม ในฐานะที่เป็นสมาคมแรงงาน เพราะเหตุว่าเราต้อง

ดูแลสมาชิกก่อน แต่ที่เขาเบื่อกันมากในต่างประเทศ ในทุกประเทศที่

มีสหภาพแรงงาน และเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสหภาพแรงงานแข็งๆ ที่เขา

เบือ่กนันัน้ด้วยเหตทุีว่่า บางทพีวกเรานีไ่ม่มเีหตอุนัสมควรทีจ่ะสไตรค์ 

กเ็กดิสไตรค์ขึน้ นีเ่ป็นสไตรค์กนับ่อยๆ โดยทีไ่ม่ได้ท�าตามระเบยีบตาม

แบบแผนแนวที่ได้วางไว้ส�าหรับที่จะได้ เช่น จะต้องเจรจากันกี่วันก่อน 

จะต้องมีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมา ถ้าไม่ตกลงอะไรอย่างนี้ ทีนี้

บางทีเราไปด่วนสไตรค์ เฉพาะอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภค ที่

ราษฎรใช้กันมากๆ คอืเราต้องค�านงึถงึว่า ราษฎรส่วนใหญ่บางทแีม้แต่

จะเป็นพวกแรงงานด้วยกันก็ตาม ถ้าเผอิญเปิดไฟฟ้าแล้วไฟฟ้ามันไม่

มา หรือฤดูหนาวไม่มีถ่านหินจะผิง หรือก�าลังออกเดินทางไปท�างาน

รถไฟไม่เดนิ เพราะเหตวุ่ากรรมกรสไตรค์ รถไฟสไตรค์เสยีแล้ว เหล่า

นี้เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดโมโห ท�าให้คนไม่สบาย ไม่ชอบ ข้อนี้ผมเห็นกับ

ตัวเอง ทั้งๆ ที่เห็นว่าเพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวผมเอง บางทีก็

ฝักใฝ่อยูใ่นพวกแรงงาน แต่เวลาเกดิคนอืน่เขาสไตรค์แล้วเราเดอืดร้อน 

เราก็เบื่อท�าอะไรไม่ได้ตามชอบใจ แต่ว่าถ้าจะให้ประชาชนสนับสนุน 

เราต้องตั้งเหตุ มีการประชาสัมพันธ์ ในการที่จะต่อรองกับเขา จะต้อง

แสดงเหตผุลของเราให้ดทีเีดยีว ให้เข้าใจอย่างชดัแจ้งว่าทีเ่ราสไตรค์ นี่

ไม่มีทางเลือกทางอื่น เหมือนกับว่าเวลาเราสร้างถนนหรือขุดถนน ก็

องค์การโทรศัพท์หรือองค์การไฟฟ้า อุตส่าห์เขียนไว้ว่า “ขออภัยใน

ความไม่สะดวก” นี่เราก็ขออภัยในความไม่สะดวก เราไม่ได้ตั้งใจจะ

ท�าให้เกิดเดือดร้อนจริงๆ นี่เรียกว่า เรามีความรับผิดชอบในสังคมใน

เรื่องเศรษฐกิจ เหตุอันหนึ่งที่เป็นเหตุส�าคัญเหลือเกิน ในการที่ท�าให้
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ประชาชนทั้งหลายรู้สึกว่าบางทีสหภาพกรรมกร อาจจะไม่มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม

ข้อส�าคัญอีกข้อหนึ่งคือ สมาคมกรรมกรทั่วๆ ไป ก็เหมือนกัน

กับสมาคมอื่นๆ เหมือนกับกลุ่มนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ 

มีคนที่เข้มแข็งออกหน้าออกตาพูดเก่งเพียงไม่กี่คน ส่วนมากนั้นเป็น

เสือนอนกินทั้งนั้น คือความหมายว่าเรียบๆ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  

ไซเลน็ท์ เมเจอริทิ (silent majority) คือหมายความว่าเป็นเสยีงข้างมาก

ซึ่งไม่ออกเสียง ทีนี้เผอิญไอ้กลุ่มเล็กนี้ ซึ่งตัวก็ไม่ใช่มีพวกมากถ้าเป็น

เพียงแต่กลุ่มเล็กๆ ซึ่งขยันนักในการไปประชุม ถ้าเป็นกลุ่มที่ซ้ายจัด

หรือขวาจัดคือหมายความว่า เป็นคอมมิวนิสต์ หรือเป็นฟาสซิสต์ทั้ง 

๒ ด้านเลย ต้องการจะกุมอ�านาจในสมาคมนั้นก็ท�าได้โดยง่าย การท�า

อย่างนั้นส่วนใหญ่ท�าไปในด้านสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค 

การเมืองหนึ่ง จนกระทั่งท�าให้สมาชิกในสหบาลนั้นข้องใจ แต่ตั้งเขา

เป็นกรรมการแล้วกช่็วยไม่ได้ นีก่เ็ป็นสาเหตอุนัหนึง่ทีท่�าให้เป็นปัญหา

ทางการเมือง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราต้องรับผิดชอบให้ดีต่อ

สังคมแล้วพวกเราต้องใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ที่จะท�าให้

สมาคมแต่ละสมาคมของเรานัน้ด�าเนนิไปโดยระบอบประชาธปิไตย คอื

หมายความว่าไปออกเสียงไม่ใช่ปล่อยให้คนจ�านวนน้อยมาชกัน�าไปหรอื

ฝ่ายรฐับาลมาชกัน�าไปอะไรกเ็ข้าข้างรฐับาลทัง้น้ัน หรอืฝ่ายตรงกันข้าม

กบัรัฐบาลทีพ่ยายามก่อการร้ายมาชกัจงูให้เราท�าสิง่ทีไ่ม่ควรท�า ความ

รับผิดชอบของเราแต่ละคนมดีงันี้

สาเหตุอีกอันหนึง่ ท่ีท�าให้แม้แต่พวก (สหบาล) สหภาพกรรมกร

เองก็เบื่อ ก็คือที่เขาเรียกกันว่า อันออฟฟิเชียล สไตรค์ (unofficial 

strike) คือพูดกันง่ายๆ ว่ากรรมการของสหภาพนั้น คุมสมาชิกไม่ได้ 

เมือ่มกีารเจรจาต่อรองกนัถึงเร่ืองค่าจ้าง กรรมการทัง้หลายก�าลงัเจรจา

กนัอยูก่บันายจ้าง แต่เผอญิมโีรงงานโรงหนึง่ซึง่ ชอพ สจ๊วต ไม่เชือ่ฟัง 
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หัวหน้าคนงานในโรงงานนั้น ไม่เชื่อฟังกรรมการ ดื้อดึง เรียกสไตรค์ 

ทันที อย่างนี้เรียกว่า อันออฟฟิเชียล สไตรค์ หรือ ไวล์แคทสไตรค์ 

(wildcat strike) ท่ีท�าให้ก�าลังของกรรมกรนัน้ระส�า่ระสายและแตกแยก

กัน ชาวบ้านนินทาได้ ในกรณีเช่นนี้ก็ย่อมท�าให้เกิดความเกลียดชัง 

และความระอาในหมูป่ระชาชนทัว่ๆ ไป ท�าให้ชือ่เสยีงของเราไม่ด ีและ

ทีหลังเราก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเราเองได้

เร่ืองทั้งหมดท่ีผมพูดในตอนหลังนี่ หมายความว่าไม่ว่าเราจะ

พยายามท�าอะไรเพื่อรักษาประโยชน์แก่เรา หรือรักษาประโยชน์แก่

สังคม ที่จะท�าให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่เหมาะที่ดี เราจ�าเป็นที่จะต้องใช้

ความระมัดระวังท่ีจะไม่ให้ประชาชนเขาเบื่อระอา ตรงกันข้ามควรจะ

ให้ประชาชนเขาเหน็ใจ ให้เขาส่งเสรมิเรา จงึจะท�าหน้าทีร่บัผดิชอบต่อ

สังคมได้อย่างดี

หน้าที่ของสหภาพกรรมกรอีกประการหนึ่งก็คือ หน้าท่ีที่จะ

สนับสนุน (นี่พูดถึงตัวสหภาพที่มีหน้าที่ต่อสมาชิกและต่อสังคม) คือ 

พยายามสนับสนุนให้พวกสมาชิกของตนน้ันมีความกระตือรือร้นและ

ขวนขวายทีจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งรอบๆ ตวัของเขาให้ก้าวหน้าขึน้ไป ผมรูเ้รือ่ง

การศกึษาของสหภาพกรรมกรในประเทศอังกฤษดพีอใช้ดมีากกว่าทีอ่ืน่ 

สังเกตว่าเขาพยายามท�าให้เกิดมีเวอคเคอร์ส เอ็ดดุเคชั่น (worker’s 

education) คอืหมายความว่าการศกึษาของประชาชนผู้ใช้แรงงานอยู่

เสมอ มีการสนับสนุนอยู่เสมอ ได้ใช้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ดีเด่น แม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ เช่น มิสเตอร์แอทลี ซึ่ง

เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเลิกสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เคยไปสอนใน

หลักสูตรที่สหภาพกรรมกรจัดให้แก่กรรมกรไปศึกษา

การศึกษานี้มีผลดีขนาดที่ว่า กรรมกรบางคนได้รับการศึกษา

เช่นนีแ้ล้ว นอกจากท�าหน้าทีข่องตวัแล้วยงัสามารถทีจ่ะก้าวหน้าขึน้ไป 

ที่เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นมาจากคนที่ขายหนงัสอืพมิพ์ สมยั
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นายกรฐัมนตรแีอทลกี็มี คือ เบวิน และทุกวันนี้ในรัฐสภาของอังกฤษ

ก็มีผู้แทนกรรมกร ซ่ึงส่วนมากก็เข้าพรรคกรรมกรไปท่ัวในสภา และ

พรรคกรรมกรน้ีเขาเก็บที่นั่งไว้ให้ส�าหรับคนที่มาจากสหภาพกรรมกร

แท้ๆ ไม่ใช่คนที่ไปร�่าเรียนอะไรมาสูงๆ ให้เข้าไปนั่งในสภาได้ด้วยการ

เลอืกเขตทีพ่วกกรรมกรชนะแน่ๆ เพราะฉะนัน้ระบอบประชาธิปไตยของ

อังกฤษเปิดช่องถึงขนาดน้ี การศึกษาจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมากและได้

ผลมาจนถึงทุกวันนี้ 

มีเรื่องที่เขาท�าอยู่ ๒ อย่าง ที่ผมเห็นว่าดีเด่นในเรื่องการศึกษา 

คือนอกจากจะจัดระบบให้กรรมกรได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรเป็น

คร้ังเป็นคราวแล้ว เขายงัจดัเป็นการถาวรคือ ในมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเด่นที่สุดในโลกมหาวิทยาลัยหน่ึง ก็มี

วิทยาลัย (college) หนึ่ง ที่รับกรรมกรรับคนที่ได้รับทุนเข้าไปศึกษา

ในขั้นอุดมศึกษา เป็นสิ่งที่เราน่าจะคิดถึงว่าในกาลข้างหน้าอาจจะเป็น

ได้ถึงขนาดนั้น และอีกอันหนึ่งท่ีผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ อันนี้ก็ไม่ 

เกี่ยวกับกรรมกรโดยเฉพาะ แต่เกี่ยวกับการที่กรรมกรสามารถบังคับ

ให้รัฐบาลวางรูปมา ก็คือในโรงงานแต่ละโรงงานนั้น คนที่ส�าเร็จการ

ศึกษา เช่น ม.ศ.๓ หรือแม้แต่ ป.๗ (เทียบเอา) เมื่อไม่สามารถที่จะ

เล่าเรียนต่อไปได้ จะด้วยสาเหตใุดกต็าม ทนุไม่มหีรอือะไรเหล่านี ้แล้ว

กเ็ข้าไปสมคัรงาน เมือ่เดก็เหล่านีค้อืเด็กหนุม่เดก็สาวเหล่านีเ้มือ่เข้าไป 

รัฐบาลทกุวันนีเ้ขายอมรบัว่า ให้ท�างานเพยีงครึง่เวลาเท่านัน้ แต่ให้เงนิ

เดือนเตม็ จนกระทัง่อายถึุงก�าหนดถึงจะให้ท�าเตม็เวลา ให้ท�างานเพียง

คร่ึงเวลา แต่อีกคร่ึงเวลานั้น ให้ไปเข้าโรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียน

อาชวีะ นีก่เ็ป็นประโยชน์แก่นายจ้าง และกรรมกรเอง กล่าวคอื นายจ้าง

เมื่อได้คนที่ไม่เคยท�างานมาเลย ครั้นจะไปอบรมด้วยตนเองก็ต้องเสีย

อัฐ ไหนๆ จะต้องเสียอยู่แล้ว ก็เลยอนุญาตทีเดียวว่า กรรมกรที่เข้า

มานั้นไม่จ�าเป็นต้องท�างานเต็มเวลา คือ พวกเด็กๆ ให้ไปเล่าเรียนได้ 



๓1๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปล่อยไปอาทิตย์ละ ๒ วัน หรือ ๓ วัน แล้วแต่ หรือมิฉะนั้นก็ให้มา

ท�างาน ๒ เดือน แล้วหยุดไปสัก ๒ เดือน เพื่อที่จะไปเรียนเต็มเวลา 

อย่างนี้เรียกว่า แซนด์วิช คอร์ส (sandwich course) คือหลักสูตร

แบบเดียวกับแซนด์วิช คือท�างานแล้วก็เรียนแล้วก็ท�างานแล้วก็เรียน

อย่างนี้ 

เพราะฉะนัน้ผมว่าถ้าเราพจิารณาถงึความรับผดิชอบของกรรมกร

ของสหภาพแรงงานต่อสงัคม ซึง่ยงัไงๆ กจ็ะต้องผ่านผลประโยชน์ของ

สมาชิกของสมาคมแล้ว ก็จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึงเรือ่งการศึกษาเป็น

ใหญ่ นอกจากการศกึษาท่ีเป็นการแสดงออกของสหบาลกรรมกรเป็น

ส่วนใหญ่ เขายงัจัดให้มกีารประชมุประจ�าปีของสหภาพกรรมกรแต่ละ

แห่งเหมอืนกบัในพรรคการเมอืงกด็ ีหรือในสมาคมอย่างอืน่ๆ กดี็ อย่าง

สมาคมนายจ้างมีการประชุมประจ�าปี สหบาลกรรมกรแต่ละแห่งก็มี

การประชุมประจ�าปีของตัว และในการประชุมประจ�าปีของตัวนั้นพูด

ถงึเร่ืองงานของเขาแต่ในวงจ�ากดั เช่น มกีารเลอืกต้ังกรรมการเลขาธิการ

ของสหบาลนั้น นั่นก็ใช้เวลาพอสมควร แต่เวลานอกเหนือไปจากนั้น

เขาพดูถงึสิง่ทีแ่วดล้อมเกีย่วกบัการท�างานของสหบาลนัน้ เช่น ควรจะ

เข้าในตลาดร่วมที่ยุโรปหรือไม่ (นี่ผมพูดของอังกฤษ) ถ้าเข้าไปแล้ว

กรรมกรจะเสยีเปรยีบอย่างไร ประเทศจะเสยีเปรยีบได้เปรยีบอย่างไร 

การเจรจากันอภิปรายกันเช่นนี้มันท�าให้เกิดความรู้สึกส�านึกในเรื่อง

หน้าท่ี สทิธ ิและความรบัผดิชอบ รฐับาลเกบ็ภาษมีากเกนิไปน้อยเกนิ

ไป เรื่องนั้นเรื่องน้ี เป็นเร่ืองที่เขาจะอธิบายกัน หรือมีการรบกันใน

เวียดนามนี ่รฐับาลอังกฤษส่งคนมาช่วยหรอืเปล่า และส่งไปแล้วได้ผล

เสียหายอย่างไร การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภายในประเทศ 

เศรษฐกจิภายนอกประเทศ ความระส�า่ระสาย โจรผูร้้ายมาก ผูก่้อการ

ร้ายขององักฤษกม็ ีในไอร์แลนด์เหนอืทีม่คีวามไม่สงบเขาพดูกันทัง้นัน้ 

นี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์ เพราะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคน



๓1๕ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

กลุม่น้ีซึง่แม้ว่าจะด้อยในทางทรพัย์กต็าม แต่มคีวามสนใจในความเป็น

อยู่ของประเทศ และใช้สิทธิของตัวในการที่จะแสดงความเห็นว่า 

ประเทศควรจะปกครองในแบบนั้นแบบนี้ นี่ผมเห็นว่าเป็นความรับผิด

ชอบ ซึ่งอยากเห็นในเมืองไทย เช่นเดียวกัน ใช่แต่เท่านั้น กรรมกร

แต่ละกลุ่มแต่ละสหบาลนี่ยังรวมกันขึ้นมาเป็นอันท่ีผมเรียกว่าเป็น 

“สหพนัธ์กรรมกร” กล่าวคือ ถ้าเป็นภาษาองักฤษ ทีผ่มเรยีกว่า สหบาล 

คือเทรด ยูเนียน (trade union) แต่สหพันธ์กรรมกรที่ผมเรียกไม่รู้ว่า

เรียกถูกหรือเรียกผิด ก็คือ เทรด ยูเนียน คองเกรส (trade union 

congress) คือรวมกันหมดเลย และมีการประชุมประจ�าปี อย่างที่ผม

ว่าพอมารวมกันถึงขนาดใหญ่มีสมาชิกหลายๆ ล้านก็สามารถที่จะ

อ�านวยการในการทีจ่ะตัง้ศนูย์วิจยัขึน้ ต้ังศูนย์วจัิยในเรือ่งเศรษฐกิจ ใน

เรื่องสังคม ในเรื่องการทหาร ในเรื่องการเมือง ท�าได้ทุกอย่าง เพราะ

เหตุว่ามีพลังพอ แล้วเวลาที่รัฐบาลมีเรื่องราวอะไรต่างๆ เช่น ก�าลังจะ

ออกกฎหมายงบประมาณออกมา ก�าลังจะออกกฎหมายเก็บภาษอีากร

ขึ้นมา เทรด ยูเนียน คองเกรส คือ สหพันธ์ของกรรมกรที่รวมใหญ่นี้

กอ็อกความเหน็ คอืมเีจ้าหน้าทีว่จิยักว็จิยัไป พอรูข่้าวมากว็จิยัเมือ่วจิยั

ไปแล้วกเ็สนอกรรมการ กรรมการกพ็จิารณากนัเหน็ชอบ แล้วบอกว่า 

นีส่ิ่งน้ีเป็นสิง่ทีพ่วกกรรมกรทัง้หลายรวมทัง้ประเทศยนืหยัดเหน็ว่าควร

จะเป็นเช่นนี ้นีผ่มว่า นอกจากจะเป็นการรกัษาผลประโยชน์แก่ตวัแล้ว 

ยงัเป็นการแสดงถึงความรบัผดิชอบทีจ่ะท�าให้ประชาธิปไตยของประเทศ

นั้นเจริญขึ้น และการปกครองก็เป็นไปตามเสียงข้างมาก แม้ว่าจะเป็น

เสียงข้างมากทีจ่นกเ็ป็นเสยีงข้างมากทีม่คีนมากพอใช้ ถ้าหากเราท�าได้

เช่นนี ้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืงของเราเจรญิ

ได้ในการท่ีจะท�าให้สังคมในอุดมคติที่ผมได้กล่าวมาตอนต้นนั้นเป็น

ความจริงขึ้นมา

สรุปความ ที่ผมเรียนมาเมื่อกี้นี้ก็คือ ในตอนต้น ผมอธิบายว่า 
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ตามความเห็นของผมนั้น สังคมควรจะเป็นอย่างไร และมาเทียบกับ

สังคมไทยเรานีเ่ป็นอย่างไร มนัขาดในหลกัใดบ้าง แล้วกใ็นฐานะทีพ่วก

เราเป็นลูกจ้าง จะเป็นลูกจ้างรัฐบาลหรือลูกจ้างเอกชน หรือมีอาชีพ

ทางใดไม่ว่าจะเป็นลกูจ้างท่ีใช้ก�าลงักายรับจ้างเขาหรอืใช้ก�าลงัสตปัิญญา

รับจ้างเขา เราควรจะก่อร่างสร้างกนัขึน้มาอย่างไรเพือ่ทีจ่ะให้สงัคมนัน้

ดีขึ้น คือสังคมไทยเรานี่ดีขึ้น ที่ผมพยายามชี้ให้เห็นในตอนกลางๆ ก็

คือว่า ชี้ให้เห็นว่าการวางรูปแบบควรจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็วิธีการ

ต่อรองเพือ่ผลประโยชน์ของบ้านเมอืง เราควรจ�าเป็นเหลอืเกินทีจ่�าเป็น

จะต้องมี

1. ทุน ส�าหรับที่จะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ ในเวลาที่เราสไตรค์

๒. จ�าเป็นทีจ่ะต้องรวมกลุม่รวมก้อนกนั พึง่พาอาศยัซึง่กนัและ

กัน ไม่ใช่ว่าสหภาพอันเดียวขึ้นไปแล้วก็สไตรค์ แล้วคนอื่นไม่มาช่วย 

ถ้าเช่นนั้นมีการแตกแยกกันก็ไม่ดี

และต่อไปที่ผมได้อธิบาย ก็คือในการรับผิดชอบต่อประชาชน 

เราต้องพึงมีความระวังรอบคอบจงหนัก อย่าให้ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะ

ท�าให้ประชาชนเบ่ือระอา จริงอยู่ในบางขณะเมือ่เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องหยดุ

งานตามปกติราษฎรจะต้องเดือดร้อน เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ที่จะ

แถลงให้เขาได้ทราบว่าท�าสิง่นีเ้พือ่อะไร และเป็นประโยชน์อย่างไร เพือ่

ให้เขากม็คีวามระอาน้อยหน่อย ทีส่�าคญัมากก็คอื อย่าให้พรรคการเมอืง

ใดพรรคการเมืองหนึ่งมาคุมอ�านาจในสมาคมใดสมาคมหนึ่งไว้ ถ้าผม

จะยุกย็ใุห้กรรมกรเราน่ีไม่เป็นเครือ่งมอืของพรรคใดพรรคหนึง่ แต่เป็น

เคร่ืองมือของระบอบประชาธปิไตยทีจ่ะรกัษาสทิธเิสรภีาพ ส่วนรัฐบาล

จะเป็นพรรคใดนัน่ กแ็ล้วแต่แต่ละคนจะไปคดิกัน และทีอ่นัออฟฟิเชียล 

สไตรค์ หรอืการสไตรค์ชนดิทีไ่ม่ถกูแบบแผน ไม่ถกูลักษณะอนัควร ก็

ควรทีจ่ะแก้ไขเสียป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้ ข้อหน่ึงทีผ่มพดูได้กล่าวเท้าความ

ถงึ คือกฎหมายแรงงานของเรานั้น ไม่เป็นสิ่งที่จะท�าให้เราเกิดความ
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รับผิดชอบต่อเศรษฐกจิ และสงัคมได้เตม็ที ่จ�าเป็นต้องแก้ข้อบกพร่อง

ของกฎหมายแรงงานในปัจจุบันให้ดีขึ้นต่อไป ผมได้เน้นถึงเรื่องการ

ศึกษาของแต่ละคนในสมาคมแรงงาน และเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือ

กนัวจิยั และออกความคิดเห็นของสหภาพและสหพนัธ์แรงงาน เพือ่เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศ ซึง่ในต่างประเทศได้ท�ามาเป็นประโยชน์ด ีและ

ท�าให้เหน็ว่าพวกเราทีเ่ป็นลกูจ้างเขานีแ้หละ เป็นจ�านวนมากสามารถที่

จะมอีะไร มส่ีวนในการท่ีจะพจิารณาปัญหาบ้านเมืองได้อย่างรบัผดิชอบ

อยู่

ขอบคุณ



การหางานให้ชาวชนบทท�า
พิมพ์ครั้งแรกใน วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 1๗  

(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕1๙)

ปัญหาเรื่องการหางานให้ชาวชนบทท�าเป็นปัญหาที่ส�าคัญยิ่งใน

สมัยปัจจุบัน เพราะเหตุหลายประการ ประชากรของไทยโดยทั่วไปก็

เพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูมากคอืเกนิกว่า ๓% แต่ประชากรในชนบทยิง่เพิม่

มากขึ้นกว่าอัตราทั้งประเทศ ใครไปในหมู่บ้านชนบทจะเห็นได้ว่ามีลูก

เล็กเด็กแดงยั้วเยี้ยทุกหมู่บ้าน มิใช่ว่าชาวชนบทเขาจะอยากมีลูกมาก

เสมอไป แต่เป็นเพราะบรกิารวางแผนครอบครวัของเรายงัไปไม่ถงึ และ

จะยังไปไม่ถึงอยู่อีกหลายปี 

ชาวชนบทมักจะมีอาชีพอยู่กับแผ่นดิน คือท�าการเกษตร แผ่น

ดินที่จะมีไว้ส�าหรับเกษตรกรรมก็มีจ�ากัด เม่ือ 1๐ ปีก่อนนี้ยังมีที่ท�า

กินเปิดข้ึนใหม่ๆ ตามป่าตามเขา แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีที่ท�ากินเพิ่มขึ้น

มากเหมือนแต่ก่อนเสียแล้ว และที่ดินที่มีอยู่ส�าหรับการท�านาท�าไร่ก็

เสือ่มซึง่ความสมบรูณ์ ด้วยเหตนุีถ้้าไม่มีการเปลีย่นแปลงวธิเีพาะปลกู 

หรือการท�ามาหากินอย่างอื่น ถึงแม้คนที่มีงานท�ามีที่ดินท�ากินอยู่ก็จะ

มีรายได้ลดน้อยลง คือยากจนลง และเด็กรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นทุกวัน

ก็จะหางานท�าหาที่ดินท�ากินได้ยากขึ้นทุกวัน แม้กระทั่งทุกวันนี้ ยังมี

ผู ้ที่บุกรุกเข้าไปท�ากินในป่าสงวนเป็นจ�านวนมาก ไม่อยากท�าผิด

กฎหมายก็ต้องท�าเพราะความจ�าเป็นบังคับ

เมื่อชาวชนบทไม่มีงานท�า ก็เกิดปัญหาทางการปกครอง สังคม
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และเศรษฐกิจเป็นอันมาก หนุ่มวัยฉกรรจ์บางคนก็จ�าต้องประกอบ

มิจฉาชีพ คือ ปล้นสะดม ลักโค ลักกระบือ เป็นเหตุให้เกิดความ

ระส�่าระสายเดือดร้อนในแง่ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สาววัย

รุน่กต้็องประกอบอาชพีชนดิทีไ่ม่เป็นมงคลแก่บ้านเมอืง และคนทีห่วงั

ว่าจะหางานท�าได้ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่อื่นๆ ก็เดินทางเข้ามา 

ส่วนใหญ่ก็หางานไม่ได้ และเกิดเป็นปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้นนานา

ประการส�าหรับบ้านเมืองต่างๆ 

เมื่อปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส�าคัญมากอย่างนี้ รัฐบาลน่าจะศึกษา

หาวิธีแก้ปัญหาตัดต้นปัญหาให้เรียบร้อย และการลงทุนเพื่อท�านบุ�ารงุ

ชนบทเพือ่ให้ชาวชนบทมรีายได้มงีานท�านัน้ ย่อมเป็นการลงทุนที่จะมี

ความส�าคญัล�าดบัสงู การผันเงนิเพือ่ชนบททีเ่คยท�ากันนัน้ มปีระโยชน์

อยู่บ้างส�าหรับเรื่องนี้ แต่มีประโยชน์จ�ากัดมากเพราะเป็นการชั่วคราว 

และไม่เป็นการช่วยเหลือให้ชาวชนบทช่วยตนเองได้ ในระยะนี้ท่ีการ

ลงทุนทางอตุสาหกรรมเฉพาะการลงทนุจากต่างประเทศซบเซาลง นกั

เศรษฐศาสตร์และนักการเมืองส่วนใหญ่มักจะวิตกกังวลว่าจะท�าให้

เศรษฐกจิของประเทศชะงกังนั แต่การลงทนุอตุสาหกรรมนัน้ส่วนใหญ่

จะช่วยให้คนมงีานท�าจ�านวนไม่มากนกั และการลงทนุทางอตุสาหกรรม

ถงึจะมผีลช่วยเศรษฐกจิของไทยได้บ้าง กไ็ม่เหมอืนและเทยีบไม่ได้กบั

การลงทุนทางชนบท ซึ่งมีผลแก่บุคคลเป็นจ�านวนมากกว่ามาก และ

เมื่อการลงทุนทางอุตสาหกรรมซบเซาลง ก็เป็นโอกาสแล้วที่จะทุ่มเท

เงินลงทุนทางชนบทให้มากขึ้น โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อภาวะเงินเฟ้อ

การทีจ่ะป้องกนัแก้ไขปัญหาว่างงานของชาวชนบทนัน้ ขอเสนอ

ให้รัฐบาลลงทนุดังต่อไปนีพ้ร้อมกนัไป จะขาดอย่างหนึง่อย่างใดกจ็ะไม่

ได้ผล

(1) การน�าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้ชาวนาชาวไร่ปลูกพืช

หลายฤดู
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(๒) การจัดรูปที่ดิน

(๓) การปฏิรูปที่ดิน

(๔) การตั้งโรงงานเล็กๆ เพื่อสนับสนุนการเกษตร

(๕) การใช้เครื่องมือจักรกลอย่างเหมาะสม

(๖) การสังคมสงเคราะห์ในชนบท

(๗) การฝึกอบรมและให้การศึกษาในชนบท

๑.�การน�าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้ชาวนาชาวไร่ปลูกพืช

หลายฤดู
การน�าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้โดยให้ชาวนาชาวไร่ปลูกพืชได้

หลายฤดูน้ัน ไม่ใช่เป็นของใหม่ เรามีความรู้เร่ืองน้ีมากพอสมควรแต่

ยังไม่ได้ส่งเสริมแพรห่ลาย เรามีพนัธุ์ข้าวอย่างใหม่ที่ทดลองแล้วได้ผล

ท�าให้ได้เก็บเกี่ยวรวดเร็วขึ้น ในที่ที่อาศัยน�้าฝนเพียงอย่างเดียวในการ

เพาะปลกูกย็งัมทีีด่นิทีย่งัชุม่ชืน้อยูห่ลงัเกบ็เกีย่วข้าวแล้วพอจะปลกูพชื

อื่นได้ เช่น จ�าพวกถั่วต่างๆ และแม้ผักบางชนิด ในบริเวณที่มีการ

ชลประทานก็ยิ่งกระท�าได้ดีขึ้น ทั้งนี้หมายความว่า นอกจากจะท�าการ

ส่งเสรมิเผยแพร่ให้ชาวนาชนบทสามารถใช้พนัธุข้์าวดอีย่างใหม่แล้ว จะ

ต้องมุ่งท�าการชลประทานให้น�า้ถึงชาวนาชาวไร่โดยเรว็ อย่ามวัแต่สร้าง

เข่ือนสร้างอ่างเกบ็น�า้ไว้ โดยไม่ขดุคคูลองให้เข้านา และในการนีช้าวนา

จะต้องใช้ปุย๋ช่วยให้พชืผลเตบิโตเรว็ขึน้และงอกงามยิง่ขึน้ นโยบายการ

สร้างปุย๋ธรรมชาตแิละการหาปุ๋ยวิทยาศาสตร์โดยราคาถกูเป็นนโยบาย

ที่ส�าคัญ การให้สินเชื่อแก่ชาวนาชาวไร่ในเรื่องนี้ก็ส�าคัญมาก

ในประเทศฟิลิปปินส์เมือ่มกีารปลกูพชืหลายฤดดูงัท่ีได้กล่าวมา

แล้ว ความต้องการแรงงานในท้องถิน่ได้เพิม่ขึน้ในอัตราระหว่าง ๓๐% 

ถงึ ๕๐% ในประเทศอินเดยีเมือ่เทยีบท้องถิน่ทีม่กีารปลกูข้าวพนัธ์ุใหม่

กับในท้องถ่ินท่ีมีการปลูกข้าวแบบเก่าแล้ว ทั้งประเทศอัตราการใช้
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แรงงานเฉลีย่เพิม่ขึน้ถึงเท่าตวั ในเบงกอลตะวนัตกเพิม่ขึน้ในอตัรา ๒.๙ 

ต่อ 1 โดยทั่วไปเมื่อมีการปลูกพืช ๒ ฤดกูต้็องใช้แรงงานเพิม่ขึน้เท่า

ตัว ถ้าปลกูพชื ๓ ฤดใูนปีหนึง่ แรงงานทีต้่องการกเ็พิม่ขึน้ ๓ เท่า ฯลฯ 

ผลของการวิจัยในปากสีถาน เมือ่มนี�า้ชลประทานเข้าช่วยท�าให้ปลกูพชื

ได้มากขึ้น แรงงานที่ใช้นั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๕๗% ในไต้หวันในรอบ ๕๐ 

ปีถงึ ค.ศ.1๙๖๕ ได้มกีารปลกูพชืหลายฤดูเพิม่ข้ึนเป็นอนัมาก และใน

ระหว่างนั้นต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้น ๒ เท่า จ�านวนกสิกรที่ท�างานเพ่ิม

ขึ้น ๕๐% แต่ละคนท�างานในรอบปีเพิ่มขึ้น 1 ใน ๓ และผลผลิตต่อ

คนเพิ่มขึ้น ๒๕๐%

ฉะนั้น วิธีนี้แหละที่จะท�าให้ชาวนาชาวไร่มีงานท�าเพิ่มข้ึนอย่าง

มากในประเทศไทย

๒.�การจัดรูปที่ดิน
การจดัรปูทีด่นิ หมายความถงึการพฒันาทีดิ่นหลายๆ แปลงใน

ต�าบลหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งให้

(ก) เหมาะสมกับการท�านาท�าไร่ยิ่งขึ้น

(ข) ให้ชักน�้าเข้านาได้ทั่วกันโดยสะดวก

(ค) ให้มีถนนติดต่อกันเพื่อระบายพืชผลสู่ตลาดง่ายขึ้น และ

(ง) ให้ชาวชนบทสามารถรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ได้ง่ายขึ้น

ในประเทศไทย เราได้มีการจัดรูปที่ดินเป็นการทดลองเป็นผล

ส�าเร็จดีแล้วทีบ่างระจนัในสงิห์บรุ ีและมกีฎหมายก�าหนดวธีิการจดัรปู

ที่ดินไว้แล้ว ยังแต่จะด�าเนินการให้แพร่หลายยิ่งขึ้นเท่านั้น

เมือ่เขตชนบทได้มกีารจดัรูปทีดิ่นดังกล่าว ก็จะเป็นการส่งเสรมิ

ให้ราษฎรสามารถใช้วิทยาศาสตร์ช่วยในการปลูกพืชหลายฤดูได้มาก

ขึ้นเป็นการถาวร แต่การจัดรูปที่ดินเองนั้นก็ต้องอาศัยแรงงานท้องถิ่น

ขุดคลอง ท�าถนน และปรับพื้นที่ นอกจากนั้นก็ต้องมีคนในท้องถิ่น
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บ�ารุงรักษาคลองที่ขุดขึ้น ถนนที่ท�าข้ึนเป็นส่วนรวม ถ้าเกษตรกร

สามารถรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มหรือเป็นสหกรณ์ ปัญหาเรื่องการขนส่ง

และการตลาด การหาสนิเชือ่กจ็ะแก้ไปได้ในตวั และเจ้าหน้าทีข่องกลุม่

เกษตรและสหกรณ์ก็เป็นคนของท้องถิ่น เป็นการหางานให้คนในท้อง

ถิ่นท�าได้โดยดี

๓.�การปฏิรูปที่ดิน
ถ้าคนจ�านวนน้อยมีที่ดินเนื้อที่มาก ที่ดินส�าหรับท�ากินก็เฉลี่ย

กนัไม่ทัว่ถงึ เจ้าของทีด่นิอาจจะต้องจ้างคนมาท�านาท�าไร่หรอืให้เช่าไป 

เป็นปัญหาการกระจายรายได้ แต่บางทีเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ๆ ก็ใช้

เครื่องจักรเครื่องกลท�านาท�าไร่เป็นการทุ่นแรงไป แต่ท�าให้คนว่างงาน

การท�านาท�าไร่ในที่ดินของผู้อื่น เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะไม่

สนใจพัฒนาที่ดินให้ดีขึ้น การบ�ารุงรักษาก็หย่อน และจะท�าอะไร

ผิดแผกไปจากที่เคยท�าก็ยากนัก เช่น จะขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือปลูกไม้

ยืนต้นให้ได้ดอกผลในระยะยาว ก็ไม่มีเหตุจูงใจให้กระท�า ฉะนั้นตาม

ท่ีได้สังเกตจากประเทศที่ได้มีการปฏิรูปที่ดินแล้ว เช่น ในญี่ปุ่นและ

ไต้หวนั เมือ่ชาวนาได้เป็นเจ้าของทีด่นิของตนเอง จะเป็นรปูกรรมสทิธ์ิ

เอกชน หรือในรูปกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็ตาม ความตั้งใจท�างานต่างกัน 

และเมือ่มเีหตจุงูใจแล้วกส็ามารถพฒันาวิธกีารเกษตรได้ดีขึน้ เป็นการ

เพิ่มแรงงานในตัว

๔.�การตั้งโรงงานสนับสนุนการเกษตร
โรงงานดังกล่าวนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง

ใหญ่ แต่โรงงานใหญ่ๆ บางชนิดก็มีประโยชน์ เช่น โรงงานกระสอบ

ส�าหรับรับปอ โรงงานน�้าตาลส�าหรับรับอ้อย โรงงานผลไม้กระป๋อง

ส�าหรับผลไม้ เป็นต้น ที่ประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานน่า
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จะท�าคือโรงงานอาหารสัตว์ส�าหรับพืชชนิดที่เป็นอาหารสัตว์ และ

โรงงานเนื้อสัตว์ส�าหรับปศุสัตว์ เมื่อได้มีการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์แล้ว 

โรงงานเล็กๆ นั้นอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสม (ซ่ึงจะกล่าวในวาระต่อไป) จงึจะสามารถด�าเนนิการท�าก�าไร

ได้ เรือ่งน้ีควรจะเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาล มหาวทิยาลยั และสถาบนัเทคโนโลยี

ต่างๆ สนใจค้นคว้าทั้งในแง่เทคนิคและเศรษฐกิจการค้า เช่น การอบ

พืชนั้นน่าจะหาวิธีท�าได้โดยใช้เชื้อเพลิงอย่างถูก และให้ได้รับพืชเข้า 

โรงอบตลอดปี

โรงงานดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องเป็นโรงงานที่ใช้วัสดุเกษตรเป็น

วัตถุดิบเสมอไป โรงงานท่ีผลิตเครื่องมือการเกษตรง่ายๆ เช่น จอบ 

เสียม ผาล ยุ้ง ฉาง ฯลฯ ก็น่าที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในท้อง

ถิน่ แม้ว่าจะต้องใช้เงนิอดุหนนุบ้าง กอ็าจจะมคีณุมากกว่าโทษ เพราะ

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนว่างงานในชนบท

๕.�เครื่องจักรที่เหมาะสม
เมื่อเรานึกถึงเครื่องจักรเครื่องกล เรามักจะนึกถึงสิ่งที่มีแรงม้า

มากๆ เป็นเครือ่งทุน่แรงในการส่งเสรมิอุตสาหกรรม เรามกัจะก�าหนด

ให้มีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ๆ จึงจะส่งเสริมก็อาจจะมีเหตุผลส�าหรับ

อตุสาหกรรมซ่ึงต้องคดิถึงต้นทุนเพือ่ต้องแข่งขนักบัคนอืน่ แต่โดยทัว่ไป

แล้ว เคร่ืองทุน่แรงหมายถงึการใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงคน คอืหมายความ

ว่าใช้แรงงานคนในต่างประเทศผลติเครือ่งจกัรให้เราใช้แทนแรงคนไทย

ด้วยกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้คนไทยว่างงานมากขึ้น

การใช้เครื่องมือเหมาะสมส�าหรับช่วยคนให้มีงานท�านั้นไม่ใช่

ของใหม่ในประเทศไทย เรามีการฉุดระหัดด้วยแรงคนหรือแรงลมมา

แล้ว ก่อนทีจ่ะมสีบูน�า้เดินด้วยน�า้มนั ทีส่มทุรสงครามเรามโีรงสลีมชกั

น�้าเข้านาเกลือซึ่งเป็นที่น่าดูด้วย ที่ทางแยกจากชุมแพไปหล่มสัก ทุก
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วนันีก้ย็งัมกีงัหนัชกัน�า้เข้านาจากล�าห้วย สิง่เหล่านีแ้ละสิง่อืน่ๆ ทีไ่ม่ได้

เอ่ยถึงท�าได้เองในประเทศไทยและในท้องถิ่นเป็นการเพิ่มแรงงานไทย

ในปัจจบัุนเฉพาะอย่างยิง่เมือ่น�า้มนัแพงขึน้มาก ได้มผีูป้ระดษิฐ์

คิดสร้างเทคนิคอันเหมาะสมไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ขึ้นในหลายประเทศ 

ในประเทศด้อยพฒันาอย่างอนิเดยี วงล้อจักรยาน และจานถีบจกัรยาน

ได้มีผู้ประดิษฐ์ให้ใช้งานได้หลายอย่างด้วยกัน เป็นการใช้แรงคน คนที่

เห่อประเทศจีนมกัจะชีใ้ห้เหน็ว่า ในประเทศจนีนัน้ เขาใช้แรงคนยกดิน

หรือหินแทนเครื่องทุ่นแรงส�าหรับท�าถนน และท�าเขื่อน เป็นต้น

เรื่องชนิดนี้ในมหาวิทยาลัยเกษตร ได้มีอาจารย์ท�าวิจัยในด้าน

ต่างๆ ขึน้ การวิจัยชนดินีม้ปีระโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาประเทศ จงึ

ควรที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้กระท�ากันได้ดีขึ้นและแพร่หลายขึ้น

๖.�การสังคมสงเคราะห์ในชนบท
ในขณะเดียวกันกับท่ีชนบทขาดแคลนสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ เราก็มีคนว่างงานมากที่จะท�าการสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการนั้นๆ แต่เราไม่ใช้ให้เขาท�า ไม่ได้ฝึกอบรมให้เขาท�าได้ 

จึงเกิดปัญหาขึ้นทั้งสองด้าน คือ ขาดแคลนบริการ และมีคนล้นงาน

งานทีค่วรจะให้ท้องถิน่จ้างคนมาท�านัน้มอียูเ่ป็นอนัมาก ในด้าน

เกษตรเองกต้็องการคนส�าหรบัลอกคคูลอง ส�าหรบัป้องกนัมใิห้ทางน�า้

ตื้นเขิน ส�าหรับบ�ารุงรักษาอ่างเก็บน�้า ส�าหรับปลูกและรักษาต้นไม้ใน

หมูบ้่าน เฉพาะอย่างยิง่ต้นไม้ผล เช่น มะม่วงหมิพานต์ เป็นต้น ส�าหรบั

บ�ารุงรักษาถนน และแม้แต่จะเป็นผู้ช่วยพนักงานส่งเสริมการเกษตร

ระดับหมู่บ้าน

แต่ในด้านอืน่ๆ ทีจ่ะท�าให้ชวีติในชนบทเจริญขึน้กย็งัมงีานอกีมาก 

คือ งานอนามัย ถ้ารัฐบาลไม่สามารถมีบริการอนามัยให้ทั่วถึงทุก

หมูบ้่าน กค็วรจะใช้คนในหมูบ้่านนัน้เองเป็นอาสาสมคัรท�างานอนามยั
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ภายใต้การควบคุมดูแลของนายแพทย์และพยาบาลระดับอ�าเภอหรือ

จงัหวดั งานอนามยัทีว่่านีเ้ป็นงานทีไ่ม่ยากนกั เช่น การขายยาต�าราหลวง 

งานก่อสร้างส้วมท่ีถูกลกัษณะ งานโภชนาการ งานวางแผนครอบครัว 

งานปฐมพยาบาล เป็นต้น ทกุวนันีช้าวนาชนบทได้พึง่แต่โฆษณาชวนเชือ่ 

คนขายยา และหมอเถ่ือนซึง่ฉีดยาให้แก่ชาวบ้านอย่างน่าเกรงอนัตราย

งานสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ยังมีอีกหลายอย่าง ที่ใดเป็นที่ติด

ตลาดกต้็องอาศยัมเีจ้าหน้าทีค่อยดแูลและบ�ารงุรกัษาให้สะอาดและถกู

อนามยั คนท้องถิน่น่าจะจ้างให้เป็นผูช่้วยเจ้าหน้าทีข่องกรมพฒันาชมุชน

และกรมประชาสงเคราะห์ ในการนี้ไม่ต้องการท่ีจะให้เงินเดือนมาก

เพราะชาวชนบทส่วนใหญ่เป็นคนมักน้อย ความจริงนัน้ถ้ามีการกระจาย 

อ�านาจหน้าทีสู่่ท้องถิน่ต้องตามทีเ่ราเขยีนไว้ในรฐัธรรมนญู ท้องถิน่เอง

ก็จะสามารถบอกได้ว่าเขาต้องการอะไร รัฐบาลควรจะสนับสนุนด้วย

การเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ได้ผันเงินสู่ชนบทไปแล้วเป็น

จ�านวนมาก

๗.�การศึกษาอบรม
การศึกษาย่อมนับอยู ่ในการสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง การ

อ�านวยการให้เดก็ๆ ในชนบทสามารถเรยีนในโรงเรยีนได้ถึงชัน้ประถม

ปีที ่๖ ตามแผนการปฏิรปูการศกึษาเป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา และควรจะ

ทุ่มเทก�าลังทรัพย์ให้กระท�าได้ทั่วราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด

แต่การศกึษาในชนบทไม่ควรจะจ�ากัดแต่เฉพาะเดก็ๆ ในโรงเรยีน 

การศกึษานอกโรงเรยีนซึง่ผกูพนัอยูก่บัการครองชพี ซึง่กองการศกึษา

ผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษาเริ่มกระท�าอยู่นั้น ก็เป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุน

เป็นอย่างย่ิง เพราะชาวชนบทท่ีพ้นวัยการศึกษาบังคับมาแล้วจะได้

ประโยชน์จากการนี้

นอกจากนี้เร่ืองต่างๆ ท่ีเขียนมาในตอนต้นๆ ของบทความนี้
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กล่าวคอื การจะให้คนในท้องถ่ินเองช่วยงานจดัรปูท่ีดนิ สามารถท�างาน

ในโรงงานที่สนับสนุนการเกษตร รวมกลุ่มท�างานร่วมกัน เป็นผู้ช่วย

พนกังานส่งเสรมิการเกษตร ท�าการบ�ารงุรกัษาอ่างเกบ็น�า้ คคูลอง บ�ารงุ

รกัษาถนน ปลกูต้นไม้ เป็นอาสาสมัครด้านอนามยัหรือสังคมสงเคราะห์

อย่างอืน่ เป็นต้น ก็จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารอบรมให้ท�างานได้ตามเป้าหมาย

เร่ืองเหล่าน้ีรฐับาลต้องจัดให้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละกระทรวง ทบวง กรม เช่น 

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข กรมการพัฒนาชุมชน กรม

ประชาสงเคราะห์ กระทรวงศกึษาธกิาร กรมแรงงาน เป็นต้น มโีครงการ

อบรมในท้องถิ่นให้เขาปฏิบัติงานได้ ในการนี้จะต้องมีผู้ประสานงานที่

เข้าใจวตัถปุระสงค์ของการอบรมดงักล่าวด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ตามความ

มุ่งหมาย

อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาชนบทที่แท้จริง อย่างนี้ถ้า

ปฏบิตัจิรงิๆ จึงจะไม่เพยีงแต่พฒันาด้วยลมปาก และจะเป็นการพฒันา

ที่ถาวรต่อไป
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จริยธรรม
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ธรรมะ
พิมพ์ครั้งแรกใน วารสารธรรมศาสตร์ 

มกราคม ๒๕๐๕

ในฐานะทีผ่มเป็นศษิย์เก่าธรรมศาสตร์ เมือ่ทางมหาวทิยาลยัจะ

ออกวารสาร ธรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเสนอข้อคิดเป็นการคารวะและ

เป็นการร�าลกึคณุท่านอาจารย์ผูป้ระสทิธ์ิประศาสน์วิทยาการเป็นบพุการี

ในมหาวิทยาลัย

สขีองธรรมศาสตร์ คอื สเีหลอืง–แดง และเพลงปลกุใจกม็คีวาม

ตอนหน่ึงว่า “เหลอืงของเราคอืธรรมประจ�าจติ” ฉะนัน้ใคร่จะพจิารณา

ว่า อะไรคือธรรมะ

ในปทานุกรมไทยอธิบายไว้ว่า “ธรรม คือ คุณความดี ความ

ชอบ...ค�าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มรรคผลนิพพาน ปัญญาความ

รู้ของจริง ความจริง เหตุบุญกุศล ความถูกต้อง กฎหมาย ถ้อยความ 

อารมณ์...” ท้ังนีแ้สดงว่ามคีวามหมายได้หลายประการล้วนแต่เป็นเรือ่ง

ที่ดีและที่ชอบ แต่ธรรมะมิได้มุ่งหมายถึงกฎหมายอย่างเดียว มีความ

หมายกว้างขวางยิ่งไปกว่ากฎหมาย คือรวมท้ังความดีความชอบตาม

สามญัส�านกึด้วย ในด้านนกัปรชัญาโรมนักไ็ด้มสีภุาษติไว้ว่า “Jus est 

ars boni et aequi” แปลว่า ธรรมศาสตร์คือศิลปศาสตร์แห่งความดี

และความยุติธรรม เม่ือวิเคราะห์และวิจารณ์แล้วก็จะเห็นได้ว่า 

อรรถาธิบายของไทยและโรมันมีข้อความสอดคล้องต้องกัน

ถ้าจะมปัีญหาถามว่า เพราะเหตใุดจึงจะต้องประพฤตธิรรมพทุธ



๓๓๐ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาษิตมีตอบไว้หลายประการ ข้อหน่ึงที่พวกเราเรียนรู้ประจ�าใจ ก็

เห็นจะเป็นพุทธภาษิตที่ว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” แต่ถ้าจะมีผู้

แผลงสอดซกัถามเป็นปัญหาว่า มบีคุคลบางท่านซึง่ประพฤตธิรรมแล้ว

ไม่เห็นได้รับความป้องกันอารักขาจากธรรมะนั้นเลย ในโลกนี้มีความ

อยุติธรรมอยู่เป็นอันมาก เช่นนี้ผมมีความเห็นว่าผู้ประพฤติธรรมนั้น

คงจะไม่ได้ประสงค์มุ่งหวังหาผลตอบแทนเสมอไป คือ ประพฤติธรรม

เพื่อความดี ความชอบ ความเป็นจริง เพื่อความยุติธรรมให้มากที่สุด

ที่จะมากได้ ก็จะเป็นอานิสงส์อยู่ในตัวแล้ว

เมื่อแรกเริ่มตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมานั้น มีแต่คณะ

ธรรมศาสตร์คณะเดียว บัดนี้มหาวิทยาลัยนี้ได้แยกแยะออกไปเป็น

หลายคณะ ฉะนั้นผมจึงหวังว่าข้อคิดสั้นๆ ข้างต้นนี้คงจะเป็นข้อเตือน

ใจนักศึกษารุ่นหลังๆ ได้บ้างว่า ถึงแม้ว่าตนจะเรียนอยู่ในคณะหรือ

แขนงต่างๆ ในธรรมศาสตร์ จุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะยึดถือ คือ ธรรมะ

สมตามชื่อของมหาวิทยาลัยและวารสารนี้



เงินมาก�เงินน้อย
เขียนให้อัสสัมชัญพาณิชย์เพื่อตีพิมพ์

และรวมพิมพ์ใน ค�าพูดและข้อเขียน (พระนคร: รวมสาส์น, ๒๕11)

“อันรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส

ซึ่งคฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร

ครั้นระงับดับขันธสันดาน

ก็สาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย”

ผมก�าลงัหวนระลกึถึงบทกลอนนีอ้ยูใ่นใจ ไม่แน่ว่าใครเป็นผูแ้ต่ง 

และอยูใ่นบทหรือเร่ืองใด๔๒ แน่อยูอ่ย่างเดยีวว่าเคยท่องจ�าอยู่ทีโ่รงเรยีน

อสัสมัชญัเมือ่เรยีนภาษาไทยอยูก่บัคณุครเูจริญ บญุมโหตม์ กพ็อดไีด้

รบัจดหมายจากภราดาอามาโด ขอร้องให้ช่วยเขยีนบทความให้นกัเรยีน

รุ ่นปัจจุบันของอัสสัมชัญพาณิชย์จึงน�าเอามาใช้เป็นต้นกระทู้ของ

บทความนี้

กลอนข้างต้นนี้คงจะเป็นของสุนทรภู่ แต่จะเป็นของใครก็ตาม 

ผู้แต่งเตือนสติว่าอย่าโลภ เพราะเมื่อตายแล้วเราจะเอาวัตถุสมบัติ

ติดตัวไปไม่ได้ ย่อมเน่าเปื่อยสูญเสียไปไม่อนิจจัง

“อย่าโลภ” ๒ ค�านี้ส�าคัญยิ่งนัก เพราะโลภะเป็นบ่อเกิดแห่ง

ความประพฤติผิดนานาประการ การหลีกเลี่ยงจากความโลภนั้นมี

เหตุผลอย่างอื่นสนับสนุนนอกจากการปลงอนิจจัง เช่น มนุษยธรรม 

42 มาจาก พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ –บรรณาธิการ



๓๓๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความยุติธรรม สันติสุข และการด�าเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ทั้งชุมชน

พวกเราที่ยากจนหรือไม่สู้จะร�่ารวยนัก ก็ใคร่จะแสวงหาทรัพย์

สมบัติเพื่อครองชีพ เพื่อเลี้ยงครอบครัว ส�าหรับเผชิญกับชีวิตทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต การเสาะแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติอย่างนี้ไม่

เรียกว่าโลภ ถ้าอยู่ในขอบเขตแห่งสัมมาอาชีวะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ใน

ฐานะท่ีจะเพิม่พนูรายได้ของตนโดยง่าย และเป็นผูท้ีม่รีายได้สงูอยูแ่ล้ว

พยายามกอบโกยทั้งทางที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เพ่ือให้รายได้

ของตนสูงยิ่งขึ้น เรียกว่าโลภ และไม่ยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะ

ทรัพย์สนิในประเทศและในโลกขณะใดขณะหนึง่มจี�านวนจ�ากดั ถ้าเรา

ได้มามาก คนอื่นก็ต้องได้น้อยลง ยิ่งในกาละและเทศะที่อัตคัด

ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว จะยิ่งเห็นได้ง่ายขึ้น มิหน�าซ�้าการ

มีทรัพย์สินเงินทองมากนั้น ก็ท�าให้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองมาก พอที่จะแบ่ง

เอามาลงทุนให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขทั่วหน้ากัน ก็เป็นการขัดขวาง

ความเจริญของคนอื่นทั่วไป

ท่ีกล่าวข้างต้นนี้เป็นเรื่องของเอกชน เรื่องของมหาชนคือของ

ประเทศชาตนิัน้ผดิกนับ้าง เพราะมองจากแง่ส่วนรวมของประเทศ เงนิ

ตราหรือแม้ทองค�าเป็นเครื่องมือการค้าและการแลกเปลี่ยนความ

สมบรูณ์พนูสขุอยูท่ีเ่ครือ่งอปุโภคบรโิภค ฉะนัน้ประเทศใดมเีงนิใช้มาก 

แต่มีเครื่องอุปโภคบริโภคน้อย ข้าวของก็มีราคาแพงขึ้นทันที ถ้ามีเงิน

ใช้น้อยเกินไปก็เกิดฝืดเคืองในการค้า ฉะนั้นเป็นการส�าคัญยิ่งที่จะ

รักษาจ�านวนเงินกับจ�านวนของให้พอดีๆ กัน อย่าให้เงินมากนัก หรือ

เงินน้อยนัก หน้าทีน่ีใ้นชาตหินึง่ๆ นัน้กต้็องเป็นหน้าทีท่ีร่ฐับาลจะมอบ

หมายให้กระทรวงการคลังและธนาคารกลาง (หรือธนาคารชาติ หรือ

ทีใ่นประเทศไทย เรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นผูด้แูลสอดส่อง

อยู่ตลอดเวลา



๓๓๓ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

สมมตุว่ิาในเวลานีเ้กดิมเีทวดาน�าเอาเงนิมาให้ประชาชนชาวไทย

ใช้เพิ่มจ�านวนธนบัตรขึ้นจากประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาทเป็น ๘,๐๐๐ 

ล้านบาท ปัญหาทีจ่ะถามอสัสมัชนกิผูอ่้านก็คือเราควรจะเรียกว่าเทวดา

มาโปรดหรอืไม่ ค�าตอบคงเป็นว่า เรยีกว่ามาโปรดไม่ได้ เพราะไม่ท�าให้

เครื่องอุปโภคเพิ่มขึ้น ข้าวของที่ก่อนนี้ราคา ๗ บาท อาจจะเพิ่มขึ้น

เป็น ๘ บาท และคนส่วนรวมทัง้ประเทศจะไม่เจริญขึน้เลย (แม้ว่าบาง

คนจะดีขึ้น บางคนจะเลวลง) ฉะนั้นอย่าโลภ

ทีนี้จะว่าถึงทองค�า (หรือเงินของชาติอื่นที่แลกเปลี่ยนได้ง่าย) 

ผิดกับเงินบาทอยู่ที่เราเอาไปใช้นอกประเทศได้ ประเทศทุกประเทศมี

การค้าขายกบัต่างประเทศ ฉะนัน้การมทีองค�าหรอืเงนิตราต่างประเทศ

มากขึน้ ปกต ิกย่็อมดขีึน้ แต่ทีเ่ขยีนค�าว่า ปกต ินี ้กเ็พราะมข้ีอยกเว้น 

เพราะ (ก) ทองค�าก็เอามาบริโภคอุปโภคมิได้ ถ้าไม่ใช้ซื้อสินค้ามาก็

ไม่มีประโยชน์อะไรมากนักและ (ข) ในบางกรณีถ้าชาติใดมีทองค�า

มากขึ้นรวดเร็ว ชาติอื่นก็ต้องขาดทองค�า และเมื่อเขาขาดทองค�า เขา

ก็ขาดหนทางที่จะซ้ือของจากชาติเราหรือชาติอื่นได้ ยกตัวอย่างใน 

๒–๓ ปีนี้เยอรมนีตะวันตก (และบางชาตอิืน่) สะสมทองค�าไว้ได้มาก 

เกดิวปิรติและความยากล�าบากในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

บรติชิ (และบางชาตอิืน่) จนต้องร่วมมือแก้ไขกัน เช่นนี้เป็นต้น

สรุปความว่า อย่าโลภ อย่านกึว่าเงนิทองมากเท่าใดกย็ิง่ดเีท่านัน้ 

ต้องให้พอดีๆ จะพอดีเท่าใดนั้นเป็นเรื่องที่อัสสัมชนิกนักเรียนจะต้อง

เรียนกันให้ลึกซึ้ง จึงจะวินิจฉัยได้ถ่องแท้และถูกต้อง แต่ความรู้อาจ

เรียนทันกันหมด ยกแต่ชั่วดีกระด้างฯ ต้องอาศัยความสัตย์สุจริตเป็น

แนวจึงจะครบสมบูรณ์



ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็น

ความจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศ

บรรยายในการสัมมนาส�าหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ 1๕๐ คน  

ณ ส�านักงานกลางนักเรียนคริสเตียน

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๙ 

พิมพ์ใน รัฐสภาสาร ปีที่ 1๔ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๐๙)

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

ทัศนะของสามัญชนในเรื่องความรับผิดชอบทางจริยธรรมกับ

การพฒันาประเทศ กล่าวโดยย่อได้สัน้ๆ ดงันี ้เมือ่มนษุย์อยูร่วมกนัเป็น

ชมุชน ไม่ว่าจะมกีารเน้นหนกัไปทางการพฒันาประเทศหรือไม่พัฒนา

ประเทศกต็าม จ�าเป็นทีจ่ะต้องรบัผดิชอบทางจรยิธรรมเป็นธรรมดาอยู่

แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ความรับผิด

ชอบทางจริยธรรมตามทัศนะของสามัญชนย่อมมีอยู่เสมอ

เมือ่ผมได้ตอบค�าถามเพยีงเท่านีก้ค็งจะพอแล้ว แต่เนือ่งจากให้

เวลาผมถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง รวมทั้งการอภิปรายด้วย ก็ใคร่จะขอขยาย

ความต่อไป ผมใคร่แบ่งการบรรยายออกเป็น ๓ หัวข้อ คือ (1) ว่า

ด้วยการพัฒนาประเทศ (๒) ว่าด้วยวิธีและปัจจัยในการพฒันา และ 

(๓) ข้อสรปุและข้อสังเกตเกีย่วกับทัศนะของสามญัชนทั่วไป



๓๓๕ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ตอนที่�๑�การพัฒนาประเทศ

๑.�เพื่ออะไร�?
ปัญหาที่น่าจะพิจารณามีอยู่ว่า เราจะพัฒนาประเทศเพื่ออะไร 

เพราะเหตใุดเราจงึเน้นพฒันา ท�าไมอยูด่ีๆ  ปฏบิตัริาชการไปเฉยๆ ไม่

ได้หรือ ท�าไมจะต้องมาเน้นเรื่องพัฒนา แท้จริงการพัฒนาก็มีจุดมุ่ง

หมายที่จะให้ประชาราษฎร์มีความเจริญ มีความสุขสมบูรณ์ การ

ปกครองประเทศโดยปกติก็มีความมุ่งหมายเช่นเดียวกัน ไม่แตกต่าง

กัน แต่ดั้งเดิมมาเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีอ�านาจมาก เราก็ทราบอยู่

ว่าท่านปกครองแผ่นดินเพื่อให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความอยู่ดีกินดี มี

ความสงบสุข เมื่อมีการปกครองแบบที่พระมหากษัตริย์มีอ�านาจโดย

จ�ากัด เราก็ทราบกนัดีอยูว่่าผูท้ีเ่ป็นรัฐบาลนัน้ต้องการให้ประชาชนอยูดี่

กินดี มีความสุข ผู้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็ต้องการอย่างเดียวกัน

นั้น ผู้ปกครองมักจะกล่าวไปในท�านองนั้น ไม่ว่าจะใช้ถ้อยค�าอย่างไรๆ 

ก็ตาม เพราะฉะน้ันจึงเห็นได้ว่า เรื่องพัฒนานั้นก็อยู่ที่ว่าต้องการให้

ประชาชนส่วนมากสามารถประกอบสัมมาอาชีวะ มีความสงบสุข ซึ่ง

แปลทางวัตถุได้ตามภาษาเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันว่า เพื่อเพิ่มรายได้

ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวมทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต รายได้ดังกล่าว

ที่เราต้องการจะเพิ่มให้ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตนีไ้ม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเป็นรายได้ทีเ่ป็นเงนิหรอืเป็นวตัถ ุเป็นรายได้ 

ชนิดที่จะท�าให้คนมีเวลาว่าง มีเวลาหย่อนใจ มีเวลาไปเที่ยว นี่ก็ถือว่า

เป็นรายได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็พอจะยุติได้ว่า การพัฒนา

ประเทศมจุีดมุง่หมายอยูข้่อใหญ่ข้อแรก คอื เพือ่อยูด่กีนิด ีมคีวามสงบ

สุข และเป็นการเพิม่รายได้ เป็นการเพิม่ความสขุส�าราญทัง้ส่วนบคุคล

และส่วนรวมในปัจจุบันและอนาคต
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อย่างไรก็ตาม เหตุผลท่ีบางประเทศจ�าเป็นที่จะต้องเน้นการ

พัฒนา ก็มีอยู่พอฟังได้ เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง

เมื่อได้เริ่มต้นดีแล้ว ก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้าไปโดยเร็ว กล่าวคือ 

ประเทศใดมีหลักในการด�าเนินการปกครองในด้านการเมือง ทางด้าน

เศรษฐกิจ และทางด้านต่างๆ แล้ว การก้าวหน้าก็ด�าเนินการไปได้โดย

เร็ว ประเทศท่ีเจริญแล้วย่อมก้าวหน้าไปได้มากกว่าประเทศที่ยังไม่

เจริญหรือเรียกว่าด้อยพัฒนา ฉะนั้นเมื่อเลิกสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึง

ได้มีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในทางการเมืองทั่วๆ ไปเห็นว่าประเทศที่เรียก

ว่าด้อยพฒันานัน้ ถ้าหากว่าไม่มมีาตรการพเิศษทีจ่ะท�าให้เกิดปัจจยัใน

การก้าวหน้าโดยเร็วแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้รวดเร็ว

เท่าๆ กบัประเทศทีเ่จรญิ เฉพาะอย่างย่ิงประเทศทีไ่ด้รบัความเสยีหาย 

มากๆ ในการสงคราม เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดมีความช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศที่แม้แต่จะเจริญแล้วคือ ยุโรป เพื่อให้ฟื้นฟูขึ้นโดยเร็ว ส�าหรับ

ในประเทศเอเชีย แอฟริกา หรืออเมริกาใต้นั้น ก็ถือกันว่าถ้าหาก

ประเทศท่ีเจรญิแล้วไม่ช่วยเหลอื และประเทศต่างๆ นัน้ไม่ได้ช่วยเหลอื

ตนเองแล้วก็จะไม่สามารถที่จะก้าวไปได้ แม้แต่ในเวลานี้จะเห็นได้ว่า

ความก้าวหน้าของประเทศท่ีเจริญฝ่ายหนึง่กบัประเทศทีไ่ม่เจรญิอกีฝ่าย

หนึง่ยงัห่างไกลกนั เป็นข้อเทจ็จรงิว่ารายได้ส่วนบคุคลแต่ละบคุคลของ

ประเทศที่เจริญน้ันเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าประเทศท่ียังไม่เจริญอย่าง

ประเทศไทย เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นจะต้องเน้นหนักไปในทางพัฒนา

๒.�หลักการพัฒนา
ประเทศทีต้่องการพฒันาจ�าเป็นท่ีจะต้องวางมาตรการพเิศษบาง

อย่าง และได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่เจริญแล้วและองค์การ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ อันตรายมีอยู่ว่า เราอาจจะค�านึงถึงแต่
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การก้าวหน้าไปตะพึดตะพือ โดยไม่คิดถึงความเสียหายที่อาจจะเกิด

ขึ้น เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีหลักการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่แต่

เพียงว่าก้าวหน้าอย่างเดียว จ�าเป็นที่จะต้องให้เป็นไปโดยสภาพ

สม�่าเสมอ ไม่ขึ้นๆ ลงๆ อย่างที่เป็นมาแล้ว และหลักข้อ ๒ ก็คือการ

เพิม่รายได้ทีเ่รยีกว่าเพิม่ให้ทัง้ส่วนบุคคลและส่วนรวมนัน้ กจ็�าเป็นทีจ่ะ

ต้องให้เพิม่โดยท่ัวถึงกนั มใิช่ว่าจะเพิม่เพือ่ให้คนทีม่โีอกาสและมอี�านาจ

และมีสติปัญญาสูงกว่าผู้อื่นได้รับเพิ่มมากกว่าผู้อื่น

ที่ว่าจ�าเป็นที่จะต้องให้เศรษฐกิจก้าวหน้าไปเรื่อยๆ นั้น ก็เนื่อง

มาจากได้รับบทเรียนเมื่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ นี้ กล่าวคือเศรษฐกิจของ

โลกมักจะประสบความลุ่มๆ ดอนๆ เมื่อก้าวไปแล้วก็ถอยหลัง ในปีใด

ปีหนึ่งอาจจะมีคนท�างานเต็มหมดหาคนท�างานยาก ในบางปีอาจจะมี

เป็นจ�านวนสิบๆ ล้านที่หางานท�าไม่ได้ เช่น ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

และในประเทศองักฤษกเ็ช่นเดยีวกนั สถานการณ์เช่นนีย่้อมก่อให้เกดิ

ความเสียหายแก่บุคคล ผมเคยย�้าเสมอว่า การที่นักเศรษฐศาสตร์มัก

จะเสนอวิธีการเศรษฐกิจให้มี Unemployment หรือคนว่างงานเพียง 

๒% ๓% ตลอดเวลาเพื่อจะรักษาเสถียรภาพในการก้าวหน้านั้น ถ้า

เราดูคลุมๆ ไปแล้วจะรู้สึกว่าไม่เป็นอะไร แต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะเหตุ

ว่าถ้าพูดถึงส่วนรวมแล้ว การว่างงาน ๓% นัน้กร็ูส้กึว่าน้อย แต่ถ้าส่วน

ตัวแล้ว เราเผอิญเป็นคนหนึ่งใน ๓% นั้น เราไม่ได้ว่างงาน ๓% เรา

ว่างงาน 1๐๐% เพราะฉะนั้นจึงต้องค�านึงถึงบุคคลแต่ละคนด้วย

ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ประกอบเกษตรกรรมส่วนใหญ่ 

การว่างงานไม่ค่อยจะม ีแต่ผลร้ายของการทีเ่ศรษฐกจิลุม่ๆ ดอนๆ นัน้

มักจะปรากฏในประเทศเราในลักษณะที่สินค้าหลักเกิดมีราคาตกต�่า 

เมือ่ราคาเกดิตกต�า่ รายได้ของพวกเราก็ต�า่ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่พวก

ชาวนาและผู้ผลิตวัตถุดิบ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยหรือ

ประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ จะไม่มีปัญหาเรื่องการว่างงานมากนัก ก็จะ
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เห็นได้ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจลุ่มๆ ดอนๆ นั้นจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไข

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปโดยดี ในข้อนี้ก็เป็นความรับผิดชอบ

ในทางเทคนิคของนักการเมืองและนักเศรษฐกิจ

หลักการข้อ ๓ ของการพัฒนาประเทศคือ ในการเพิ่มรายได้

นั้น ไม่ควรที่จะให้คนมีมีจนเกินไปนัก และไม่จ�าเป็นที่จะให้คนจนจน

ลงไปมาก ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจบุนัทัว่ๆ ไปตามลัทธิ 

Laissez faire จะเหน็ได้ว่าคนทีเ่กดิมามัง่มนีัน้มทีนุทรพัย์ทีจ่ะก้าวหน้า

ไปได้ กล่าวคือมีเครื่องมือก้าวหน้าไปแล้วด้วยตนของ แต่คนที่เกิดมา

ไม่มีทุนทรัพย์ และมิหน�าซ�้าสติปัญญายังด้อยกว่าเขา หรือถ้าร้ายลง

ไปอีก มีความพิการประการใดประการหนึ่ง บุคคลเหล่านี้ย่อมเสีย

เปรียบผู้อืน่ ถงึจะก้าวหน้าไป 1% เท่าๆ กนั กย็งัก้าวน้อยกว่าเขาแล้ว 

แต่แท้จริงตามปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ ๕๐% แต่อาจจะกระทบ

กระเทือนท�าให้อีก ๕๐% ของชุมชนนั้นถอยหลังด้วยซ�้า เพราะฉะนั้น

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมมีาตรการบางอย่างป้องกนัมใิห้เกดิการเสยีหายเช่น

นี้ขึ้น สุภาษิตของแมกไซไซที่ว่า “ถ้าใครเกิดมามีน้อย บ้านเมืองพึงให้

มากๆ” เป็นสุภาษิตซึ่งควรจะมีประจ�าใจไว้

ในการพัฒนาประเทศนั้น เราจ�าเป็นที่จะต้องให้ความยุติธรรม

ระหว่างท้องถิน่ ไม่ใช่แต่จะมุง่พฒันาไปกว้างๆ ส�าหรบัประเทศเท่าน้ัน 

จะเหน็ได้ว่ารฐับาลต่างๆ ไม่ว่าในประเทศใดกย่็อมจะใช้มาตรการพิเศษ

ส�าหรับท้องถิ่นที่เขาเรียกกันว่า Depressed Area คือท้องถิ่นที่ได้รับ

ความยากล�าบากมากกว่าปกต ิตรงกบัหลกัการทีว่่าใครเดอืดร้อนมาก

ก็ต้องช่วยเหลือให้มากเป็นพิเศษ

สรปุความในตอนนีว่้า เราจะต้องพยายามด�าเนนิการพฒันาโดย

ยึดหลักการทั้ง ๓ หลัก จะมุ่งแต่หลักที่ 1 และเพิกเฉยหลักที่ ๒ และ 

๓ คือ เสถียรภาพและความยุติธรรมในสังคมมิได้เป็นอันขาด
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ตอนที่�๒�วิธีและปัจจัยในการพัฒนา
ในตอนที่ ๒ ต่อไปนี้ ผมขอแยกพิจารณา ๓ ประการ คือ

(ก) วิชาการและวิธีการในการพัฒนา

(ข) ก�าลงัคนและก�าลงัเงนิอนัเป็นปัจจยัเพือ่ทีด่�าเนนิการพฒันา 

และ

(ค) การใช้อ�านาจเพื่อพัฒนาประเทศ

๑.�วิชาการและวิธีการ
ในเรือ่งวิชาการและวิธกีารพฒันา ปัญหาทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัไทย

ในปัจจุบันคือ การอ�านวยการของรัฐและราชการในด้านหนึ่ง และใน

อีกด้านหนึ่งนั้นคือ การท่ีเอกชนจะสามารถริเริ่มและติดตามความ

ก้าวหน้าของรัฐบาลไป 

ในด้านรัฐบาลนั้น จ�าเป็นที่จะต้องวางแผนพัฒนาออกมาเป็น

โครงการภายในขอบเขตแห่งหลักการที่เสนอมาแล้ว และเมื่อวางแผน

แล้วจะส�าเร็จผลเพียงไหน ดีหรือไม่ดี แล้วแต่การกระท�า คิดเฉยๆ 

ประกาศออกมาเฉยๆ แต่ไม่ท�าไม่ได้ เท่าที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย

ในเวลาน้ีมีหลายกรณีท่ีคิดแล้วก็ไม่ท�า ต้ังงบประมาณให้แล้วก็ไม่ท�า

หรอืท�าไม่ได้เตม็ตามงบประมาณ เช่นนีย่้อมเป็นเหตุความผดิทีเ่ป็นการ

ถ่วงความเจริญในการพัฒนา ผมใคร่จะย�้าว่าในการพัฒนานั้น การ

อ�านวยการของรัฐเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก เพราะเหตุว่าเมื่อเราต้องการ

เน้นหนกัโดยใช้ทรพัยากรหรอืก�าลงัคนและก�าลงัเงนิเพือ่จะทุม่เทให้ได้

ผลมากๆ แล้ว ก็จ�าเป็นที่หน่วยราชการต่างๆ จะต้องมีประสิทธิภาพ 

กล่าวคอืไม่ใช้คน ๒ คนไปท�าอย่างเดยีวกนัในเมือ่คนคนเดยีวท�าได้ ไม่

ใช้กรม ๒ กรมไปท�าอย่างเดยีวกนัในเมือ่กรมเดยีวท�าได้ จะต้องมกีาร

ประสานงานตดิต่อระหว่างกระทรวงให้เรยีบร้อย ไม่ตัง้กระทรวงขึน้มา
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อย่างฟุ่มเฟือย ไม่จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการไปในท�านองที่จะเป็นช่อง

ทางให้เกิดความรั่วไหลและความเหลวไหลได้ ข้อเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการ

อ�านวยการของรัฐทั้งส้ิน ผมรู้สึกว่าสภาพปัจจุบันในประเทศไทยนี้ยัง

มีการบกพร่องในเรื่องนี้อยู่มาก มีระบบกรรมการฟุ่มเฟือย มีระบบ

การท�างานแย่งคนกันฟุ่มเฟือย ไม่มีการประสานงาน และการอ�านวย

การยังบกพร่องอยู่อีกมาก

อันตรายข้อหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าท่ีสังเกตมาในประเทศ 

ไทย คือมักจะเข้าใจกันผิดว่า เรื่องต่างๆ ถ้ารัฐบาลไม่ท�าแล้วก็จะไม่

ส�าเร็จได้ แท้จริงการจะพัฒนาหรือไม่ก็ตาม ความส�าคัญของเอกชนมี

อยู่เป็นอันมาก ถ้าหากว่ารัฐบาลสร้างเข่ือนขึ้นมาด้วยเงินมากๆ แล้ว

ไม่สามารถชกัจงูให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากเข่ือน จากน�า้ในเขือ่นนัน้ได้

ก็ย่อมจะเสียหาย เงินก็สูญเสียเปล่า สร้างถนนขึ้นมาแล้ว ราษฎรไม่

ได้ใช้ประโยชน์จากถนนนั้นเพื่อท่ีจะเพิ่มผลผลิตหรือจะน�าสินค้าไป

ตลาดก็ย่อมจะเสยีหาย เพราะฉะนัน้ความรเิร่ิมและตดิตามของเอกชน

นัน้เป็นเร่ืองส�าคญั และเท่าทีป่รากฏในประเทศไทย ชาวนาและเอกชน

ท่ัวๆ ไป มีความรเิริม่และตดิตามการอ�านวยการของรฐัอยู่ดพีอสมควร 

และเห็นได้จากผลของการตัดถนนมิตรภาพด้วยความช่วยเหลือของ

สหรฐัอเมรกิาไปนครราชสีมา กป็รากฏว่าเกดิมสีนิค้าส�าคัญคอืข้าวโพด 

ประชาชนเขารเิริม่ของเขาเองโดยไม่ต้องไปยแุหย่เขา ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื

ว่า ผู้ที่เป็นใหญ่โตหรือเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ในด้านรัฐบาลนั้น มักจะลืมไป

ว่าราษฎรเป็นคนเหมอืนกนั มคีวามคดิ มสีมอง และมกีระเป๋าของเขา

ที่จะต้องเป็นห่วงเช่นเดียวกัน มักจะไปคิดว่าอะไรๆ นั้นรัฐบาลจ�าเป็น

จะต้องท�า ถ้ารฐับาลไม่ท�า กผ็ูใ้หญ่ในราชการผูม้อีทิธพิลจ�าเป็นจะต้อง

ท�า ถ้าเป็นเช่นนัน้ล่ะก ็ความรเิริม่และการประกอบกจิของเอกชนทัว่ๆ 

ไปย่อมหดเหี่ยว เหี่ยวแห้งไป เพราะเหตุว่าต้นโพใหญ่มาปลูกไว้กลาง

สนามแล้ว หญ้าแพรกในสนามนั้นก็ย่อมอับเฉาไป
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เนือ่งด้วยเหตนุีค้วามส�าคญัในเรือ่งวชิาการเก่ียวกับปัจจยัในการ

พัฒนา ผมจึงได้เน้นถึง ๒ ข้อ ข้อ 1 คือ การอ�านวยการของรัฐต้อง

ให้ดี และข้อ ๒ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงงดเว้นการกระท�าบางสิ่งบาง

อย่างทีท่�าให้ความรเิร่ิมและการใช้สตปัิญญาของเอกชนสญูเสยีไป และ

ต้องสนบัสนนุให้เอกชนท�าให้มากขึน้เท่าทีจ่ะมากได้ ในเรือ่งวชิาการนี้

ความผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะความโง่เขลา หรืออาจจะเป็นเพราะ

ความไม่สามารถคดิให้ลกึซึง้ เพราะฉะนัน้ในตอนนีจ้งึขอสรปุว่าอปุสรรค

แห่งการพัฒนาคือ อวิชชา

๒.�ก�าลังคนและก�าลังเงิน
ปัจจัยประเภทที ่๒ คอืก�าลงัคนและก�าลงัเงนิ ในเมือ่เราต้องการ

ที่จะพัฒนาแล้ว ก็จ�าเป็นที่จะต้องระดมปัจจัยเหล่านี้เพ่ือเน้นในการ

พัฒนา อุปมาเหมือนกรณีของเอกชนมีรายได้จ�ากัด ได้มาเท่าใด

พยายามใช้ให้หมดในปัจจุบันเพื่อจะอยู่ดีกินดีก็ท�าได้ หรือถ้าต้องการ

ทีจ่ะออมทรัพย์ไว้ส�าหรับใช้ในอนาคต หรือเพือ่ประโยชน์ของบตุรหลาน 

หรือมีบุตรทีจ่ะช่วยส่งเสยีท่ีจะไปศกึษาชัน้มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 

การบริโภคอปุโภคในปัจจุบันกย็งัจ�าเป็นทีจ่ะต้องลดน้อยลงเป็นธรรมดา 

เพื่อที่จะได้เอาเงินไปไว้ส�าหรับเรื่องอ่ืน การที่จะรับประทานทั้งหัวทั้ง

ก้อยนั้นเป็นไปไม่ได้ ถ้าอยากได้ก้อยก็ต้องเสียหัว ถ้าอยากจะได้หัวก็

ต้องเสยีก้อย เพราะฉะนัน้จึงจ�าเป็นต้องถอืหลกัว่าอดเปร้ียวไว้กนิหวาน 

ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อพิจารณาเรื่องประเทศชาติ ถ้าต้องการผลส่วนรวม 

ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีการเสียสละส่วนตัวเป็นธรรมดา หลักการดังกล่าว

นี้ใช้ได้ส�าหรับทั้งก�าลังเงินและก�าลังคน

ระหว่างก�าลังคนกับก�าลังเงิน ๒ อย่างนี้ อะไรส�าคัญกว่ากัน 

ใคร่ขอเสนอว่าก�าลงัคนส�าคญักว่าก�าลงัเงนิยิง่นัก เพราะการสะสมวชิา

ความรู้และการระดมให้วิชาแก่ประชาชนของเรานัน้ มผีลเป็นการยัง่ยนื
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แก่อนาคต ส่วนก�าลงัเงนินัน้ ขณะนีป้ระเทศไทยพอจะนบัได้ว่า เราอยู่

ในลกัษณะท่ีไม่ฝืดเคอืงนกั พอมพีอใช้ แต่แม้ว่าจะเดอืดร้อนขดัสนเงนิ

นัน้เรายงัขอหยบิขอยมืผูอ้ืน่เขามาได้ การยมืเงนินัน้ง่าย เพราะเงนิพดู

ได้ทุกภาษา แต่การยืมคน คนพูดได้อย่างมากก็ไม่กี่ภาษา

๓.�การใช้อ�านาจในการพัฒนา
ในการพฒันาเราจะต้องระดมปัจจยัต่างๆ มาใช้งาน ในด้านเงนิ

เราก็จ�าเป็นที่จะต้องเก็บภาษีอากรเพื่อมีรายได้เข้าคลัง และจ่ายออก

ไปในลกัษณะทีพ่ฒันารายได้รายจ่าย การกระท�าด้านงบประมาณและ

การคลังเป็นของส�าคัญอย่างยิ่ง และในบางกรณี ถ้าต้องการจะเร่งมือ

พัฒนาก็อาจจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจรุนแรงขึ้นในการภาษีอากรและเรื่อง 

อื่นๆ เรื่องอื่นดังกล่าวได้แก่ การห้ามสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา

แข่งขันกับสินค้าที่เอกชนในประเทศก�าลังก่อร่างสร้างท�าอยู่ เป็นต้น 

การใช้อ�านาจในการพัฒนาประเทศนั้นเป็นเรื่องจ�าเป็น และยิ่งเร่งรัด

พัฒนาก็ยิ่งจะใช้อ�านาจมาก แล้วมีช่องทางอันตรายมากขึ้น จะเห็นได้

ว่า เงินงบประมาณแผ่นดนิแต่ก่อนนีเ้ราพูดกนัเป็นจ�านวน ๔๐๐–๕๐๐ 

ล้าน ๖๐๐ ล้าน ๕,๐๐๐ ล้าน ๖,๐๐๐ ล้าน เดี๋ยวนี้เงินงบประมาณ

ขึ้นไปกว่า 1๐,๐๐๐ ล้านแล้ว ธนบัตรก่อนนี้ออกมาเพียง ๕,๐๐๐ 

ล้าน เดี๋ยวนี้เกือบเข้าไปถึง 1๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อจ�านวนเงินที่เรา

จะต้องหามาและใช้ไปส�าหรับราชการมากขึ้น ความโลภเกี่ยวกับการ

ใช้อ�านาจในทางที่ผิดปกติก็ยิ่งมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่า เมื่อก่อนนี้เราไม่

เคยพบเหน็กนัว่าใครโกง โกงใครถึง ๕๐๐–๖๐๐ ล้าน เดีย๋วนีม้ขีึน้แล้ว

เป็นจ�านวน ๕๐๐–๖๐๐ ล้าน แม้แต่จะ “ท�าบุญ” กันก็ยังเป็นจ�านวน

สบิๆ ล้าน เนือ่งด้วยเหตุนีจ้งึมาเข้าประเดน็ของกระทูแ้ห่งการบรรยาย

นี้ กล่าวคือ อะไรเล่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญ อะไรเล่าจะเป็นอุปสรรคแห่ง

การพฒันาประเทศ ขอเสนอว่าอปุสรรคคอืการเหลวไหลและรัว่ไหลซึง่
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เกิดจากความโลภและตัณหา อุปสรรคเหล่านี้จะขจัดได้ก็แต่โดยการ

ใช้อ�านาจในทางที่ถูกต้อง ก็คือ ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ดังที่

ท่านผู้จัดการสัมมนานี้ได้ตั้งไว้เป็นหัวเรื่องของการสัมมนา

ในทีน่ี ้เหน็จะเป็นการสมควรท่ีจะหยบิยกเอาเรือ่งความเสยีหาย

ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้วยการเพิกเฉยในจริยธรรมมาพจิารณา

ดวู่า ผูใ้หญ่แต่โบราณท่านได้ว่าไว้อย่างไร เห็นจะไม่ต้องย้อนกลบัไปไกล

นกั เพียงสมยักรงุรตันโกสนิทร์นีก้เ็หน็จะพอหาได้ กล่าวคอื หลกัฐาน

ท่ีปรากฏในหนงัสอื มลูบทพรรพกจิ ของพระยาศรสีนุทรโวหาร (หลวง

สารประเสรฐิ–น้อย อาจารยางกรู) ซึง่มพีระบรมราชโองการให้ใช้เป็น

แบบเรยีนในปี พ.ศ.๒๔1๔ ในหนงัสอืนัน้มบีทประพนัธ์เรือ่ง พระไชย- 

สริุยา (คณุสลุกัษณ์ ศวิรกัษ์ ชีแ้จงว่าเป็นบทประพนัธ์ของสนุทรภู)่ มี

ใจความว่า พระไชยสรุยิาเป็นเจ้าพาราสาวตัถ ีกอ็ยูด่กีนิดมีาจนกระทัง่

 “อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี

ที่หน้าตาดีดี  ท�ามโหรีที่เคหา

ค�่าเช้าเฝ้าสีซอ  เข้าแต่หอล่อกามา

หาได้ให้ภริยา  โลโภพาให้บ้าใจ

ไม่จ�าค�าพระเจ้า  เหไปเข้าภาษาไสย

ถือดีมีข้าไท  ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา

คดีที่มีคู่   คือไก่หมูเจ้าสุภา

ใครเอาข้าวปลามา  ให้สุภาก็ว่าดี

ที่แพ้แก้ชนะ  ไม่ถือพระประเวณี

ขี้ฉ้อก็ได้ดี   ไล่ด่าตีมีอาญา

ที่ซื่อถือพระเจ้า  ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา

ผู้เฒ่าเหล่าเมธา  ว่าใบ้บ้าสาระย�า

ภิกษุสมณะ  เล่าก็ละพระสธรรม
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คาถาว่าล�าน�า  ไปเร่ร�าท�าเฉโก

ไม่จ�าค�าผู้ใหญ่  ศีรษะไม้ใจโยโส

ที่ดีมีอะโข   ข้าขอโมทนาไป

พาราสาวะถี  ใครไม่มีปรานีใคร

ดุดื้อถือแต่ใจ  ทีใครได้ใส่เอาพอ

ผู้ที่มีฝีมือ   ท�าดุดื้อไม่ซื้อขอ

ไล่คว้าผ้าที่คอ  อะไรล่อก็เอาไป

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา  มิได้ว่าหมู่ข้าไท

ถือน�้าร�่าเข้าไป  แต่น�้าใจไม่น�าพา

หาได้ใครหาเอา  ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา

ผู้ที่มีอาญา  ไล่ตีด่าไม่ปรานี”

ตอนที่ยกมานี้แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ของท่านผู้ใหญ่ในสมัย

ร้อยปีที่ผ่านมาแล้วว่า การไม่รักษาจริยธรรม ไม่รับผิดชอบในทาง

จรยิธรรมนัน้ ย่อมท�าให้เกดิความป่ันป่วน และตามเรือ่ง พระไชยสรุยิา 

นีต่้อมากไ็ด้ยากระก�าล�าเคญ็ เพราะเหตกุารณ์บ้านเมอืงไม่อยูใ่นความ

ชอบธรรม จนกระทั่ง “สมเด็จจอมอาจารย์” ต้องมาเทศนาโปรดให้

ถือศีลภาวนาจนได้ไปสวรรค์

ตามเร่ืองท่ีกล่าวถึง มีอีกตอนหนึ่งซึ่งแสดงถึงสาเหตุแห่ง

กาลกิณี กล่าวคือ

 “วันนั้นครั้นดินไหว เกิดเหตุใหญ่ในปฐพี

เล็งดูรู้คดี   กาลกิณีสี่ประการ

ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ

สามัญอันธพาล  ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์

ลูกศิษย์คิดล้างครู  ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
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ส่อเสียดเบียดเบียนกัน ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

โลภลาภบาปบ่คิด  โจทก์จับผิดริษยา

อุระพสุธา   ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

บรรดาสามัญสัตว์  เกิดวิบัติปัตติปาปัง

ไตรยุคทุกขตะรัง  สังวัจฉระอวสาน”

ถ้าเราพจิารณาค�ากาพย์ข้างต้นให้ด ีจะเหน็ว่าท่านผูป้ระพนัธ์ได้

ยกเอาข้อละเมิดจริยธรรมเหล่านี้มาแสดงไว้ว่า เป็นเหตุแห่งความ 

ยุง่ยากคอื (1) ความมวัเมาในกามตณัหา (๒) ความโลภ (๓) ไม่ถอื 

ศลีธรรม กลบัไปถอืไสยศาสตร์ (๔) การฉ้อราษฎร์บังหลวง (๕) โรงศาล 

ไม่ยุติธรรม ตามสมควรทีจ่ะเป็น (๖) ไม่มคีวามเคารพในเรือ่งความดี 

เห็นผิดเป็นชอบ (๗) ใจเหี้ยมโหดไม่ปรานีใคร ถืออ�านาจเป็นธรรม 

(๘) ข้าราชการ แม้ว่าจะถือน�า้พพิฒัน์สตัยากผ็ดิ ไม่ถอืสจัจะตามทีค่วร

จะเป็น

ต่อไปนี้ผมใคร่จะขออนุญาตอ้างหนังสืออีกหนึ่งตอน ซึ่งตาม

ปกติไม่ควรจะกระท�า เพราะเป็นหนังสือของผมเอง แต่เนื่องด้วย

หนังสือนี้ได้เขียนไว้เป็นเวลาประมาณ 1๐ กว่าปีแล้ว และเข้าใจว่าหา

กันได้ยาก คงจะไม่เสียหายอะไร ข้อความนี้มาจากหนังสือ เศรษฐกิจ

แห่งประเทศไทย ซึ่งแต่งเอาไว้เมื่อปี ค.ศ.1๙๕๕ ในบทหนึ่งที่เรียกว่า 

ธรรมะในด้ำนเศรษฐกิจ

“ธรรมะเป็นค�าคูก่บัศลี ค�าว่าศลีหมายถงึการระงบั ไม่เบยีดเบยีน

ท้ังตนเองและผู้อื่น ส่วนความหมายของค�าว่าธรรมะคือ การช่วยส่ง

เสริมให้สถานการณ์ดขีึน้ เพือ่ความเจรญิของเอกชน มหาชน และส่วน

ประกอบที่ส�าคัญแห่งธรรมะคือ ความยุติธรรม ตัวอย่างการประพฤติ

ผิดหลกัธรรมะทีเ่หน็ได้ง่าย เช่น โจรทีไ่ด้ปล้นทรพัย์ เราถอืได้ว่าท�าผดิ

ทั้งศีลและธรรมะในด้านเศรษฐกิจ เพราะได้เบียดเบียนเจ้าทรพัย์และ
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ถ่วงความเจริญ คอืนอกจากตวัเองจะไม่ประกอบสัมมาอาชีวะแล้ว ยัง

ขดัขวางผูอ้ืน่ซ่ึงจะท�าการประกอบสัมมาอาชีวะเพือ่ประโยชน์และความ

เจริญของส่วนรวมอีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดมีความมานะอดทนพากเพียรคิด

สร้างสรรค์สิง่หนึง่สิง่ใดขึน้ช่วยเศรษฐกจิของประเทศ เรากถ็อืว่าบคุคล

ผู้นั้นมีความดีความชอบและท�าถูกหลักธรรมะ

การประพฤตผิดิหลกัธรรมะในด้านเศรษฐกจินัน้มไีด้หลายกรณี

เช่น

1. เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลบางคนใช้อ�านาจและหน้าท่ีที่ได้รับมอบ

หมายมาเป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงเพื่อ

ให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน กลับมีใจล�าเอียงช่วยเหลือแต่

เฉพาะผู้ที่ให้สินบน

ที่ว่าผิดหลักธรรมะ เพราะ

(ก) ราษฎรส่วนใหญ่ที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตก็เกิด

ความย่อท้อที่จะท�าดีต่อไป คิดแก่งแย่งเบียดเบียนกัน ไม่มีผู้ใดคิดจะ

ท�างานที่ใช้เวลานานๆ กว่าจะได้ผลตอบแทน ไปหาทางอื่น

(ข) การที่กสิกรทั้งหลายสามารถท�าการเพาะปลูกได้ผลด ี

เท่ากับเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ท�าให้การค้าสะดวกยิ่งขึ้น แต่

ส่ิงเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้ ถ้ามีโจรปล้นทรัพย์ เจ้าหน้าที่ทุจริตมากๆ 

เพราะสิ่งท่ีผลิตได้จะมีน้อยลงไม่พอกับความต้องการของสังคมท่ีเพิ่ม

ขึ้นอยู่เสมอ ความไม่พอดีนี้เป็นผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่างมาก

๒. เจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในหน้าที่การงานของตน

ขัดกับประโยชน์ของส่วนรวม ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติผิดธรรมะในด้าน

เศรษฐกิจ อาทิ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล บุคคลนั้นจะต้อง

ปฏบิติัหน้าทีข่องตนในขอบเขตแห่งนโยบายของรฐั ถ้าในขณะเดยีวกนั
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เจ้าหน้าที่ผู้น้ันไปมีต�าแหน่งหน้าที่และรับผิดชอบส่วนงานของเอกชน 

ไม่ว่าจะเพยีงแห่งเดียวหรือหลายแห่งกต็าม อาจเป็นประธานกรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แม้จะ

สุจริตเพียงใด บุคคลภายนอกย่อมจะระแวงสงสัยและตั้งข้อรังเกียจ

๓. ข้าราชการแม้ว่าจะไม่ทุจริต แต่ไม่ท�างานให้รวดเร็วเพื่อ

ประโยชน์แก่ประชาชน กข็ดัขวางความเจรญิในทางเศรษฐกิจ และโดย

เฉพาะส่วนราชการทีจ่�าเป็นต้องตดิต่อกบัประชาชนโดยตรง เช่น อ�าเภอ 

ถ้าท�างานล่าช้า นอกจากงานของรัฐจะไม่ก้าวหน้าไปแล้ว ยังไม่เปิด

โอกาสให้ราษฎรได้ท�างานของตนได้ทันเวลาด้วย

๔. นโยบายเศรษฐกจิทีมุ่ง่ช่วยเหลอืหมูช่นกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดย

เฉพาะนัน้ ถ้าท�าให้คนกลุ่มใหญ่เดอืดร้อนแล้ว ถือว่าผดิหลกัธรรมะใน

ด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ได้ให้ความยุติธรรม

ต่อสังคม การท�าให้เงินเฟ้อถึงขนาด การเก็บภาษีอากรไม่ทั่วถึง ผู้มี

อาชีพทีแ่นน่อนและข้าราชการส่วนมากซึง่มีบญัชแีสดงรายได้หรอืเงิน

เดือนเป็นหลกัฐานเท่านัน้ทีต้่องรบัภาระภาษเีตม็ที ่ถ้ารฐับาลสามารถ

วางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ท�างานอยูแ่ล้ว เท่ากบัว่าได้พยายามท�าให้ถกูหลกัธรรมะทางเศรษฐกจิ

๕. ราษฎรที่สมคบกับข้าราชการท�าการเอาเปรียบส่วนรวม 

ถอืว่าท�าผดิธรรมะทางเศรษฐกจิ ตัวอย่างทีเ่หน็ได้ชดักค็อืการให้สนิบน

ข้าราชการ ท�าให้จิตใจของข้าราชการที่จะท�าดีเสื่อมลง และในที่สุด

ความเดือดร้อนก็จะเกิดมีทั่วๆ ไป

๖. การหลีกเลีย่งการเสยีภาษีของราษฎรก็ผดิหลกัธรรมะเพราะ

รัฐบาลเก็บเงินได้น้อยกว่าที่ควรจะเก็บได้

๗. การกักตุนสินค้าในยามขาดแคลนเพื่อหวังก�าไรการค้าใน

ตลาดมดื การปฏบัิตตินให้เป็นการฝ่าฝืนข้อบญัญตัแิห่งกฎหมาย ถือ

เป็นการปฏิบัติผิดหลักธรรมะทั้งสิ้น เพราะก่อความเดือดร้อนให้กับผู้
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อื่นและกับส่วนรวม

๘. การทีร่าษฎรแต่ละคนไม่มอีาชพีหรือไม่พยายามท�างานเพือ่

เลีย้งชวีติของตนในทางทีช่อบ ไม่เข้าใจหน้าทีแ่ละไม่รูจั้กประมาณและ

ความพอเพียง เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีการศึกษาอบรมที่ดี เท่ากับไม่

ช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของชาติก้าวหน้าไป

๙. การที่มีบุคคลกลุ่มน้อยร�่ารวยขึ้นอย่างมากเป็นการผิดหลัก

ธรรมะ เพราะในขณะท่ีกลุม่คนมัง่มมีากๆ มจี�านวนคนน้อย กลุม่คนจน

ก็ขยายจ�านวนออกไป เกิดปัญหาในสังคม มีการแบ่งแยกช้ันของคน

โดยไม่ควร และการแบ่งแยกกนัในลกัษณะนีเ้ป็นผลเสยีทัง้ในด้านจติใจ

และการครองชีพของประชาชน เป็นปัญหาหนักส�าหรับรัฐบาลในการ

ปกครองประเทศ นับว่ากระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศทุก

ทาง ส�าหรับข้อนี้ ถ้าพิจารณาถึงการพนันต่างๆ การมีสลากกินแบ่งซึ่ง

เป็นการรวมเงนิจากประชาชนหรือจากคนกลุม่ใหญ่มาเป็นรางวลัให้แก่

บุคคลคนเดียวหรือบุคคลกลุ่มน้อย จึงเป็นการปฏิบัติผิดหลักธรรมะ

ด้วย แต่ถ้าหากว่าผูถู้กรางวัลสลากนัน้น�าเงนิมาใช้เป็นประโยชน์ทีส่่วน

รวมได้มากทีส่ดุ กไ็ม่ถอืว่าไปปฏบิตัตินผดิหลกัธรรมะแต่อย่างใด ฉะนัน้

ทางท่ีจะระงบักค็อืไม่มกีารพนนัทกุประเภท แต่อย่างไรกด็ ีรฐับาลยัง

คงได้ประโยชน์จากการขายสลากกินแบ่งอยู่บ้าง รางวัลที่ให้นั้นเป็น

เพียงเพ่ือจูงใจให้ราษฎรน�าเงินที่มีอยู่มามอบรวมให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้

เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยทัว่ไป เพราะฉะนัน้ถงึแม้ว่าจะผดิธรรมะ

ก็ตาม ถ้ารัฐบาลน�าเงินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์จริงๆ แล้ว ก็ค่อยยังชั่ว

หน่อย

1๐. บุคคลที่มีความสามารถในกิจการค้าหรือท�างานใดก็ตาม

ท�าให้มีรายได้ส่วนตัวมากมาย หรือมีทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตกทอด

มา แม้ว่าจะได้รับมาโดยสุจริต ถ้าไม่ได้ท�าให้ทรัพย์นั้นเกิดเป็นผล

ประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว ถือว่าไม่ถูกหลักธรรมะในทางเศรษฐกิจ 
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เพราะเหตุว่าการที่บุคคลมีทรัพย์มากมายน�าเงินมาลงทุนนั้นก็ยังช่วย

เหลือคนอื่นได้”

ตวัอย่างเหล่านีผ้มได้สรปุรวมความไว้ว่า ในการท่ีจะรักษาระดบั

รายได้ของคนให้อยูใ่กล้เคยีงกนั หรอืมคีวามแตกต่างกันเพียงเลก็น้อย

นั้น ควรพิจารณาถึงภาษีมรดก ภาษีเงินได้เป็นส่วนส�าคัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เขียนบทความเรื่อง 

“กฎหมายและการฉ้อราษฎร์บังหลวง” ใน บทบัณฑิตย์ ของเนติบัณ- 

ฑิตยสภา มีใจความที่ส�าคัญและที่น่าจะน�าเอามากล่าวในที่นี้อยู่หลาย

ตอน มใีจความทีผ่มเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยหลายข้อ แต่ทีช่อบใจมาก

ก็คือว่า คุณธานินทร์ได้เสนอไว้ว่า การที่จะแก้ไขในเรื่องธรรมจริยาใน

ประเทศไทยนัน้ จะท�าอย่างไรบ้าง มทีัง้การแก้ไขด้านจติใจและศีลธรรม 

ตลอดจนอุปสรรคในการแก้ไข เนื่องจากเวลาจ�ากัด ผมจะคัดเฉพาะ

เรื่องอุปสรรค คือ

อุปสรรค�๓�ประการในการแก้การฉ้อราษฎร์บังหลวง

“ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวว่า แนวความคิดที่เป็นอุปสรรคในการ

แก้ไขการฉ้อราษฎร์บังหลวงมี ๓ ประการ ซึ่งแต่ละประการล้วนเป็น

แนวความคิดที่เป็นภัยแก่ตนเองทั้งสิ้น กล่าวคือ

(1) “ธรุะไม่ใช่” โดยปกตเิมือ่ได้ยนิได้ฟังเรือ่งการฉ้อราษฎร์บงั

หลวงมักจะฟังกันด้วยความกระตือรือร้นแบบ “กระหายนินทา” 

อย่างไรกด็ ีแทบจะไม่มผีูใ้ดกล้าหรอืแม้แต่คดิว่าสมควรแก่การป้องกนั

หรือแก้อย่างไร แทบจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ธุระไม่ใช่” ความ

จริงเรื่องนี้เป็นธุระหรือหน้าที่ของบุคคลในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ 

การบอกปัดโดยถอืว่า “ธรุะไม่ใช่” เป็นการปฏเิสธหน้าทีพ่ลเมอืงดโีดย

แท้ น่าเสียดายที่เราขาดการฝึกอบรมในด้านความรับผิดชอบที่ทุกคน

จะพึงมีต่อสังคม...
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(๒) “คนอื่นท�าได้ ท�าไมเราจะท�าไม่ได้” ประโยคนี้แทบจะไม่มี

ท่านผู้อ่านคนใดปฏิเสธเลยว่าไม่เคยได้ยิน แต่น่าเสียดายที่ประโยคน้ี

มักจะใช้กันไปในทางที่ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่พูดกัน

ในครอบครัว ถ้าเป็นครัวเรือนที่มีแม่เรือนดี ประโยคนี้ก็ใช้ทางปลุก

ปลอบดลใจให้พ่อเรอืนประพฤตตินด ีเอาอย่างบคุคลอืน่ทีส่จุรติทัง้หลาย 

ประกอบแต่กรรมด ีเป็นทีน่บัหน้าถือตา แต่ถ้าบงัเอญิเคราะห์ร้าย แม่

เรือนใจต�า่และพ่อเรอืนใจอ่อน เหน็คนอืน่ร�า่รวยโดยมชิอบ เกิดโลภคิด

เห่อเหมิตามไปด้วย ประโยคทีว่่า “คนอืน่ท�าได้ ท�าไมเราจะท�าไม่ได้” 

กเ็ป็นประโยคทีใ่ห้โทษ เป็นแรงยุให้เกดิการฉ้อราษฎร์บงัหลวง ... ลทัธิ

เอาอย่างในทางทีเ่ลวจงึกลายเป็นทีน่ยิมชมชืน่กนัอยู่

(๓) “ทีน่ีเ่มอืงไทย ไม่ใช่เมอืงนอก” เร่ืองแปลกแต่จรงิทีน่่าสลด 

กค็อื เมือ่ผูใ้ดปรารภเกีย่วกบัการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรอืเรือ่งอืน่ๆ ใน

ท�านองนี้ เรามักจะได้ยินวลีที่ว่า “ที่นี่เมืองไทย มิใช่เมืองนอก เราจะ

เอาอะไรกันมากนัก” หรือวลีอื่นๆ ที่มีความหมายท�านองเดียวกันนี้ 

และมกัจะพดูกนัดาษดืน่ แม้ในหมูผู่ท้รงคณุวฒุแิละปัญญาชนทัง้หลาย 

จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า เหตุใดจึงเอาค�าพูดที่ไร้ความหมายน้ีมาเป็นค�า

พังเพยบอกปัดความรับผิดชอบ จะไม่เป็นการคิดสั้นหรือปราศจาก

ความคิดเสียเลยหรือ?”

คุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เสนอข้อแก้ไขไว้ว่า ข้อที่น่าคิดมีว่า

เราจะต้องใช้วิธหีนามยอกเอาหนามบ่งกบักรณีนีจ้ะได้หรอืไม่ กล่าวคือ

ควรจะพูดว่า “ใช่ธุระของเรา” เพื่อแก้กับค�าว่า “ไม่ใช่ธุระ” เราทุกคน

จะต้องถือว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนมีหน้าที่

ป้องกัน และปราบปรามในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ และเราจะต้อง

บ�าเพ็ญจนเป็นตัวอย่างอันดีของลูกหลาน ญาติมิตร และเพื่อนร่วม

ประเทศ เราจะต้องมีความละอายต่อบาป ความหยิ่งในความซื่อสัตย์
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สุจริตและชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

อุปสรรคข้อที่ ๒ แก้ได้ด้วยดังนี้ “คนอื่นท�าได้ ท�าไมเราจะท�า

ไม่ได้” ก็ใช้ค�าเดียวกันนั่นแหละ ลัทธิเอาอย่างควรใช้เฉพาะในทางที่

เอาอย่างผู้ประพฤติดี ผู้ที่เคารพในเกียรติของตน ผู้ที่มีความระลึกใน

หน้าทีแ่ละประโยคนีค้วรจะเปลีย่นให้ชดัขึน้ แล้วใช้เป็นค�าขวญัว่า “คน

อื่นท�าดีได้ ท�าไมเราจะท�าดีไม่ได้” เราจะต้องเล็งผลเลิศ ไม่ใช่เพ่งเล็ง

แต่ประโยชน์เฉพาะหน้า แต่ต้องเพ่งเล็งถึงประโยชน์อันไพบูลย์

ประโยคที ่๓ “ทีน่ีเ่มอืงไทย ไม่ใช่เมอืงนอก” คณุธานนิทร์เขยีน

ไว้ว่า ดูอย่างประเทศองักฤษ ตัง้แต่ปลายครสิต์ศตวรรษทีแ่ล้วมาจนถงึ

ปัจจบัุน แก้เรือ่งฉ้อราษฎร์บังหลวงส�าเรจ็ เราต้องเอาอย่างเขาบ้าง และ

จะต้องท�าได้อย่างเขา ค�าขวัญจึงควรจะเป็นว่า “เมอืงไทยหรอืเมอืงนอก

ก็เหมือนกัน เมืองนอกเขาท�าได้ส�าเร็จ เราก็ต้องท�าได้ส�าเร็จ” การ

เปลีย่นสิง่ซ่ึงเป็นกาลกณีิมาเป็นค�าขวัญนีน่้าจะช่วยขจดัอุปสรรคในการ

แก้การฉ้อราษฎร์บังหลวงได้มาก ไม่มากก็น้อย ผมขอเสนอว่า 

บทความของคณุธานนิทร์นี ้ท่านทัง้หลายน่าจะเอาใจใส่ถ้าหากว่ายงัไม่

ได้เอาใจใส่

สรุปความในตอนที่ ๒ ก็คือ ขอยืนยันว่าความรับผิดชอบทาง

จรยิธรรมนัน้มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมือ่เราจะเน้นการพฒันา

ตอนที่�๓�ทัศนะของสามัญชน
ปัญหามอียูว่่า เราจะท�าอย่างไรจงึจะรกัษาจรยิธรรมและท�าการ

พัฒนาได้ ข้อความที่ผมได้ยกมาอ้างและพูดมาทั้งหมดก็สรปุได้ว่า ไม่

ต้องท�าอะไรมากมายผาดโผน เพยีงแต่เราปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปตาม

ปกติ และประพฤติตนอยู่ในท�านองคลองธรรมที่ได้รับการสั่งสอนมา

ตัง้แต่สมยัโรงเรยีน สมยับิดามารดา จนกระทั่งปัจจบุัน เพยีงแต่ท�าไป

เท่านั้นก็ถือได้แล้วว่าอยู่ในจริยธรรม ถ้าจะมีความจ�าเป็นเน้นหนักให้
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พัฒนานี้ ก็อยู่ในด้านวิชาการมากกว่าอย่างอืน่ ทีผ่มพดูนีเ้ข้าใจว่า ยงั

ไม่สายเกนิไปในประเทศไทย ทีเ่หน็ว่าอะไรๆ ธรรมดาๆ นัน้กค็อื การ

ประพฤติถูกต้องตามศีลธรรมที่เราเคยได้รับการสั่งสอนมา แต่ถ้า

หากว่าเผอญิเข้าใจในสาระส�าคญัผดิ และสายเกนิไปแล้ว กล่าวคอื ถ้า

เด๋ียวนี้พวกเราถือว่าการทุจริต การกินสินบน ฯลฯ เป็นของธรรมดา

แล้วก็น่าเสียใจ เห็นจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ แต่ก็ยังหวังอยู่ว่ายังไม่

สายเกนิไป เมือ่ท�าอะไรๆ ไปตามธรรมดาแล้วเป็นใช้ได้ เช่น ถ้าหากว่า

เราอยากแต่งงานก็ไปแต่งงานกันธรรมดา ไม่ใช่ว่าจะมาเป่าศีรษะกัน

ให้เงินไป ๒ แสน ๓ แสนนั้นไม่ใช่ธรรมดา หรือต�ารวจก็มีหน้าที่ที่จะ

ดูแลผู้ร้าย กระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข 

อย่าไปก้าวก่ายงานโน้นงานนี้ ท�าไปโดยชอบ นี่เป็นธรรมดา ผมเห็น

ว่าการที่คนนี้ท�างานของคนนั้น คนนั้นไปท�างานของคนโน้นนั้น 

เป็นการอุตริ ไม่ใช่เป็นการธรรมดา

เพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงแต่ด�าเนินชีวิตไปตามธรรมดา มีหิริ- 

โอตตัปปะ ก็เป็นใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหนุ่มๆ สาวๆ ที่ถือว่า

การเสพสุราหรือการไปเที่ยวโสเภณีนั้นเป็นของที่ยอดยิ่งที่ควรท�ากัน

แล้ว ถ้าเป็นเช่นนีก้ห็มดหวัง แท้จรงิเกดิเป็นมนษุย์ บางทก็ีมกีารพลาด

พลั้งท�าบาปขึ้น ถ้าจ�าเป็นที่จะต้องท�าบาปแล้วล่ะก็ กลับมาแล้วควรจะ

มคีวามอายเหมอืนกบัสนุขัทีเ่มือ่ท�าผดิแล้วหางลูล่งไปทเีดยีว พยายาม

หลบปิดบงัไม่ให้ผูอ้ืน่เขารู้ ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว กยั็งพอมหีวงั ถ้าถอืเป็น

ธรรมดาว่า เราเกิดมาเป็นชายชาตรีแล้ว ถ้าไม่กินเหล้าให้เมาแล้วเป็น

ไม่ได้ ถ้าเป็นชนิดนี้แล้วก็หมดหวัง ตราบใดที่ยังมีหวัง ผมขอเสนอว่า

ตามทศันะของสามญัชน ไม่ต้องท�าอะไรให้อตุริมากมายนกั ท�าธรรมดา 

ท�าหน้าที่ของตนธรรมดา และประพฤติในทางธรรมดาตามแบบที่ชาว

บ้านเขาท�ากัน พ่อแม่สั่งสอนมาอย่างไรก็ท�าไปอย่างนั้น ค�าว่า “พ่อแม่

ไม่สัง่สอน” นี ้เมือ่สมยัผมเดก็ๆ โกรธนกัถ้าหากใครมาว่า เพราะฉะนัน้
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ค�าว่าพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างไร ก็ท�าไปอย่างนั้น สามัญชนก็ควรจะเป็น

เช่นนั้น

ทศันะของสามญัชนควรจะแตกต่างกบัทศันะทางศาสนาหรอืไม่ 

ท่านทั้งหลายได้เปรียบกว่าผมคือ หลายท่านคงจะได้ยินค�าอภิปราย

เมือ่วานนี ้ทัง้ด้านพทุธศาสนาและคริสต์ศาสนา ผมรูส้กึว่าในบางกรณี

อาจจะแตกต่างกนั แต่ในสาระส�าคญันัน้คงจะไม่แตกต่างกันนกั สามญั

ชนที่ว่านี้คงจะหมายความถึงคนอย่างผมในด้านศาสนา คือบอกให้ไป

วัดพระแก้วหรือไปวัดไหน หรือให้ไปฟังเทศน์ก็ไม่อยากไปฟัง ไม่ได้

เชีย่วชาญชนิดทีว่่าอยากจะเปิดต�าราศาสนาขึน้มาอ่านท่องจ�า แต่ในใจ

นัน้ยงัมส่ิีงท่ีเหนีย่วร้ังไว้ ถ้าเผอญิเปิดวิทยฟัุงพระท่านเทศน์ ถ้าน่าสนใจ

ก็นั่งฟังต่อไป หรืออย่างเมื่อเล็กๆ อยู่โรงเรียนคริสตัง คืออัสสัมชัญ 

ท่านให้เรียนธรรมจริยา ทั้งในด้านภาษาไทย ฝร่ังเศสหรืออังกฤษ ก็

เรียนไป และจดจ�าเอาไว้ นี่ผมถือว่าเป็นสามัญชน คือหมายความว่า 

ไม่ใช่คนที่ไปวัดทุกวันหรือทุกวันพระ แต่เป็นคนที่ได้รับการอบรมมา

พอสมควรทัง้ในด้านศาสนา คอืไม่ได้เป็นคนนอกรตีนกั สามญัชนเป็น

คนที่มีความสงสัย เช่น เมื่อเล็กๆ อยู่โรงเรียนที่เขาสอนกันว่าพระผู้

เป็นเจ้านั้นท่านมีจริงๆ ก็มีความสงสัยเชื่อไม่ลงว่าพระเจ้าท่านมี 

พยายามทีจ่ะมคีวามศรทัธาเพยีงไรกย็งัไม่สามารถทีจ่ะโน้มเอียงไปถงึ

กับนับถือเป็นลัทธิได้ ช่วยไม่ได้ เหมือนคนบอดสี ท่านทั้งหลายที่เชื่อ

ในพระเจ้าว่ามี อาจจะเป็นผู้ที่บรรลุถึงขั้นเห็นสี สีนั้นสีเขียว สีนี้สีแดง 

แต่ผมสามัญชนนั้นบอดสี มองไม่เห็น ความจรงิน่าจะสงสารมากกว่า 

หรือท่ีเขาบอกว่าให้ไปกราบพระพทุธรปูองค์นีศ้กัดิส์ทิธิน์กัอย่างนี ้ผม

กอ็าจจะกราบด้วยใจระลึกถึงพระพทุธเจ้าซ่ึงเป็นมนษุย์ทีด่ยีอดเยีย่มพอ

จะท�าได้ แต่ทีจ่ะไปถอืว่า พระอิฐพระปูนที่นั่งอยู่ แม้จะเป็นพระแก้ว

มรกต ก็ยังไม่สามารถที่จะกราบได้ในฐานที่เป็นมรกตหรือเป็นแก้ว 

ความเห็นของผมในทัศนะสามัญชนไม่สามารถที่จะท�าได้ หรือว่า
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พระพุทธรูปนี้เยี่ยมเหลือเกิน ถ้าอยากจะไปท�าอะไรให้ส�าเร็จ หรือจะ

มาพดูในวนัน้ีให้เป็นทีต้่องใจของท่านทัง้หลาย ต้องไปกราบท่าน ๓ หน 

หรือเอาตะกรดุอมมาด้วย ผมท�าไม่ได้ เพราะสามญัชนเกดิความสงสยั 

มีความสงสัยในตัวว่าอะไรจริงแน่ อะไรไม่แน่

ปัญหามีอยู่ว่า สามัญชนเหล่านี้มีสิทธิสงสัยในสาระส�าคัญของ

ศาสนาบางประการหรือไม่ โดยจะไม่ถูกประณามว่าเป็นคนนอกรีต 

เคยได้ยินเด็กๆ พดูกนัว่า ถ้าใครไม่เชือ่ถอืพระ ไม่มศีาสนาแล้ว กต้็อง

เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งนั้น นี่จะเป็นเพราะผู้ใหญ่สอนเด็กหรืออย่างไรไม่

ทราบ แต่ผมเห็นว่า ถ้าเราจะบอกกับเด็กว่าคอมมิวนิสต์นั้นร้ายกาจ

และประพฤติไม่ดี เพราะเหตุว่าไม่ถือในศาสนา ไม่ถือศีลธรรม ก็ชอบ

อยู่ แต่ที่จะพูดกวาดเอาทีเดียวว่า ถ้าใครไม่มีศาสนา ไม่เชื่อพระเจ้า 

เป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้ว ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้

ผมอยากจะเสนอว่า ควรเชื่อถือในพระเจ้าหรือไม่เชื่อถือใน

พระเจ้ามีอยู่ ๒ ประการ ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คือ ค�าว่า Agnostic กบั 

Atheist คือถ้าเป็น Agnostic คงจะเป็นอย่างผม คือผมไม่รู้ ค�าว่า 

Agnostic แปลว่า ไม่รู ้ยอมรับว่าไม่รู้ว่ามพีระเจ้าหรอืไม่ม ีอาจจะมก็ีได้ 

หรอืไม่มกีไ็ด้ แต่ไม่ต้องการท่ีจะบูชา เพราะเหตวุ่ายงัไม่รู ้ส่วน Atheist 

นัน้ ไม่ยอมให้มพีระเจ้าอยูเ่ลย ถอืเป็นแน่นอนว่าไม่มพีระเจ้าเลย ถ้า

แยกกนัอย่างนีล่้ะก ็รูสึ้กว่าพอจะมทีางเข้ากนัได้ระหว่างสามญัชนอย่าง

ผมกบัทางศาสนา แต่ถ้าหากรงัเกยีจเสยีเลยว่า Agnostic กย็งัใช้ไม่ได้ 

เข้าใจว่าคงจะไปด้วยกนัไม่ได้

ผมอยากจะเสนอต่อไปว่า การหลงเชือ่โดยงมงายนัน้เป็นภยัต่อ

สงัคม เป็นภยัแก่ศลีธรรม เป็นการลบล้างศาสนา นกัศกึษาทีจ่ะสอบไล่

ไปบูชาต้นโพในธรรมศาสตร์ ขอบูชาให้สอบได้ เสร็จแล้วจะเอาหัวหมู

มาให้ เอาอะไรมาให้นั้น เป็นการริเริ่มนิสัยให้สินบนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 

เป็นการผิดทีเดียว ผิดเหลือเกิน ที่ฉะเชิงเทราได้ข่าวว่าหลวงพ่อโสธร
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มีชื่อเสียง ก็อยากจะไปชมท่าน ที่ไหนได้ เห็นว่าเขาท�ากันเป็นการค้า 

มีการให้สินบน เอาของไปให้ ผมก็เลยหมดความศรัทธา รู้สึกว่า

เป็นการเข้าใจกนัผดิ นีไ่ม่ต้องพดูถงึหลวงพ่อยหีรืออะไรทีค่รกึครืน้กนั

กว่านั้น ในระหว่างสงครามก็อดนึกไม่ได้ว่า ท�าไมฝรั่งถึงได้ชักชวนกัน

ไปในโบสถ์ มีพระเจ้าของอเมริกันและอังกฤษฝ่ายหนึ่ง พระเจ้าของ

เยอรมนีกับญี่ปุ่นอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน เยอรมนี

ก็สวดให้พระเจ้าฆ่าอังกฤษ อังกฤษก็สวดให้พระเจ้าฆ่าเยอรมนี ผม

เข้าใจว่า ถ้าสวดแบบนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดที่งมงาย

ที่ผมกล่าวนี้ก็เพียงแต่เท่าที่ปรากฏมา เท่าที่เห็น เพราะฉะนั้น 

จงึขอถอืสทิธ ิAgnosticism ไปพลางก่อน สัมปชัญญะกบัศรทัธาความ

เชื่อถือนั้น ถ้าได้ทั้ง ๒ อย่างผมก็ว่าคงจะดี เพราะผู้ที่เชื่อถือพระเจ้า

คือมีศรัทธาอย่างมีสติสัมปชัญญะนั้น ก็เป็นของวิเศษ แต่ถ้าจะเลือก

ระหว่าง ๒ อย่าง ระหว่างสติสัมปชัญญะกับศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่ง

แล้ว ผมยงัถอืว่าสตสิมัปชญัญะเป็นของส�าคญักว่าความเชือ่ถอื เพราะ

ฉะนั้นผมเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองจะน�าไปสู่จริยธรรม และ

จริยธรรมนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา 

ขอบคุณ
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ปาฐกถา ซินแคลร์ ทอมป์สัน อนุสรณ์ ครั้งที่ ๖  

ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม เชียงใหม่ 

วันที่ ๒1-๒๓ มกราคม ๒๕1๒

สดุดีซินแคลร์�ทอมป์สัน
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมในประเทศไทยและสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย ได้ให้เกยีรตแิก่ผมอย่างสงู โดยเชญิให้แสดงปาฐกถาเป็น

อนุสรณ์ครั้งที่ ๖ ส�าหรับซินแคลร์ ทอมป์สัน ประจ�าปี พ.ศ.๒๕1๒ นี้ 

ปาฐกถาในชุดอนุสรณ์นี้ที่แล้วมาทั้ง ๕ ท่านเป็นศาสนาจารย์และมหา

เปรียญผู้เชี่ยวชาญในศาสนธรรมและศาสนศาสตร์ทุกท่าน ปีนี้เป็นปี

แรกที่ท่านผู้อ�านวยการเรื่องนี้ได้น�าเอาผู้ที่อยู่นอกศาสนจักรอย่างผม

มาแสดงปาฐกถาอนสุรณ์ จึงท�าให้ผมรูส้�านกึในเกยีรตินีเ้ป็นพเิศษ และ

รู้สึกหวั่นไหวอยู่ว่าค�าบรรยายนี้จะเป็นไปได้สมดังความประสงค์ของ 

วิทยาลัยฯ และสภาคริสตจักรฯ หรือไม่ประการใด

วิลเลียม เจมส์ ซินแคลร์ ทอมป์สัน เป็นศาสนาจารย์ซึ่งเข้ามา

บ�าเพ็ญประโยชน์สอนศาสนาที่วิทยาลัยนี้ตั้งแต่ปี ๒๔๘๐ ได้อุทิศสติ

ปัญญาความสขุส่วนตวัของท่านเพือ่ศษิยานุศษิย์ในประเทศไทยทัง้ก่อน

และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตลอดมาจนสิ้นชีวิต ท่านทัง้หลายคงจ�า

ได้ว่า อาจารย์ซนิแคลร์ ทอมป์สนั ถึงแก่มรณกรรมโดยอบุตัเิหตรุถไฟ 

และในวนัเดยีวกนัก่อนการเดนิทางครัง้สุดท้ายของท่านนัน้ ท่านได้ช่วย
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อนเุคราะห์มลูนธิโิรคเรือ้นทีล่�าปางโดยแสดงปาฐกถา โต้วาท ีเกบ็เงนิ

บ�ารุงมลูนธินิัน้ อาจารย์ซนิแคลร์ ทอมป์สนั ได้ท�าการค้นคว้าวจิยัวชิา

ศาสนาเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบระหว่างพุทธ- 

ธรรมและคริสต์ธรรมโดยละเอียด เป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งนัก เพราะ

ประการหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐนั้นย่อมไม่พึงพอใจในการสอน

ศิษย์ด้วยพื้นความรู้เดิมของตนแต่อย่างเดียว ย่อมต้องขวนขวาย

หาความรู้เพ่ิมเตมิด้วยการศกึษาวิจัยสืบสาววชิาการอนัเลศิค่าน�ามาเผย

แพร่ต่อไปอย่างมวิางมอื อกีประการหนึง่เมือ่นกัปราชญ์ทางศาสนาหนึง่

นกิายหนึง่ อย่างอาจารย์ทอมป์สนัเปิดใจและสตปัิญญาให้กว้างศกึษา

หลกัธรรมและรายละเอยีดของอกีศาสนาหนึง่ เพือ่ให้รูแ้จ้งเหน็ชดันัน้ 

ย่อมเป็นการกระท�าที่น่าสรรเสริญ เพราะชอบด้วยเหตุผลทั้งในด้าน

วชิาการและทางปฏบัิต ิสมควรแก่การสดดุเีป็นอย่างยิง่

ดงัทีไ่ด้เรยีนไว้ตอนต้น ผมเองจัดได้ว่าเป็นฆราวาสนอกศาสนจกัร 

ปราศจากความรู้สึกซึ้งในพุทธธรรมและคริสต์ธรรมและด้อยในปัจจัย

ส�าคัญในทางศาสนา คอืความศรทัธาแบบศาสนนยิม ถงึกระนัน้กต็าม 

ผมมีความรู้สึกสรรเสริญและนิยมท่านศาสนาจารย์ทุกศาสนา ที่อุทิศ

โลกยสมบัตแิละสละความทะเยอทะยานทางโลก ใฝ่แต่ธรรมสาระและ

ธรรมวนัิย น�าเอาหลกัธรรมเผยแพร่แก่สตัว์โลก โดยหวงัช่วยให้พ้นทกุข์ 

บรรลถึุงสขุอนัประเสรฐิโดยทัว่หน้า

ตอนที่�๑�ลัทธิของคนที่ขาดศรัทธา

คริสต์ธรรมกับพุทธธรรมผสม
เมื่อเด็กๆ ผมได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนซึ่งศาสนาจารย์ 

ทางคริสตจักรนิกายคาทอลิกเป็นผู้ก่อต้ังและด�าเนินการ ได้ศึกษาอยู่

เป็นเวลา ๙ ปี และเป็นครูฆราวาสอยู่อีก ๔ ปีเศษในโรงเรียนนั้น ได้
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เร่ิมคุน้กบัครสิต์ศาสนาตัง้แต่เลก็ ได้อ่านประวตัทิัง้ก่อนพระเยซคูริสต์

และประวติัของพระเยซูโดยสรุปพอสมควร ครัน้ต่อมาเมือ่ออกไปศกึษา

ในยุโรป กไ็ด้คุน้กบันกิายอืน่ของครสิต์ศาสนาซึง่แยกและแตกต่างจาก

นิกายคาทอลิกออกไป นับว่าไม่สู้จะมีข้อแก้ตวัมากนกัทีจ่ะอ้างว่าไม่รู้

เรื่องศาสนาคริสต์ ส่วนทางด้านศาสนาพุทธเล่าก็ได้รับการอบรมทาง

บ้านมาตั้งแต่จ�าความได้ ชะรอยจะเป็นเหตุนี้กระมังที่ท่านอาจารย์ใน

วิทยาลัยนี้และสภาคริสตจักรฯ ถือเป็นข้อสนับสนุนให้เรียกตัวมา

บรรยายในคราวนี้ ทั้งๆ ที่ปราศจากความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในทางธรรม

ถ้าจะจ�าแนกประเภทของผลแห่งการอบรมศึกษาศาสนาและ

จรยิธรรมแล้ว คงจะจ�าแนกได้เป็นผลทางตรงประเภทหนึง่ ผลทางอ้อม

ประเภทหนึ่ง ผลทางตรงนั้นคือก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่น

ในคตสิ�าคญัแห่งศาสนานัน้ เช่น ในศาสนาครสิต์กเ็ชือ่มัน่ในพระผูเ้ป็น

เจ้า เชือ่ว่าความมุง่หมายขัน้สดุท้ายของครสิต์ศาสนกิชนคอืการมชีวีติ

เร่ิมใหม่ ถือก�าเนิดในอานุภาพและกฤดาภินิหารแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงอันเลิศ ความงามอันเลศิ และความดีอนัเลศิ ใน

ศาสนาพุทธโดยแท้จริง (ไม่รวมถึงนิกายบางนิกายซึ่งถือพระพุทธเจ้า

เป็นพระผูเ้ป็นเจ้าตามแบบไสยศาสตร์) ความมุง่หมายขัน้สดุท้ายได้แก่

การบรรลถึุงโลกตุรธรรม พ้นเสยีจากความเกดิซึง่เป็นต้นเหตแุห่งทกุข์

หรืออีกนัยหนึ่งบรรลุถึงพระนิพพาน ผู้ท่ีสอนศาสนาย่อมมุ่งที่จะปลูก

ความศรัทธาเชื่อถือในจุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็นล�าดับ ซึ่งนับว่าเป็นผล

ทางตรงของการสอนศาสนานัน้ๆ

ส่วนผลทางอ้อมของการสอนศาสนา ซึ่งในที่นี้มิได้หมายความ

ว่าเป็นผลที่ส�าคัญด้อยกว่าผลทางตรง ได้แก่ การปลูกฝังให้ผู้รับการ

สอนนั้นประพฤติดี มีธรรมจริยวัตร รักษาศีล กลัวบาป เป็นต้น เป็น

โลกียธรรม คือ ธรรมะซึ่งรักษาความดี ความงาม และความจริงไว้ใน

หมู่มนุษย์ ท�าให้มนุษย์แต่ละคนที่ประพฤติตามค�าสั่งสอนนั้นมีจิตใจ
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ผ่องแผ้ว อยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว ในหมู่มิตรสหาย ในวงงานและ

ในสังคมได้ โดยมีสันติคือความสงบและโดยมีสุข

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผม อันเกิดจาก

ความระลกึย้อนหลงัไปถงึการสัง่สอนอบรมทีไ่ด้มาจากบ้านและโรงเรยีน

ทัง้ทางด้านศลีธรรมและศาสนา ผลทีผ่มจะเสนอจากการประเมนิตนเอง

พอจะสรปุได้ว่า ผลทางตรงคอืความศรทัธา ส�าหรบัตวัผมนัน้แทบจะ

ไม่ม ีแต่ผมเข้าใจว่าผมได้รบัผลทางอ้อมทางศีลธรรมจรรยามากพอใช้ 

ซึง่เหน็จะต้องขยายความให้ชดัสกัเลก็น้อย ณ ทีน่ี้

ความจ�าเป็นของศรัทธา
การทีก่ล่าวว่าผมยงัไม่สามารถรับผลทางตรง คือความศรทัธาเชือ่

ม่ันจากการศึกษาศาสนานั้น ก็เพราะยังไม่สามารถรับรองกับตนเอง

อย่างสจุรติใจว่า พระผูเ้ป็นเจ้ามอียูห่รอืไม่ม ีนพิพานเป็นจดุจบแท้จรงิ

อย่างสมบูรณ์แน่ชัดหรือไม่ ที่กล่าวมานี้ไม่ได้คัดค้านว่า พระผู้เป็นเจ้า

หรือนิพพานไม่มีแน่ เพียงแต่ไม่แน่ใจสนิทว่ามีแน่ ประเด็นเรื่องที่พ้น

ไปจากชวิีตในโลกปัจจุบันนัน้เป็นเรือ่งนอกเหนอืไปจากโลกมนษุย์อย่าง

ทีใ่นภาษาฝรัง่เรยีกว่า Metaphysics ถ้าผมจะล�าเอยีงไปกค็งจะล�าเอยีง

ไปท�านองบอดสีรับเอาแต่สิ่งที่เห็นประจักษ์ สิ่งที่ไตร่ตรองได้ด้วย

เหตผุลเป็นส�าคญั จะแย้งว่าถ้าไม่เชือ่ไม่มคีวามศรทัธาแล้วจะไม่ดกีย็งั

ไม่เหน็ว่าจะไม่ดอีย่างไร เพราะการขาดศรทัธาดงักล่าวนี ้ถ้าจะถอืเป็น

ข้อบกพร่องกเ็ป็นข้อบกพร่องเฉพาะตวั ไม่มผีลท�าให้เกดิเสยีหายแก่ผูใ้ด 

ตราบใดที่ยังยึดมั่นในศีลธรรม และผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะแล้ว ถ้าพระ

ผู้เป็นเจ้ามจีรงิ พระผูเ้ป็นเจ้าจะปล่อยให้ได้รบัทกุข์ทรมานหรอื คงเป็น

ไปไม่ได้ส�าหรับพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันไม่รู้จบ ถ้า

มีพระนิพพานจริง ที่จะไม่บรรลุถึงความพ้นทุกข์นั้น คงเป็นไปไม่ได้

เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรม 
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อนึ่ง การขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในโลกุตรธรรมบางประการนั้น ก็ใช่

ที่จะปราศจากหลักการเสียทีเดียว ในกาลามสูตรตามพุทธประวัติก็

ปรากฏมีพุทธโอวาทดังนี้

“ท่านทั้งหลาย อย่าพึงเชื่อถือสิ่งใดเพียงแต่เพราะเหตุที่ได้ฟัง

ตามกันมา หรือเพราะเคยเป็นเช่นนั้นต่อๆ กันมา ก็อย่าเชื่อ หรอืโดย

ข่าวเล่าลอื กอ็ย่าเชือ่ หรอืโดยมผีูอ้้างต�ารา กอ็ย่าเชือ่ หรอืโดยพงึเดา

เอาเอง กอ็ย่าเชือ่ หรอืโดยคาดคะเนเอาเอง กอ็ย่าเชือ่ หรอืโดยการ

ตรึกตรองตามอารมณ์ กอ็ย่าเชือ่ หรอืเพราะชอบใจว่าต้องกบัลทัธขิอง

ตน กอ็ย่าเชือ่ หรอืเพราะเหน็ว่าผูพ้ดูสมควรจะเชือ่ถอื กอ็ย่าเชือ่ หรอื

เพราะเหน็ว่าสมณะผูน้ีเ้ป็นครเูรา กอ็ย่าเชือ่ แม้แต่ค�าของพระพทุธเจ้า

ท่ีสอนมานี ้กอ็ย่าพงึเชือ่ ท่านจงเอาข้อทีไ่ด้ยนิได้ฟังไปตรกึตรองกรอง

ดดู้วยเหตุผลจนเกดิความชดัแล้วจึงค่อยเชือ่”

แท้จริงการเชื่อถือพระอย่างฉาบฉวยโดยไม่มีศีลธรรมค�้าจุนอยู่

โดยมัน่คงนัน้ ตามความเข้าใจของผมจะเป็นโทษยิง่กว่าเป็นคณุ ผูเ้รยีก

ตนว่าพทุธศาสนกิชนไปเข้าวัดฟังเทศน์โดยมขิาด เช้าตกับาตรเป็นนจิศลี 

แต่สายๆ หน่อยพูดปด ฉ้อโกง และละเมิดศีลอื่นๆ ย่อมเป็นคนเลว 

ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานอะไรมาวัด เทียบได้กับคริสต์ศาสนิกชนซึ่งนึกว่า

มีพิธีไถ่บาปทางศาสนาแล้วไม่กลัวบาป หรือนิสิตนักศึกษาซึ่งหัดให้

สินบนเสียตั้งแต่เด็กๆ โดยบนบานพระเจ้าขอให้สอบได้ จะน�าเครื่อง

สักการะมาเซ่นไหว้ ดังนี้ ผมคิดว่าไม่ได้ปฏิบัติตามท�านองคลองธรรม

ปัญหาที่ผมใคร่จะวิสัชนาเกี่ยวกับหัวข้อของค�าบรรยายนี้ก็คือ 

การที่ขาดศรัทธาดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาชาติ

หรือไม่ ค�าตอบโดยสรปุของผมกค็อื (ก) ถ้าขาดศรทัธาแต่ไม่ละเมดิ

ศลีธรรม ก็ไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาชาต ิ(ข) ถ้ามศีรทัธาและมีทัง้

ศลีธรรม ก็ยิง่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชาต ิอาจจะเป็นการสะดวก

สบายส�าหรบับุคคลผูม้ศีรทัธาด้วยซ�า้ และ (ค) ถ้าผูใ้ดมแีต่ศรทัธา แต่
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ละเมิดศลีธรรม ผูน้ัน้จะเป็นปรปักษ์แก่การพัฒนาชาติแน่นอน

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจแจ้งชดัขึน้ ผมเหน็สมควรทีจ่ะกล่าวย�า้ว่า 

การท่ีผมบังอาจมากล่าวในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนี้ว่าศรัทธาไม่ใช่

เป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงยวดในการพัฒนานั้น จะได้ประสงค์ลบหลู่ท่าน

อาจารย์ทัง้หลายและวทิยาลยันีก็้หาไม่ ความมุง่หมายของผมต้องการ

แก้ความเข้าใจผิดในวงการศกึษาในประเทศไทย ทีย่�า้เรือ่งความศรทัธา

มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาแบบฉาบฉวยหรือหน้าไหว้หลัง

หลอกก็ยังรับกันว่าดี ส่วนศีลธรรมไม่ย�้าให้พอ ค�าโฆษณาชวนเชื่อใน

วิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลก็ยังพูดได้ว่า คนที่ไม่เชื่อศาสนานั้นเป็น

คอมมิวนิสต์หรือผู้ก่อการร้าย เดก็ๆ ครสูอนมาแบบนีจ้ะเข้าใจไขว้เขว 

คนท่ีไม่มศีาสนาแต่ประพฤติธรรมก็ควรได้รบัการยกย่องนบัถือ เพราะ

เป็นธรรมจาร ีอนึง่ ผมใคร่เสนอว่าท่านศาสนาจารย์ทัง้หลายทัง้ทางพทุธ

และคริสต์ อบรมสัง่สอนให้คนเราทัง้ศรทัธาและศลีธรรม ถ้าสานศุษิย์

ได้รับทั้งศรัทธาและศีลธรรมไปจริงๆ ก็เป็นสิ่งประเสริฐ จะเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาชาติ แต่แม้ว่าสานุศิษย์ของท่านจะบกพร่องไปใน

ด้านศรัทธา หากมัน่คงทางด้านศลีธรรม ผลของการสัง่สอนอบรมของ

ท่านก็เกิดเป็นบุญได้โดยสมบูรณ์แล้วทางการพัฒนาชาติ

ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้ ผมจะขอขยายความต่อไปในค�า

บรรยายนี้ท้ัง ๓ ชั่วโมง ในชั้นนี้ผมใคร่จะกล่าวต่อไปถึงผลทางหลัก 

ศลีธรรมทีเ่ราพงึได้จากศาสนาทัง้ทางด้านครสิต์และด้านพทุธ และการ

นี้ก็จ�าเป็นที่ผมจะต้องพิจารณาระลึกถึงหลักศีลธรรมซึ่งตนเองยึดถือ 

อันเนื่องมาจากการอบรมท้ังพุทธและคริสต์ รวมกันจนแยกไม่ออก

ชัดเจน หากผมน�าเรื่องของตนเองมากล่าวมากเกินควร ก็ขอได้โปรด

ให้อภัย
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หลักศีลธรรมประจ�าตัว
หลักธรรมใหญ่ในชีวิตที่พอจะยึดถือได้นั้น ผมได้มาจากคริสต์

ซึ่งล�าดับไว้ดี ถูกใจผม เพราะจ�าง่ายและได้ความ กล่าวคือความจรงิ 

ความงาม และความด ีแท้จรงิทางศาสนาพทุธกม็ปีรชัญาไปในท�านอง

เดียวกัน แต่มิได้ล�าดับไว้ในต�าราให้ครบถ้วนในที่เดียวกันอย่างนี้ การ

ล�าดบัโดยสมบูรณ์อย่างสัน้ๆ นี ้ท�าให้ยดึถอืประจ�าได้ง่าย ท�านองเดยีว

กับที่ทางพุทธสอนให้ท่องคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งถือ

ประจ�าใจได้ง่าย แต่ไม่ได้บ่งระบุตรงถึงหลักคุณธรรมที่เข้าใจชัด

ความจรงิ ความงาม และความด ีทัง้ ๓ ประการนีเ้ป็นคณุธรรม

ส�าคัญในการพัฒนาทั้งบุคคลแต่ละคนและชาติหมู ่คณะให้เจริญ

ก้าวหน้ารุ่งเรืองไปโดยสมบูรณ์ดังนี้

ควำมจรงิ หรอืทีท่างพทุธเรียกสจัจะนัน้ เป็นธรรมทีค่นเราควร

ใฝ่หาท้ังทางโลกและทางธรรม ทัง้ทางวทิยาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และ

สงัคมศาสตร์ ท่ีเหน็ได้ง่ายคอื ความก้าวหน้าทางวตัถ ุการอยูด่กีนิด ีซึง่

อาศัยวทิยาศาสตร์ช่วยอยูม่ใิช่น้อย และวิทยาศาสตร์จะเจรญิก้าวหน้า

ขึ้นได้ ก็โดยมนุษย์เราสามารถค้นพบความจริงจากโลกวทิยาศาสตร์ 

แล้วน�ามาใช้ได้เป็นประโยชน์แก่มนษุยชาต ิความจริงทางวิทยาศาสตร์

อย่างเดยีวย่อมไม่เพยีงพอ จ�าเป็นจะต้องได้สจัจะทางสงัคมศาสตร์ช่วย

ด้วยจึงจะแพร่ประโยชน์ทางวัตถุนั้นให้เป็นไปตามต้องการในหมู่ชนที่

รวมกันเป็นสังคม ฉะนั้นสัจจะจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาชาติ

อย่างหนึ่ง

ควำมงำม เป็นคุณธรรมที่จิตใจของมนุษย์เรียกร้อง เพราะ

มนุษย์เราแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานก็ตรงท่ีเราไม่ได้อยู่ด้วยวัตถุอย่าง

เดียว เราต้องมีความพึงพอใจลึกซ้ึงเข้าไปในจิตใจด้วยภาพศิลปะที่

งดงาม คนที่มีหน้าตารูปร่างแช่มช้อย ภูมิประเทศที่ตรึงใจ ดอกไม้สี
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สวยมีกลิ่นหอม ค�าพูดที่จับใจ ดนตรีไพเราะ จินตกวี นิพนธ์ วีรกรรม 

และความเสียสละของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้อยู่ในประเภทความงามทั้งนั้น 

รวมท้ังอาหารท่ีอร่อย สิ่งที่ต้องใจเม่ือสัมผัส และนักกีฬาที่สามารถ

กระท�าสิ่งที่เกินปกติวิสัยของมนุษย์ สิ่งที่มีความงามเหล่านี้ท�าความ

เจริญให้แก่ใจ นบัเป็นปัจจยัส�าคญัของความจ�าเรญิของมนษุย์ ขาดเสยี

มิได้

ควำมดี นั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและก�ากับโลก ถ้าโลกเรามีแต่

ความชั่วเป็นเกณฑ์ มนุษย์จะเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน แทนที่จะช่วย

กนับ�ารงุหมูค่ณะให้เจรญิ ในด้านความดนีีท้ัง้ศาสนาพทุธและครสิต์ย�า้

นกัย�า้หนา ขัน้แรกกค็อืให้รูจ้กัแยกว่าอะไรดอีะไรชัว่ คอืทางพทุธเรยีก

ว่าหิริโอตตัปปะ ทางคริสต์เรียกว่ามโนธรรมหรือ Conscience ต่อมา

กม็ศีลีทีห้่ามมใิห้ท�าการบางอย่าง เพราะเป็นภยัแก่มนษุย์ และมคี�าสัง่

สอนให้มธีรรมะ คอืการกระท�าเป็นหน้าทีต่่อตนเอง ต่อครอบครวั และ

ต่อหมูค่ณะสงัคมประเทศชาต ิความดีกเ็ป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันา

ทั้งคนและชาติ

สรุปความว่าหลกัธรรมเรือ่งความจรงิ ความงาม และความดซีึง่

เป็นหลักอนัประเสรฐิ ทัง้ในด้านครสิต์และด้านพทุธนัน้ ใช้ได้เป็นปัจจัย

ขั้นมูลฐานแห่งการพัฒนาชาติ

ทางไปสู่ธรรมคติ
เมือ่ก�าหนดแน่แก่ใจแล้วว่า ความจรงิ ความงาม และความด ีเป็น

สิง่ทีพึ่งปรารถนาแล้ว จะมีหนทางท่ีจะน�าไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าวอย่างไร

บ้าง

เรื่องนี้ผมหาสูตรจากค�าสั่งสอนทางคริสต์ได้ยาก อาจจะเป็น

เพราะไม่รู้แจ้งจริงก็เป็นได้ แต่เมื่อจะหวังพึ่งจากมรรค ๘ ของอริยสัจ 

๔ ตามพุทธคติก็ไม่จุใจ เพราะมีแต่เรื่องให้คิดชอบท�าชอบโดยไม่บอก
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ว่า ชอบอย่างไร ที่สุดไปพอใจเอาจากค�าเทศนาทางพุทธ ซึ่งแสดงถึง

จตุพละ คือ ก�าลัง ๔ ประการ ซึ่งพอจะน�ามาใช้เป็นสูตรประจ�าใจ

ส�าหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติได้

ก�าลัง ๔ ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการปฏิบัตินั้น 

ทางพุทธแสดงไว้ดังนี้

1. ปัญญาพละ ก�าลังคือปัญญา

๒. วิริยพละ ก�าลังคือความพากเพียร

๓. อนวัชชพละ ก�าลังคือการท�าสิ่งที่ไม่เป็นโทษ

๔. สังคหพละ ก�าลังคือการเกื้อกูลสงเคราะห์

ผมชอบใจสูตรนี้ เพราะเห็นว่าครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ การที่จะพึง

รูว่้าอะไรเป็นวิชชาหรอือวิชชา อะไรเป็นความงามนัน้ ต้องอาศยัปัญญา

เป็นเบือ้งต้น และต้องอาศยัปัญญาอกี เพือ่หาช่องทางไปสูจ่ดุหมายอนั

ประเสริฐ แต่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอ ถ้ารู้จริงแต่เกียจคร้านเสียหรือ

เพิกเฉยเสีย ก็หาประโยชน์อันใดมิได้ ฉะนั้น จึงต้องใช้ก�าลังที่ ๒ คือ 

ความพากเพียร แต่มีเพียรและมีปัญญา ก็เหมือนรถมีเครื่องยนต์ มีผู้

ขับขี่ช�านาญไม่พอต้องมีห้ามล้อและหางเสือ คือสติ คอยเหนี่ยวรั้งไว้

ไม่ให้ปฏบิตัสิิง่ทีเ่ป็นโทษและมภียั นอกจากนัน้ยงัต้องคดิถึงผูอ้ืน่ ต้อง

มเีมตตากรณุาเป็นทีต่ัง้ ท�าการสงเคราะห์เกือ้กลูผูอ้ืน่ให้พ้นทกุข์ได้ถึง

สุข จึงจะเป็นความงามและความดีจริง

การทีน่�าเอาขนมของครสิต์มาผสมกบัน�า้ยาของพทุธนีผ้มไม่ได้

หมายความวา่ จะชักชวนให้ท่านผู้ฟังกระท�าตาม เพียงแต่ใคร่จะเรียน

ว่า หลกัธรรมของพทุธและครสิต์นัน้ไม่ขดักนั กลมกลนืกนัได้ง่าย และ

หากเราเผอญิมวีาสนาได้รับทพิยรสของทัง้ ๒ ศาสนา เรากจ็ะมกีศุล

บญุเพิม่ขึน้ เพราะมใีห้เลอืกได้ง่าย คดิเอาแต่ทีถ่กูใจและประทบัใจ เป็น

สูตรจ�าได้ง่าย มาใช้ตดิตวัเป็นสิง่วิเศษประจ�าตวัได้สะดวกดายย่ิงขึน้
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หลักความเจริญแห่งสังคม
ถึงแม้ว่าเราแต่ละคนจะได้รับรสธรรมทางพุทธ หรือทางคริสต์ 

หรือทั้ง ๒ ทางมาใส่ใจ ท�าให้มีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินชีวิตให้เป็นไป

โดยดก็ีตาม และถึงแม้ว่าหลกัธรรมทางศาสนาทัง้สองจะมลีกัษณะเป็น

อมตะและอกาลโิก คอืใช้ได้ตลอดไปไม่มวีนัตาย และใช้ได้ทกุกาลเทศะ

กต็าม ส�าหรับผมเองรู้สึกว่าในสังคมปัจจบุนัย่อมมลีกัษณะพเิศษประจ�า

สมัย และหลักธรรมจากศาสนาโดยท่ัวไปนั้น แม้จะใช้ได้แก่ลักษณะ

พิเศษนี้ แต่ก็อาจจะมีความหมายกว้างขวางเกินที่มนุษย์ธรรมดาจะ

เข้าใจได้แน่ชดัประการหนึง่ และอกีประการหนึง่เหน็ว่า ถ้าเราเอาหลกั

ธรรมอมตะทัง้ ๒ ศาสนานีม้าเป็นรากฐานและปลกูฝังหลกัขึน้บนฐาน

อันมัน่คงนัน้เสยีเอง คงจะเหมาะสมและยดึเป็นคตปิระจ�าใจได้ง่ายกว่า 

ด้วยเหตนุีผ้มจึงพยายามศึกษาพยายามวางหลกัซ่ึงเป็นของตนเอง แต่

มีพุทธธรรมและคริสต์ธรรมรองรับอยู่เป็นฐานส�าหรับการศึกษาและ

พัฒนาสังคมในกาลปัจจุบันให้เจริญข้ึน แล้วน�าหลักนั้นมาเสนอต่อ

นกัเรยีนในรุ่นปัจจุบัน รู้สกึว่าสะดวกและได้ผลดกีว่าทีจ่ะเสนอคตธิรรม

ตามแบบศาสนาโดยไม่ดัดแปลง

ฉะนั้นเมื่อเราถามตัวเราเองว่า สังคมปัจจุบันนี้อาศัยคุณธรรม

อะไรบ้างจึงจะเจริญพัฒนาได้ ค�าตอบของผมก็จะเป็นดงันีค้อื

1. หลักสมรรถภาพ

๒. หลักเสรีภาพ

๓. หลักยุติธรรม

๔. หลักเมตตากรุณา

ซึ่งผมจะขอบรรยายความในปาฐกถาชั่วโมงที่ ๒ ต่อไป ในที่นี้

จะขออธบิายแต่เพยีงว่าสมรรถภาพนัน้เป็นคณุธรรมทีใ่กล้เคยีงกบัหลัก

ความจริง และต้องใช้ปัญญาพลงัและวริยิะพลงัเป็นเครือ่งมอื เสรภีาพ

และความยตุธิรรมเก่ียวข้องกบัจิตใจของมนษุย์ทีม่ศัีกดิศ์ร ีท�านองเดยีว
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กบัความงาม คอืก่อให้เกดิความงามขึน้ในสงัคมมนษุย์ ต้องใช้อนวชัช- 

พลังเป็นก�าลังน�าไปสู่ ส่วนเมตตากรุณานั้นตรงกับความดีและอาศัย

สังคหพลังเป็นสื่อ

ท่านนักธรรมทั้งทางพุทธและทางคริสต์อาจจะติเตียนผมได้ว่า 

ผมผสมผเสเอาแพะชนแกะปนกันยุ่ง แต่ผมเชื่ออยู่แก่ใจของตนว่า 

อย่างน้อยก็เป็นเร่ืองทีเ่ราแต่ละคนเข้าใจได้ง่าย เหมอืนอาหารทีเ่ราปรงุ

ขึ้นเองให้ถูกปากของเรา

ตอนที่�๒�ลักษณะของสังคมที่เจริญ 

และหลักการพัฒนา

ทางเจริญของสังคม
สงัคมจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องเป็นสังคมทีส่มรรถภาพ 1 บคุคลใน

สังคมนั้นมีอิสรเสรีภาพ 1 มีความยุติธรรมครอบง�าอยู่ 1 และคนใน

สังคมนั้นมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน 1

สมรรถภาพ ในทีนี่ห้มายถงึความสามารถของบคุคลในสงัคมที่

จะประกอบกิจต่างๆ ให้มีผลเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น อรรถ- 

ประโยชน์ทีว่่านีแ้บ่งออกได้เป็น ๓ คอื ประโยชน์ทางวตัถ ุประโยชน์

ทางปัญญา และประโยชน์ทางธรรมะ ประโยชน์ทางวตัถุได้แก่ การอยู่ดี

กินดี ท�าให้สุขกาย ประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่ การสร้างสรรค์ความ

งามให้เกดิขึน้ในประเภทต่างๆ ท�าให้เจรญิใจ และประโยชน์ทางธรรมะ

ได้แก่ ความอิ่มเอิบในดวงจิตเพราะความรู้ส�านึกว่ามีอะไรดีเกิดขึ้น 

ความสามารถมาจากปัญญาโดยก�าเนดิทางหนึง่ และมาจากการ

ศึกษาอบรมอีกทางหนึ่ง และเม่ือบุคคลในสังคมมีความสามารถเป็น

เบื้องต้นแล้ว บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมจะรู้จักสะสมความสามารถข้ึนมา
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เป็นทุน ประกอบขึ้นเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร เคร่ืองกล ท�าให้มี

สมรรถภาพสงูขึน้สบืต่อไป วิธใีช้เคร่ืองมอืและความสามารถของบคุคล

ประกอบกันนั้น ก็ยิ่งส่งเสริมวิชาการและความถนัดให้สูงยิ่งขึ้น เป็น

มรดกตกทอดแก่ชนรุ่นต่อๆ ไป ฉะนั้นสมรรถภาพในที่นี้จึงควรแยก

ได้ว่าเป็นทั้งสมรรถภาพในปัจจุบันและสมรรถภาพอันเป็นทุนส�าหรับ

อนาคตของสังคม 

การสะสมทุนทางวิชาการต้องอาศัยการวิจัยเป็นส�าคัญ ฉะนั้น 

ประเทศใดไม่มกีารวิจัย เฉพาะอย่างยิง่ในมหาวทิยาลยั หรอืมกีารวจิยั

แบบนั่งประชุมกันเฉยๆ หรือแบบวิจัยด้วยลมปากอย่างบางแห่ง 

ประเทศนัน้จะต้องด้อยในเชงิสะสมทนุเป็นแน่ อนึง่ ความสามารถของ

บคุคลแต่ละคนเมือ่มกีารประสานซ่ึงกนัและกันโดยวธีิจดัการทีด่แีละวิธี

บริหารที่ดี ย่อมท�าให้เกิดความสามารถส่วนรวม ซึ่งสูงกว่าผลบวก

ธรรมดาของความสามารถของแต่ละคน 

โดยสรุป สมรรถภาพของสังคมเป็นก�าลังชักจูงให้สังคมและ

บุคคลในสังคมเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป นี่แหละเป็นเร่ืองที่เราเรียก

ว่าการพัฒนา

เสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างกับสิ่งของ

ปราศจากชีวิต หรือเครื่องยนต์กลไก หรือสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีแต่

สมรรถภาพแต่ปราศจากเสรีภาพของบุคคล สังคมนั้นก็เป็นสังคมหุ่น 

แม้จะมกี�าลงัท�าให้เจรญิได้ กจ็ะเจรญิไปได้ไม่ดนีกั เพราะผลของความ

สามารถนั้นคงจะมีไปในท�านองเดียวกันส�าหรับทุกคน เสรีภาพท�าให้

มนษุย์เราสามารถเลอืกจุดหมายและวิถทีางแห่งชวีติ และการประกอบ

กจิของตนได้ตามใจชอบ และใจของมนุษย์รวมทัง้รสนยิมและความเอน

เอียงย่อมต่างๆ กันออกไป เมื่อมีความแตกต่างกัน สังคมนั้นย่อมจะ

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เมื่อมนุษย์เราท�าอะไรด้วยใจชอบ คือด้วยฉันทะตามคติ
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ของพุทธศาสนา ท่านว่าจะท�าได้ผลดีกว่าท�าโดยไม่ชอบ ฝืนใจท�า 

เสรภีาพจงึเป็นสิง่ทีส่่งเสริมปัญญา อนัเป็นอนสุนธิแห่งสมรรถภาพตาม

ครสิต์คต ิมนษุย์แต่ละคนเกดิมาย่อมมศีกัดิศ์รขีองตนติดตวัมา ตัง้แต่

พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ศักดิ์ศรีนี้จะลบล้างเสียมิได้ ฉะนั้นเสรีภาพ

จึงเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนาชาติ ไม่ว่าจะพิจารณาจากแง่พุทธคติ

หรือคริสต์คติ และฉะนั้นหลักการประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ควร

ส่งเสริมสนบัสนนุอย่างจรงิจงั มใิช่แต่ลมปาก อปุสรรคส�าคญัของหลกั

ประชาธิปไตย คือความโลภอย่างหนึ่ง กับความทะนงนึกว่าตนวิเศษ

อีกอย่างหนึ่ง เลยท�าให้เพิกเฉยต่อและท�าลายซึ่งสิทธิและศักดิ์ของผู้

อื่น เป็นการเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้โอกาสที่ชาติบ้านเมืองจะเจริญพัฒนาได้

อย่างสมบูรณ์

มนุษย์เราในสังคมนั้น ผูกพันให้อยู่ร่วมกันได้ก็โดยมีกฎแห่ง

ความยุติธรรมกระชับอยู่ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เป็นคติของทั้งศาสนา

พุทธและศาสนาคริสต์ การที่สังคมจะอยู่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันหรือ

ที่เราเรียกว่ามีสามัคคีธรรมนั้น ก็ต้องอาศัยความยุติธรรมเป็นท่ีตั้ง 

ความน้อยใจ ความรษิยา ความแก่งแย่งชงิด ีย่อมเกิดจากความรู้สึก

นึกหรือระแวงว่าอาจจะเกิดความอยุติธรรมขึ้น และย่อมเป็นชนวนให้

เกดิทุกข์ สนัตสิขุปลาสนาไป ทัง้น้ีไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของสงัคมเดยีวของ

ชาติเดียวกันเป็นเรื่องระหว่างชาติ ถ้าขาดความยุติธรรมภายในชาติ 

บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป ก็จะเกิดเหตุร้ายจลาจลภายในชาตินั้น ถ้า

เป็นเรื่องระหว่างชาติก็ย่อมเกิดกลียุคและสงคราม ฉะนั้นจึงกล่าวได้

ว่าความยุติธรรมน�าไปสู่สันติ และสันติเป็นมูลฐานแห่งการพัฒนา

มนษุย์เราเกดิมามร่ีางกายและปัญญาสมองไม่เสมอกัน บางคน

ฉลาด บางคนโง่ บางคนพิการ บางคนแข็งแรง และบางคนก็ประสบ

ภัยพิบัติในระหว่างด�ารงชีวิตอยู่ บางคนเกิดมาในถิ่นฐานที่มีช่องทาง

จะศกึษาเล่าเรียนได้สะดวกดาย บางคนอยูใ่นชนบทห่างไกลความเจรญิ 
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เหล่านี้เป็นต้น เมื่อเริ่มต้นก็เกิดความอยุติธรรมเสียแล้วเช่นนี้ ก็เป็น

หน้าทีข่องสงัคมท่ีจะขจดัปัดเป่าความไม่เสมอภาคนัน้ให้น้อยลงทีส่ดุที่

จะกระท�าได้ ดังท่ีประธานาธบิดแีมกไซไซกล่าวไว้ว่า “ใครเกดิมามน้ีอย 

ควรจะได้รับให้มากจากกฎหมาย” ธรรมข้อนี้ก็คือ ความเมตตากรุณา

นั่นเอง ตามความเห็นของผมกฎท่ีบางคนเรียกว่ากฎแห่งกรรม เช่น

เด็กเกดิมาตาบอดแล้วเราเฉยเสยี อ้างว่าเพราะชาตก่ิอนเขาท�าบาป จงึ

มาตาบอดชาตนิีน้ัน้ เป็นความเชือ่ท่ีเป็นภยัแก่พทุธคตอิย่างยิง่ และผูใ้ด 

กอบโกยลาภยศด้วยมจิฉาชพีแล้วภายหลงัพยายามไถ่บาปด้วยการให้

ทานแบบที่เรียกกันว่า Charity นั้น การท�าบุญให้ทานชนิดน้ีไม่ชอบ

ด้วยหลกัธรรมท้ังด้านพทุธและด้านคริสต์ เป็นเรือ่งทีอ่นโุลมเข้าในหลัก

เมตตากรุณามิได้ 

หลักความเมตตากรุณานี้สืบเนื่องสัมพันธ์กับหลักเสรีภาพ คือ 

ศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน ผู้ท่ีอ่อนแอกว่าย่อมพึงมีสิทธิเรียกร้อง 

ไม่ใช่คอยรับทานจากผู้แข็งแรงกว่า และผู้ที่แข็งแรงกว่าฉลาดกว่าจะ

ต้องรู้จักยับยั้งไม่กอบโกยด้วยความโลภ เพื่อเปิดโอกาสให้มีความ

ยุติธรรมทางสังคม ความเมตตากรุณาเป็นธรรมะส�าคัญของสังคม 

เพราะสมรรถภาพอย่างเดียว อาจจะท�าให้เกิดความอยุติธรรม ต้อง

อาศัยความเมตตากรุณาด้วย สังคมนั้นจึงจะเจริญพัฒนาโดยสมบูรณ์

คติในการวางแผนพัฒนาชาติ
เมื่อพิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ชาติที่จะเจริญได้ต้องมีลักษณะ ๔ 

ประการดังกล่าวมาข้างต้น คือ มีความสามารถ มีเสรีภาพ มีความ

ยุติธรรม และมีความเมตตากรุณาภายในชาตินั้นแล้วการวางแผน

พัฒนาก็ย่อมต้องกระท�าภายในกรอบแห่งหลักทั้ง ๔ ประการนั้น

การวางแผนพฒันานัน้ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เป็นเรือ่งเศรษฐกจิ

และสาธารณปูการ (การศกึษาและสาธารณสขุ) เป็นส�าคญั และถอืว่า
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เป็นเรือ่งของนกัเศรษฐศาสตร์และนกัสงัคมศาสตร์ แท้จรงิถ้าพเิคราะห์

ไปโดยลกึซ้ึงแล้ว จะเหน็ว่าเร่ืองของการพฒันาชาตเิป็นเร่ืองของวิชาการ

ทกุแขนง รวมทัง้วชิาศลีธรรมจรรยาด้วย เมื่อเราจะปลูกบ้าน เราจะ

ต้องปรับเนื้อที่ดินและก่อรากฐานให้แน่นแฟ้นเสียก่อน หรือถ้าเราจะ

ปลูกพืชหวังผลเราก็จะต้องบ�ารุงที่ดิน หาอาหารพืช หาน�้ามารด และ

จะต้องเตรยีมคน เตรยีมพาหนะ เตรยีมยุง้ฉางไว้เป็นอปุกรณ์ให้พร้อม

ฉันใดก็ฉันนั้น การหว่านพืชพัฒนาจะหวังผลนั้น ก็ต้อง 

เตรียมสิ่งต่างๆ อันเป็นอุปกรณ์ไว้ให้พร้อม จึงจะได้ผลดีและสมบูรณ์ 

ถ้าไม่เตรียมอปุกรณ์ไว้ให้พร้อมกพ็ฒันาได้เหมือนกนั แต่จะไม่ได้ผลดี

เท่าที่ควร เสมือนหว่านเมล็ดพืชลงไปในนาที่ขาดน�้าหรือธาตุที่เป็น

อาหารพืช

สถานการณ์ต่างๆ อันเป็นคุณแก่การพัฒนาน้ัน พอจะสรุปได้

ดังนี้ (ก) ชาติมีความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกและระบบ

การบรหิารราชการแผ่นดนิดพีอสมควร (ข) เป้าหมายในการพัฒนาดี

และถูกต้อง (ค) กระบวนการด�าเนินงานพัฒนาเป็นไปโดยรอบคอบ 

(ง) มีการใช้อ�านาจในการพัฒนาแต่พอควรและมีวิธีการที่จะป้องกัน 

มิให้ใช้อ�านาจไปในทางที่เป็นภัย

ทั้ง ๔ ประการนี้ จะขอขยายความดังนี้

(ก)�ความสงบและการบริหารเรียบร้อย
การวางแผนพัฒนาเป็นการวางแผนลงทุนส�าหรับชาติ เพื่อให้

เกิดผลในอนาคตทั้งใกล้และไกล เพราะฉะนั้นการลงทุนและการเก็บ

ผลจะกระท�าไม่ได้ดีถ้าบ้านเมืองไม่เป็นปกติสุข ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 

คือชาวนา ชาวไร่ ในเขตที่มีการรบพุ่งต่อสู้กัน จะหว่าน จะปลูก จะ

เก็บเกี่ยวไม่ได้สะดวก ประเทศเวียดนาม ลาว ไนจีเรีย และประเทศ 

อืน่ๆ ทีม่สีงครามขบัเคีย่วอยู ่ไม่มทีางวางแผนแม้แต่ล่วงหน้าเพยีง ๒-๓ 
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เดือน เพราะไม่ทราบแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สงครามระหว่างประเทศ 

และสงครามโลกย่อมขดัขวางการวางแผนพฒันาอย่างทีเ่ราเหน็กนัอยู่

แล้ว แม้แต่เพียงมีการคุกคามว่าจะโจมตีกัน เช่น กรณีมาเลเซียกับ

อินโดนเีซียประจันหน้ากนั กท็�าความเสือ่มเสยีแก่การจ�าเรญิเศรษฐกิจ

และสังคมของทั้ง ๒ ประเทศ

ความไม่สงบดังกล่าวข้างต้นไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นการคุกคาม

ด้วยอาวุธโดยชัดแจ้ง เมื่อใดการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องถึง

ขนาดชนิดที่เราเรียกกันว่า บ้านเมืองไม่มีข่ือมีแป แม้ว่าจะไม่มี

คอมมวินสิต์มาก่อการร้าย กจ็ะท�าให้ชาตนิัน้รวนเร พัฒนาอย่างไรไม่

ส�าเร็จ ลักษณะของความระส�่าระสายน้ีพอจะยกเอาค�าพรรณนาเรื่อง

เมืองสาวัตถี ใน มูลบทบรรพกิจ มาแสดงเป็นอุทาหรณ์ได้ คือ

 “อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี

ที่หน้าตาดีดี  ท�ามโหรีที่เคหา

เช้าค�่าเฝ้าสีซอ  เข้าแต่หอล่อกามา

หาได้ให้ภริยา   โลโภพาให้บ้าใจ

ไม่จ�าค�าพระเจ้า  เหไปเข้าภาษาไสย

ถือดีมีข้าไป  ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา

คดีที่มีคู่   คือไก่หมูเจ้าสุภา

ใครเอาข้าวปลามา  ให้สุภาก็ว่าดี

ที่แพ้แก้ชนะ  ไม่ถือพระประเวณี

ขี้ฉ้อก็ได้ดี   ไล่ด่าตีมีอาญา

ที่ซื่อถือพระเจ้า  ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา

ผู้เฒ่าเหล่าเมธา  ว่าใบ้บ้าสาระย�า

ภิกษุสมณะ  เล่าก็ละพระสธรรม

คาถาว่าล�าน�า  ไปเร่ร�่าท�าเฉโก
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ไม่จ�าค�าผู้ใหญ่  ศีรษะไม้ใจโยโส

ที่ดีมีอักโข   ข้าขอโมทนาไป

พาราสาวะถี  ใครไม่มีปรานีใคร

ดุดื้อถือแก่ใจ  ทีใครได้ใส่เอาพอ

ผู้ที่มีฝีมือ   ท�าดุดื้อไม่ซื้อขอ

ไล่คว้าผ้าที่คอ  อะไรล่อก็เอาไป

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา  มิได้ว่าหมู่ข้าไท

ถือน�้าร�่าเข้าไป  แต่น�้าใจไม่น�าพา

หาได้ใครหาเอา  ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา

ผู้ที่มีอาญา  ไล่ตีด่าไม่ปรานี”

ความยุ่งยากทั้งมวลที่พรรณนามานี้ สรุปได้ว่าเกิดเพราะ (1) 

ความมวัเมาในกามตณัหา (๒) ความโลภ (๓) ไม่ถอืศีลธรรมแต่ถือ

ไสยศาสตร์ (๔) การฉ้อราษฎร์บังหลวง (๕) โรงศาลไม่ให้ความ

ยุติธรรม (๖) ไม่เคารพความดี เห็นผิดเป็นชอบ (๗) ใจเหี้ยมโหด

ปราศจากเมตตากรณุา ถืออ�านาจเป็นธรรม (๘) ข้าราชการไม่ปฏิบัติ

หน้าที่ และข่มเหงราษฎร

ลักษณะวิบากเช่นนี้ วิธีแก้ไขมีอยู่ ๒ ประการคือ การอบรมสั่ง

สอนศลีธรรมในมวลชนและข้าราชการท่ัวไปให้ได้ผล ไม่ว่าจะใช้ศาสนา

พุทธหรือคริสต์ หรือศาสนาอื่นใดเป็นหลักประการหนึ่ง อีกประการ

หนึ่งต้องพยายามเพ่งเล็งท่ีผู้ใหญ่ในราชการ เพราะถ้าผู้ใหญ่ดีและ

ควบคุมผู้น้อยได้ จะช่วยให้ผูน้้อยเข้าท�านองคลองธรรมได้ง่ายขึน้ พทุธ

ภาษิตมีใจความว่า “ผู้น�าควรตั้งอยู่ในธรรมเสียก่อน หมู่คณะจึงสวัสดี

ได้” และขยายความว่า “เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ ถ้าโคผู้น�าฝูงไปคด โค

เหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมด ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมุติ

ให้เป็นผู้น�า ถ้าผู้นั้นประพฤติอธรรม ประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติ
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อธรรมเหมอืนกนั แว่นแคว้นทัง้หมดกไ็ด้ประสบความทกุข์ ถ้าฝงูใดโค

น�าฝงูไปตรง โคเหล่านัน้ย่อมไปตรงทัง้หมด ในหมูม่นษุย์กเ็หมอืนกนั 

ผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้น�า ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรมประชาชนนอกนี้ก็

ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน แว่นแคว้นทั้งหมดย่อมได้ประสบความ

สุข”

(ข)�เป้าหมายในการพัฒนา�
การพัฒนาบ้านเมอืงอย่างทีเ่ราเข้าใจกนัโดยทั่วไปนั้น หมายถึง

การเพิม่รายได้ของประชาชนในบ้านเมอืงให้อยูด่กีนิดขีึน้ มพีลานามยั

ด ีและมกีารศกึษาด ีจะท�าอย่างไรให้ถงึจดุหมายนี ้จะได้กล่าวในวรรค

ต่อไปตอนท่ีพดูถึงกระบวนการด�าเนนิงาน ในทีน่ีจ้ะขอย�า้ขยายความถงึ

ค�าว่าพัฒนาทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ว่า ยงัไม่ได้ความบรบิรูณ์จรงิๆ ถ้าไม่

ขยายความให้ชดัและเป้าหมายบกพร่องอยู ่จะไม่ได้ผลสมความมุง่หมาย

เป้าหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์ของการพัฒนาชาตินั้น ต้องให้ครบ

องค์ ๓ ประการคือ

(1) ต้องพยายามเพิ่มรายได้และสุขภาพของประชาชนในชาติ 

โดยค�านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคต ถ้าเราลงทุนมาก 

ทรัพย์ทีจ่ะน�ามากนิและใช้ในปัจจบัุนย่อมน้อยลง ถ้าเราลงทนุน้อยเกิน

ไป เราอาจจะอยู่ดีกินดีถึงขนาดในปัจจุบัน แต่อนาคต ประโยชน์จะ

น้อยไป ฉะนั้นจึงจ�าต้องรักษาดุลระหว่างปัจจุบันและอนาคตให้ดีให้

เหมาะ ให้ความยุติธรรมแก่คนรุ่นนี้และรุ่นหน้าพอควร

(๒) ต้องพยายามรักษาเสถียรภาพในการพัฒนา ค�าว่าเสถียร- 

ภาพนี้หมายความว่า สภาพที่ไม่เป็นการระส�่าระสาย เพราะถ้าเกิด

ความระส�า่ระสายในเศรษฐภาวะขึน้แล้ว ปัญหาทางการเงนิ เศรษฐกิจ 

และสังคมจะเกิดขึ้น ท�าให้พัฒนาไม่ได้ผล ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า

รัฐบาลเก็บภาษีอากรน้อยเกินควร คือน้อยกว่าที่ควรจะน�ามาลงทุน 
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และเวลาจะลงทุนก็พิมพ์ธนบัตรขึ้นให้มาก เอาเงินที่สร้างจากอากาศ

ธาตุนั้นมาใช้จ่าย กฎแห่งเศรษฐกิจย่อมจะท�าให้เกิดผล คือเงินเฟ้อ 

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นรวดเร็ว เพราะคนมีเงินมากกว่าของที่

ซื้อ ในกรณีเช่นนี้ การลงทุนของรัฐบาลและเอกชนย่อมไม่มีความ

แน่นอน คาดคะเนยาก ไม่มีเสถียรภาพทั้งค่าของเงินตราและการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาย่อมมีผลรวนเรดังที่ปรากฏอยู่ในหลาย

ประเทศ เช่น อินโดนีเซียเมื่อ ๔–๕ ปีก่อน เป็นต้น การรักษาเสถียร- 

ภาพเป็นวิชาทางการเงิน การธนาคาร และการคลัง

(๓) ต้องพยายามกระจายผลให้ทั่วถึงกันในหมู่ชาติเดียวกัน 

ไม่ใช่แต่พิเคราะห์ดูแต่เฉพาะอัตราเฉลี่ยส่วนรวมของชาติ อย่างใน

ประเทศไทย เราเห็นได้ชัดเจน คือ ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง 

ประชาชนมรีายได้เฉล่ียถึงประมาณ ๓ เท่าของประชาชนในอีสาน และ

ถ้าเราย่ิงพฒันา ผลของการพฒันานัน้ตกอยูก่บัคนในเมอืงหลวงได้ง่าย

กว่าที่จะไปได้แก่คนในชนบทในโลกนี้คนที่รวยแล้วยิ่งรวยขึ้นง่ายกว่า

คนจน และคนจนยิ่งวันก็ยิ่งจน ถ้าเราใช้หลักความยุติธรรมและความ

เมตตากรณุาในสงัคมเป็นทีต่ัง้แล้ว กจ็ะต้องตัง้เป้ามุง่พฒันาให้เกดิผล

มากเป็นพิเศษส�าหรับชาวนาและชาวชนบท ในทางปฏิบัติข ้อนี้

หมายความว่า ใช้เงินลงทุนให้มากส�าหรับชนบท และยับยั้งไว้บ้างใน

เมืองหลวง และแม้แต่ภายในเมืองหลวงเอง ก็ควรมุ่งให้เกิดประโยชน์

แก่คนยากจนเป็นพิเศษ

การวางเป้าหมายข้อนี ้นกัพฒันาจะต้องอาศยัศลีธรรมเป็นหลกั

ส�าคัญ

(ค)�กระบวนการด�าเนินงานพัฒนา�
เร่ืองนี้เป็นเรื่องทางวิชาการมากกว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้บรรยายมา

แล้ว แต่พอจะกล่าวง่ายๆ โดยทั่วไปว่า การพัฒนาเป็นเรื่องของการ
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ลงทุนและการคาดคะเนผล ฉะนั้นจึงต้องน�าผลที่คาดคะเนต่างๆ น้ัน

มาเปรยีบเทียบกนั ในการนีห้ลกัวิชาเศรษฐศาสตร์ทีน่�ามาใช้กเ็ป็นหลกั

ธรรมดาไม่ใช่หลกัพสิดารอะไรออกไป และการด�าเนนิงานในกระบวน 

การพฒันากเ็ป็นการด�าเนนิงานโดยแบบแผนระเบียบวธิปีฏบัิตธิรรมดา

ไม่แตกต่างอะไรกับการประกอบกิจหรือปฏิบัติราชการโดยปกติ คือ 

ลงทุนให้น้อยที่สุด ให้ได้ผลมากที่สุด และต้องกระท�าโดยรอบคอบ

แม้ว่าจะต้องเร่งท�า ผมขอย�า้ในเรือ่งหลกัธรรมดา ซึง่ตรงกนัข้ามกบัวธีิ

พัฒนาแบบอุตริ ในกระบวนการพัฒนานั้น เราจะท�าให้เกิดผลดีได้ก็

ด้วยมีความรอบรู้ลึกซึ้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เช่นน้ีเรียกว่าใช้

หลักธรรมดา วิธีพัฒนาแบบอุตรินั้นหมายถึงการละเลยเสียซึ่งทฤษฎี 

ฝืนหลกัธรรมชาต ิมนษุย์เราฝืนใจมนษุย์ด้วยกนัได้นบัว่าเก่ง แต่มนษุย์

ไม่เก่งพอทีจ่ะฝืนหลกัเศรษฐศาสตร์หรอืทฤษฎวีชิาอืน่ใด ถ้าฝืนเข้าเมือ่

ใดผลจะประสบเป็นหายนะเมื่อนั้น

ข้อที่ควรค�านึงถึงเป็นพิเศษในกระบวนการพัฒนาก็คือ ควรจะ

ท�าอะไรก่อนอะไรหลงั รัฐบาลควรท�าอะไรและเอกชนควรท�าอะไร

เนื่องด้วยทรัพยากรของชาติมีจ�ากัด เวลาก็มีจ�ากัด คนที่มีฝีมือ

ก็มีจ�ากัด เราจะท�าอะไรเพื่อพัฒนาพร้อมๆ กันทุกอย่างคงไม่ได้แน่ 

ฉะนั้นจึงจ�าต้องท�าเร่ืองส�าคัญก่อน เอาเร่ืองส�าคัญน้อยไปท�าทีหลัง 

เรื่องที่ส�าคัญมากกว่าอื่นๆ นั้น คือ เรื่องที่เมื่อท�าส�าเร็จแล้วจะช่วยให้

ท�าอย่างอื่นได้สะดวกและได้ผลดียิ่งขึ้น การพัฒนาคนและแรงงานอยู่

ในประเภทนี ้เพราะถ้ามคีนดมีฝีีมอืแล้วย่อมจะช่วยให้มฝีีมอืไปท�าอย่าง

อื่นได้สะดวก การจัดการ การคลัง การเงิน ให้มีระเบียบเรียบร้อย 

การตัดถนน การจัดการท่าเรือ และการขนส่งต่างๆ ให้มีสมรรถภาพ

ด ีย่อมอยูใ่นประเภทส�าคญัเหล่านีท้ั้งนัน้ อนึง่ ในการด�าเนนิงานพฒันา

นั้น นักเศรษฐศาสตร์มักจะเพ่งเล็งแต่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ถ้าเป็น

เช่นนี้จะนับว่ามีการพัฒนาสมบูรณ์มิได้ จ�าต้องพิจารณาเลยไปถึง
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พัฒนาการทางสังคมด้วย ซึ่งหมายถึงการศึกษา สาธารณสุข 

สาธารณปูการ และนอกจากน้ันนกัเศรษฐศาสตร์ควรค�านงึถงึหลักใหญ่

แห่งชวีติคอื ความงาม ศลิปะ กวนีพินธ์ และดนตรี ต้องอยู่ในข่ายแห่ง

การพัฒนาขั้นส�าคัญ การวิจัยในมหาวิทยาลัยเล่าก็เป็นการส่งเสริม

สัจจะและปัญญา ควรเป็นเรื่องเอกของกระบวนการพัฒนาด้วย

ในประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาระหว่างรฐับาลและเอกชนนัน้ เป็นเรือ่ง

ของลัทธิการเมืองอย่างหนึ่ง กับเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิในบุคคล

อกีอย่างหนึง่ ลทัธคิอมมวินวิต์และโซเชยีลิสต์อย่างจัดถอืว่ารฐับาลควร

ท�าเสียทั้งหมดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เอกชนควรเป็นเครื่อง

มือรัฐบาลเท่านั้น ส่วนลัทธินายทุนและเสรีนิยมนั้น ถือว่ารัฐบาลควร

ท�าน้อยที่สุด เอกชนเป็นใหญ่ ลัทธิทั้ง ๒ นี้สร้างความอยุติธรรมและ

มีผลร้ายทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะฝ่ายคอมมิวนิสต์ย่อมเพิกเฉยในศักดิ์ศรี

ของมนุษย์ ส่วนลัทธินายทุนถ้าปล่อยให้ด�าเนินไปโดยเสรี ย่อมท�าให้

เกดิการเบยีดเบียนกนัได้ง่าย และความมัง่คัง่กบัความยากจนจะรนุแรง

แตกต่างกันไปยิ่งมากขึ้นในสังคม คนมีเสียเหลือหลาย คนจนยิ่งจน

ทรุดลง ฉะนั้นผมเห็นว่าวิธีที่เหมาะคือทางสายกลาง รัฐบาลไม่แย่ง

ราษฎรท�าเสียทั้งหมด และก็ไม่ปล่อยปละละเลยให้ท�ากันไปโดยไม่มี

ขอบเขต รัฐบาลจะต้องใช้มาตรการการคลังและการภาษีอากรก�ากับ

การกระท�าของเอกชน และพยายามส่งเสรมิให้เกดิผลส่วนรวมขึน้โดย

ช่วยวางพื้นฐานในการพัฒนาให้ราษฎร

ท่ีผมกล่าวถงึรัฐบาลในทีน่ีห้มายถงึเอกชนผูม้อี�านาจในราชการ

ด้วย ผู้ท่ีมีอ�านาจแล้วมักจะหลงเข้าใจไปว่า คนอื่นจะไม่สามารถท�า

อะไรได้เป็นประโยชน์แก่ชาติ ทั้งนี้ไม่ต้องกล่าวถึงการแสวงหาลาภยศ

สมบัติกันดื้อๆ ผู้มีอ�านาจบางคร้ังอาจจะคิดว่าตนต้องเป็นประธาน

บริษทันัน้ธนาคารนีใ้ห้ทัว่ไปหมด ใครจะท�าอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มาเซ่นไหว้

เจ้าพ่อด้วยหัวหมูหรือบายศรี ซึ่งในกรณีปัจจุบัน หมายถึงหุ้นลม หุ้น
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ฟรี และอภิสิทธิ์ในการเก็บภาษีเข้ากระเป๋าของตนและลูกเมีย ผลร้าย

เกิดขึ้นเสมอในกรณีเช่นนี้ ทางแก้คือถ่อมตนเองลงสักนิด และนึกถึง

ศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่ซึง่ควรเคารพบ้าง ซึง่รวมทัง้ชาวไร่ ชาวนา พ่อค้า และ

นักอุตสาหกรรมหรืออีกนัยหนึ่งนึกถึงศีลธรรมบ้าง

(ง)�อ�านาจในการพัฒนา�
ในกระบวนการพฒันาคอืการลงทนุส�าหรบัส่วนรวมนัน้ ย่อมอด

เสยีมไิด้ท่ีจะมีการใช้อ�านาจมากกว่าปกติไปบ้าง ในวงราชการย่อมมกีาร

ก่อสร้างมาก จ้างคนมาก เงนิงบประมาณรายจ่ายย่อมสูงกว่าปกต ิและ

ย่อมจะมีการด�าเนินงานโดยเข้มแข็งกว่าปกติ กล่าวกันง่ายๆ ก็คือ 

พฒันามาก งานกม็าก เงนิกม็าก ช่องทางทีจ่ะโกงกนั ทจุริตกนักม็าก 

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุขให้แก่ผู ้มีอ�านาจที่ปราศจากหิริ

โอตตัปปะ ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาจึงจ�าเป็นต้องสร้างระเบียบวิธี

ปฏบิตัป้ิองกนัทุจริตและการใช้อ�านาจไปในทางมชิอบให้ได้ จงึจะพฒันา

ให้ได้ผลสมบูรณ์จริงๆ

เวลาเราจะก่อสร้างอะไร ถ้าเรามีเงินพอ เราก็หาซื้อสิ่งที่ดีที่สุด 

ถูกที่สุดทั่วโลกได้ ส�าคัญอยู่ที่วางระเบียบให้รัดกุมและหาคนซื่อสัตย์

มาด�าเนินการ เท่านี้ยากพออยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่มีเงินพอ ผู้ที่ต้องการ

จะขายของและถือโอกาสท�าประโยชน์ส่วนตวั ย่ิงจะมทีางยัว่ยวนเราได้

ง่าย โดยยอมให้ติดหนี้ไว้ แต่ต้องซื้อของของเขา (อย่างท่ีเราเรียกว่า 

Supplier’s Credit) กรณีเช่นนี้เปิดช่องทางให้ทุจริตและเอารัดเอา

เปรียบได้ง่าย เอกชนหรือรัฐบาลก็เหมือนกัน ฉะน้ันจึงจ�าเป็นต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในการพัฒนารัฐบาลจ�าเป็นจะต้องจ่ายเงินมากกว่ากรณีปกติ

และเพ่ือการนีรั้ฐบาลจะหวังเกบ็ภาษีอากรมาใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ย่อมเป็น

ท่ีเดอืดร้อน จงึจ�าเป็นทีร่ฐับาลจะต้องกูเ้งนิมาจ่ายพฒันาการกูเ้งนิแบ่ง
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ออกเป็นกู้ภายในประเทศและกู้จากต่างประเทศ การกู้เงินภายใน

ประเทศน้ัน มีข้อพึงระวังอยู่มิให้การกู้นั้นก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ถ้ากู้จาก

ธนาคารกลางมากๆ แล้ว ธนาคารกลางต้องพิมพ์ธนบัตรออกมามากๆ 

เพือ่ให้กู ้ย่อมจะเกิดเงนิเฟ้อได้ง่าย การกูจ้ากประชาชนหรอืบรษัิทหรอื

กองทุนเอกชนซึ่งเป็นเงินออม จะผ่านธนาคารออมสินหรือไม่ก็ตาม 

เป็นการกูท่ี้ไม่เกดิเงินเฟ้อ ส่วนการกูเ้งนิจากต่างประเทศนัน้ มปีระเดน็

ท่ีจะต้องระวังคือ อย่าให้เกิดพอกพูนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ควรจะ

ก�าหนดจ�ากัดไว้ให้แยบคายรอบคอบว่า ไม่ให้เกินความสามารถช�าระ

หนี้แต่ละปี โดยใช้หลักประมาณรายได้จากการส่งสินค้าขาออกเป็น

เกณฑ์ เร่ืองนีร้ฐับาลไทยมคีวามรอบคอบพอได้วางหลกัเกณฑ์ก�าหนด

ไว้ดงักล่าวข้างต้น และได้มอบหมายให้กรรมการบริหารของสภาพฒันา

เศรษฐกจิแห่งชาตแิละอนกุรรมการพจิารณาการก่อหน้ี (อ.พ.น.) ของ

กรรมการบริหารนั้น เป็นพนักงานคอยพิจารณาอยู่เสมอ

มีเจ้าลัทธิประหลาดบางคนออกความเห็นว่า ประเทศด้อย

พัฒนาอย่างไทยเรานี้ป้องกันการโกงกันได้ยาก และยิ่งมีการพัฒนา

แล้วก็ยิ่งป้องกันยาก และมิหน�าซ�้ายังกล่าวต่อไปอีกว่าถ้าเราปล่อยให้

โกงกนัเสียบ้างจะพฒันาได้เรว็ขึน้ ลทัธน้ีิเป็นลทัธิอบุาทว์ จะพฒันากัน

ให้พิสดารไปเช่นนั้นได้อย่างไร ถ้าเราจะปล่อยให้ศีลธรรมเส่ือมโทรม

ไปเพื่อพัฒนากันให้สะดวก แม้ว่าจะเป็นความจริงก็อย่าพัฒนาเสียดี

กว่า อยูก่นัเฉยๆ มคีวามสขุกว่า แม้ว่าจะด้อยวตัถไุปบ้าง แต่ลทัธอิตุริ

ดงักล่าวไม่มหีลกัวชิาเศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ หรอืศลีธรรมสนบัสนนุ

ประการใด ถ้าประเทศใดมกีารโกงกนัมากเท่าใด กย่็อมเป็นอปุสรรค

ในการพฒันามากเท่านัน้ และพอเปิดโอกาสให้โกงกนัได้ ก็จะยิง่โกงกนั

ใหญ่ ตวัอย่างประเทศท่ีได้รับความเสยีหายในเรือ่งนีก็้มอียูใ่นระยะก่อน

ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย กานา และประเทศอื่นๆ ใน

แอฟริกาหลายประเทศ



๓๗๙ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ตอนที่�๓�การพัฒนาคน
ในชัว่โมงสดุท้ายนีผ้มตัง้ใจจะพดูให้น้อย เพือ่เปิดโอกาสให้ท่าน

ผู้ฟังได้อภิปรายโต้แย้งค�าบรรยายของผม หรือต้ังค�าถามเพื่อให้ขยาย

ความที่ยังบรรยายมิได้แจ่มแจ้ง และหวังว่าท่านผู้ฟังจะร่วมมือในการ

นี้ แต่ก่อนที่จะเปิดอภิปรายทั่วไป ผมใคร่จะเสนอความคิดเห็นบาง

ประการเกี่ยวกับเรื่องที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับทั้งศาสนา ศีลธรรม และการ

พัฒนา เรื่องนั้นคือ เรื่องของคน

การพัฒนาคน หมายถึงการศึกษาส�าหรับคนที่ยังเยาว์วัยและ

เข้าสถานการศึกษา แต่ความหมายกว้างขวางรวมถึงคนที่พ้นจากวัย

และเกณฑ์การศึกษาแล้ว เราจะช่วยคนทั้ง ๒ ประเภทนี้ให้เป็นคนดีมี

ความรู้ มีความสามารถท�างานที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้

อย่างไร เรื่องที่ควรจะพูดเรื่องนี้ยืดยาวมากพอที่จะเป็นหัวข้อปาฐกถา

อนุสรณ์ ซินแคลร์ ทอมป์สัน อีก 1 ปี ผมจะขอเสนอแต่เฉพาะหัวข้อ

ส�าคัญๆ สั้นๆ

ส�าหรับเด็กเล็กตั้งแต่ ๖–๗ ขวบข้ึนไป รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะ

อ�านวยการศกึษาให้ทัว่ถงึ ขณะนีเ้รายงัไม่สามารถท�าให้เด็กทกุคนเข้า

เรียนได้ตามก�าหนด แต่การแก้ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดเรื่อง

หนึง่ในการพฒันาชาต ิตราบใดทีเ่ดก็ของเรายงัไม่สามารถอ่านเขียนได้ 

ผูใ้หญ่ทัง้หลายควรจะมคีวามละอายใจเพราะบกพร่องในหน้าท่ี ทัง้ด้าน

ศีลธรรมและการพัฒนา

การอ�านวยการประถมศึกษานี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาอ้างว่า

ท�าเรว็ไม่ได้ เพราะครสู่วนมากขาดคณุวฒุ ิข้ออ้างนีผ้มไม่เหน็ด้วยเลย 

คุณวุฒิส�าหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษานั้นไม่สูงนักส�าหรับวิชาการ 

(ปัญญา) แต่สูงยิ่งนักส�าหรับความอุตสาหะ (วิริยะ) ครูเป็นจ�านวน

มากต้องการจะปรบัปรงุวิทยฐานะของตน จนลมืไปว่าตนมหีน้าทีส่อน
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เดก็ บางคนไม่เอาใจใส่การสอน แต่เอาใจใส่การเรียนและการสอบเลือ่น

วทิยฐานะของตนเองมากเกนิไป และครใูหญ่ ศกึษาธกิารส่วนใหญ่มกั

จะไม่กวดขนัตรวจตราการปฏบัิตงิานของคร ูการเทดิทนูวทิยฐานะของ

ครูแทนความอตุสาหะวิรยิะของครนูัน้ เป็นการละเมดิศลีธรรมและขดั

ขวางการพฒันา

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษานั้น ไม่บังคับส�าหรับเด็กทุกคนใน

ปัจจุบันนี้ แต่ถ้ามีเด็กเข้าเรียนในชั้นมัธยมมากเพียงใดบ้านเมืองก็จะ

มีช่องทางเจริญได้เร็วขึ้นเพียงนั้น ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ การ

อ�านวยการศึกษาชัน้มธัยมนีต้้องกระท�าโดยมคีวามมุง่หมาย ๒ ประการ 

ประการหนึ่ง ให้วิชาการแตกฉานดีพอสมควร และอีกประการหนึ่ง 

ต้องส่งเสริมให้นักเรียนแยกออกเป็น ๒ ทาง คือ ผู้ที่จะเรียนชั้นอุดม

ต่อไปทางหนึ่ง กับผู้ที่จะเรียนจบชั้นมัธยมและออกไปท�างานประกอบ

อาชีพ ฉะนั้นจึงควรจะจัดการศึกษาให้สูงทางวิชาการส�าหรับนักเรียน

ประเภทแรกและให้สูงพอทางวิชาชีพ (อาชีวศึกษา) ส�าหรับนักเรียน

ประเภทหลัง

ส�าหรบันกัเรยีนทีอ่อกจากการศกึษาในโรงเรยีนไปในชัน้ประถม

ก็ดี หรือในชั้นมัธยมก็ดี ยังจัดว่าได้รับความรู้เพียงพอแก่สถานการณ์

ปัจจุบันและความต้องการด้านพัฒนามิได้ เพราะเรียนน้อยเกินไป 

รัฐบาลจ�าต้องจัดการศึกษาอบรมนอกโรงเรียนต่อไปให้ด้วย และต้อง

ท�าเป็นการจรงิจงั โดยให้หนกัไปในด้านให้รูห้นงัสอืส�าหรบัชัน้ประถม 

และฝึกอาชพีให้ความรูพ้เิศษส�าหรบันกัเรยีนทีอ่อกชัน้มธัยม

นักเรียนชั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น นับได้ว่าเป็นชั้น

ปัญญาชน การศกึษาจ�าต้องอ�านวยให้นกัเรยีนชัน้นีร้อบรูว้ชิาการทัว่ไป

กว้างขวางพอสมควร ให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของปัญญาชนใน

ประเทศ และให้รูว้ชิาเฉพาะของตนให้ลกึซึง้จรงิจนประกอบอาชพีเป็น

ผู้น�าคนอื่นได้
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แต่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถม มัธยม หรืออุดม พวกเราที่

เป็นผู้ใหญ่ควรจะถือเป็นหน้าทีท่ี่จะให้ความรูท้างศีลธรรมให้รูผ้ดิรู้ชอบ 

ให้ถือทศันคตทิางธรรมอนัถกูต้อง มใิช่คะนองเหน็การเสพสรุา เสเพล 

การโกง เป็นการประพฤติที่คนเก่งควรกระท�าเป็นปกติวิสัย และการ 

กระท�าเรือ่งนีใ้ห้ได้ผลจรงิ ผูใ้หญ่ต้องท�าเป็นตวัอย่างให้เหน็ ไม่ใช่บอก

ว่าผู้ใหญ่ท�าได้อย่างหนึ่งแต่เด็กต้องท�าอีกอย่างหนึ่ง และตัวอย่างที่

ต้องการให้ท�านัน้ต้องเริม่ตัง้แต่บ้าน บิดามารดา ต่อมาถงึครบูาอาจารย์ 

และผู้ที่มีช่ือเสียงในวงราชการและสังคมทั้งหลาย ความประพฤติช่ัว

ของเด็กและเยาวชนนั้นไม่ใช่เกิดจากการละเมิดศีลธรรมของเด็กและ

เยาวชน แต่มีสาเหตุมาจากการละเมิดศีลธรรมของผู้ใหญ่เป็นส�าคัญ

ทุกวันนี้เราบ่นกันว่า เด็กนักเรียนเกกมะเหรกเกเร นักศึกษา

และนิสิตก่อการไม่สงบ หัวแข็ง ยกพวกตีกัน ขว้างระเบิดกันและกัน 

บ่นกบ่็นไป และพวกเราบดิามารดาครบูาอาจารย์จะท�าอย่างไรกนั ผม

อดคดิไม่ได้ว่า ผูใ้หญ่เรานีช่้วยตัวเองและช่วยเด็กได้ ด้วยวธิซีึง่ศาสนา

ท้ังพทุธและคริสต์สัง่สอนไว้ วิธนีัน้คอือาศัยความรกั ความเมตตา และ

การปฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง เมือ่เดก็และผูใ้หญ่มคีวามรกัผกูพนักนัจรงิ 

เด็กและผู้ใหญ่จะเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน พูดจากันพอเชื่อฟัง 

ความรักเป็นอาหารทิพย์เลีย้งโลก ไม่ว่าเราจะถอืก�าเนดิมาเป็นชาวพทุธ

หรือชาวคริสต์



พระพทุธศาสนากบัการพัฒนาชาติ
ตีพิมพ์ใน รายงานกิจการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕1๔)

พระเดชพระคุณท่าน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ และนิสิตนักศึกษา

หัวข้อเรื่องที่ผมจะบรรยายในวันนี้เท่าที่มหาจุฬาลงกรณราช- 

วิทยาลัยได้มอบหมายมาคือเร่ืองพระพุทธศาสนากับการพัฒนา

เศรษฐกจิ กระผมใคร่จะขอเปลีย่นเป็นการพฒันาชาตเิพราะเหตวุ่าเท่า

ท่ีได้พจิารณาและเท่าทีไ่ด้มปีระสบการณ์มาเป็นเวลานานพอสมควร ก็

รู้สึกว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ส�าคัญรองลงไปกว่าเรื่องสังคมในบาง

กรณี เพราะฉะนั้นจึงใคร่ขอเปล่ียนหัวข้อเป็นพระพุทธศาสนากับการ

พัฒนาชาติ เพื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นข้อที่กระผมควรจะออกตัวอีกข้อ

หนึ่งก็คือ กระผมเองแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนแต่จะเรียกว่าเป็นคนที่

แก่วัดก็หาเรียกได้ไม่ นอกจากจะเคยบวชเป็นสามเณรเป็นเวลานาน

มาแล้ว เมื่อเด็กๆ ก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนฝร่ังซึ่งมีการสอนคริสต์

ศาสนาเป็นพ้ืน ความรู ้ทางพระพุทธศาสนาของกระผมไม่ลึกซึ้ง

แตกฉานเท่าที่เก็บได้ก็จากการที่เคยตามคุณยายไปฟังเทศน์ จากการ

อ่านหนงัสือทีเ่กีย่วกบัพทุธศาสนาและพระธรรมเทศนาบางเล่ม เพราะ

ฉะนั้นถ้าหากว่ามีความผิดพลาดในเรื่องหลักการพระพุทธศาสนา 

กระผมหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ให้อภัย

ในการแสดงปาฐกถาในวันน้ีกระผมจะขอแยกออกเป็น ๓ หัว

ข้อใหญ่ๆ หวัข้อแรกจะกล่าวถึงการพฒันาชาตซิึง่จะแยกหวัข้อย่อยออก

มาเป็นความเจรญิของสงัคมและคตใินการวางแผนพฒันาและเรือ่งการ
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พฒันาคนในตอนหลงั กระผมหวังว่าจะได้เสนอข้อคดิบางประการเกีย่ว

กับบทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชาติ

ตอนที่�๑�การพัฒนาชาติ

ความเจริญของสังคม
เราทัง้หลายได้กล่าวกนัอยูเ่สมอว่าชาตขิองเราต้องการทีจ่ะให้มี

การพัฒนา ข้อที่คิดในเบื้องต้นก็คือว่าเราจะพัฒนาไปเพื่ออะไร เราจะ

พัฒนาไปเพื่อให้สังคมของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงจะเรียกว่า

สังคมทีเ่จริญและทีไ่ด้พฒันาแล้ว กระผมมคีวามเหน็ว่า สงัคมใดก็ตาม

จะเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องมีลักษณะ ๔ ประการคือ

1. เป็นสังคมที่มีสมรรถภาพ

๒. บุคคลในสังคมนั้นพึงมีอิสระและเสรีภาพ

๓. สังคมนั้นมีความยุติธรรมครอบง�าอยู่ และ

๔. บุคคลในสังคมนั้นมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน

หลักเกณฑ์ในการที่สังคมใดจะเจริญขึ้นได้ทั้ง ๔ ประการนี้ 

กระผมขอขยายความดังต่อไปนี้

หลักสมรรถภำพ ในท่ีนี้ กระผมหมายถึงความสามารถของ

บุคคลในสังคมที่จะประกอบกิจต่างๆ ให้มีผลเป็นประโยชน์แก่ตนและ

แก่ผู้อื่น อรรถประโยชน์ที่ว่านี้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการคือ

• ประโยชน์ทางวัตถุ

• ประโยชน์ทางปัญญา และ

• ประโยชน์ทางธรรมะ

ประโยชน์ทางวัตถุ ได้แก่การอยู่ดีกินดีท�าให้สุขกาย ข้อน้ีส่วน

ใหญ่ในฐานะท่ีเราอยู่ในโลก เราก็มักจะยึดถือเป็นข้อส�าคัญแต่แท้จรงิ
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ท่านท้ังหลายในทีน่ีค้งจะเข้าใจดว่ีาไม่ใช่เป็นหวัข้อทีส่�าคญั ทีส่�าคญักว่า

นัน้กค็อืประโยชน์ทางปัญญา ประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่การสร้างสรรค์

ความงามให้เกดิขึน้ในประเภทต่างๆ ท�าให้เจรญิใจยิง่ขึน้ มคีวามรูก้ว้าง

ขวาง มีวิชาที่จะชักน�าไปสู่ความอิ่มเอิบในทางใจ มีวรรณคดี มีดนตรี 

และปรัชญายึดมั่น ส่วนประโยชน์ที่ ๓ คือ ประโยชน์ทางธรรมะ นั้น 

ได้แก่ความอิ่มเอิบในดวงจิต เพราะความรู้สึกว่ามีอะไรเกิดข้ึน รวม

เป็นประโยชน์ทั้งสาม

ความสามารถนีจ้ะมาจากปัญญาโดยก�าเนดิทางหนึง่ และจะมา

จากการศึกษาอบรมอีกทางหนึ่ง เม่ือบุคคลในสังคมมีความสามารถ

เป็นเบือ้งต้นแล้ว บุคคลเหล่านัน้ย่อมจะรูจ้กัสะสมความสามารถขึน้มา

เป็นทุนประกอบขึ้นเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เครื่องกลไก ท�าให้มี

สมรรถภาพสูงยิ่งขึ้นสืบไป วิธีการใช้เครื่องมือและความสามารถของ

บุคคลประกอบกันนั้น ก็ยิ่งส่งเสริมวิชาการและความถนัดให้สูงยิ่งขึ้น 

เป็นมรดกตกทอดแก่อนชุนต่อๆ ไป เพราะฉะนัน้สมรรถภาพทีก่ระผม

กล่าวถึงในที่นี้จึงควรจะแยกได้ว่าเป็นสมรรถภาพท้ังในปัจจุบัน และ

สมรรถภาพอันเป็นทุนส�าหรับอนาคตของสังคม การสะสมทุนทาง

วิชาการต้องอาศัยการวิจัยเป็นส�าคัญ ประเทศใดสถาบันการศึกษาใด

ไม่มีการวิจัยหรือมีการวิจัยแบบนั่งประชุมกันเฉยๆ หรือแบบวิจัยด้วย

ลมปากอย่างที่บางแห่งเขาท�าในประเทศไทย สถาบันนั้นย่อมจะต้อง

ด้อยในเชิงสะสมทุนเป็นแน่ อนึ่ง ความสามารถของบุคคลแต่ละคน

เมื่อมีการประสานกันและกัน โดยวิธีการจัดการที่ดีและวิธีบริหารที่ดี

ย่อมท�าให้เกิดความสามารถส่วนรวม ซึ่งสูงกว่าผลบวกธรรมดาของ

ความสามารถแต่ละคน กล่าวโดยสรุปแล้ว สมรรถภาพของสังคมเป็น

ก�าลังส�าคัญที่จะชักจูงให้สังคมและบุคคลในสังคมเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ 

ขึ้นไป นี่แหละเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่า “พัฒนา”

หลักที่ ๒ คือ หลักอิสรเสรีภำพ เสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่
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ท�าให้มนษุย์มคีวามแตกต่างกนักบัสิง่ทีป่ราศจากชวีติ หรอืเครือ่งยนต์

กลไก หรือสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามีแต่สมรรถภาพ แต่บุคคลในสังคมนั้น

ปราศจากเสรีภาพ สังคมนั้นย่อมจะเป็นสังคม “หุ่น” แม้จะมีก�าลัง

ท�าให้เจริญขึ้นได้ก็เจริญไปได้ไม่ดีนัก เพราะผลของความสามารถนั้น

คงมีไปในท�านองเดียวกันส�าหรับทุกคน เสรีภาพท�าให้มนุษย์เรา

สามารถเลอืกจดุหมายและวถีิทางแห่งชวีติและการประกอบกิจของตน

ได้ตามชอบใจ และใจของมนุษย์น้ันย่อมรวมถึงรสนิยมและความเอน

เอยีงต่างๆ กนัออกไป เมือ่มคีวามแตกต่างกนั สงัคมนัน้ย่อมจะมคีวาม

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนึ่ง เมื่อมนุษย์เราท�าอะไรด้วยใจชอบ คือที่เรียกตามคติ

พระพทุธศาสนาว่ามฉีนัทะ ท่านว่าจะท�าได้ผลดกีว่าท�าโดยไม่ชอบหรอื

ท�าโดยฝืนใจท�า เพราะฉะนัน้เสรภีาพจงึเป็นสิง่ทีส่่งเสรมิปัญญาอนัเป็น

อนุสนธิแห่งสมรรถภาพ

อกีประการหนึง่ มนษุย์แต่ละคนเกิดมาย่อมมศัีกดิศ์รขีองตวัตดิ

มา ศกัดิศ์รนีีห้าควรจะลบล้างเสยีมไิด้ ไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะท่ีต�า่ต้อย

หรอืในฐานะวงศ์ตระกลูทีส่งูส่ง เพราะฉะนัน้เสรภีาพจึงเป็นหลกัส�าคญั

ในการพัฒนาชาติ หลักการประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ควรจะส่ง

เสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาในประเทศชาติ

ขึ้นได้ อุปสรรคส�าคัญของหลักประชาธิปไตย ก็คือ ความโลภอย่าง

หนึง่ กบัความทะนงนกึว่าตนวเิศษอย่างหนึง่ เลยท�าให้เพกิเฉยต่อและ

ท�าลายซ่ึงสทิธแิละศกัด์ิของผูอ้ืน่ เป็นการเหนีย่วรัง้ไว้ไม่ให้โอกาสทีช่าติ

บ้านเมืองจะเจริญพัฒนาได้โดยสมบูรณ์

หลักที่ ๓ หลักควำมยุติธรรมในสังคม มนุษย์เราในสังคม

ผูกพนัให้อยูก่นักโ็ดยมีกฎแห่งความยุตธิรรมกระชบัอยู ่ท�าดไีด้ดที�าชัว่

ได้ชัว่ เป็นคตขิองศาสนาพุทธ การทีสั่งคมจะอยูเ่ป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั

ได้ หรอืเราเรยีกว่ามสีามคัคธีรรมนัน้ย่อมต้องอาศยัความยตุธิรรมเป็น
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ที่ตั้ง ความน้อยใจ ความริษยา ความแก่งแย่งชิงดีย่อมเกิดจากความ

รูส้กึนกึหรือระแวงว่าคงจะมคีวามอยตุธิรรมขึน้ และถ้าเป็นเช่นนัน้ย่อม

จะเป็นชนวนให้เกิดทุกข์ สันติสุขย่อมปลาสนาการไป ทั้งนี้ไม่ว่าเป็น

เร่ืองของสังคมเดียวของชาติเดียวกัน หรือเป็นเรื่องระหว่างชาติ ถ้า

ขาดความยตุธิรรมในชาตบ้ิานเมอืง ถ้าหากไม่มขีือ่ไม่มแีปกจ็ะเกดิเหตุ

จลาจลภายในชาตนิัน้ ถ้าเป็นเร่ืองระหว่างชาตกิย่็อมเกดิเหตกุลยุีคและ

สงคราม ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมน�าไปสู่สันติ และสันติเป็น

มูลฐานแห่งการพัฒนา

หลักที่ ๔ ควำมเมตตำกรุณำ มนุษย์เราเกิดมามีร่างกายและ

ปัญญาสมองไม่เสมอกัน บางคนฉลาด บางคนโง่ บางคนพิการ บาง

คนแข็งแรง บางคนก็ประสบภัยพิบัติในระหว่างด�ารงชีวิตอยู่ บางคน

เกดิมาในถิน่ฐานทีม่ช่ีองทางจะศกึษาเล่าเรยีนได้สะดวกสบาย แต่บาง

คนอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญเหล่านี้ เป็นต้น เมื่อเริ่มต้นก็เกิด

ความไม่เสมอกันเสียแล้วนี้ ย่อมเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะขจัดปัดเป่า

ความไม่เสมอภาคนัน้ ให้ลดน้อยลงท่ีสุดจะกระท�าได้ สมดงัทีป่ระธานา- 

ธิบดีรามอน แมกไซไซ แห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่า “ใครเกิดมามีน้อย ควร

จะได้รับให้มากจากกฎหมาย” ธรรมะข้อนี้ก็คือเมตตากรุณานั่นเอง 

ตามความเห็นของกระผม การที่บางคนในพวกเราเรียกว่า “กฎแห่ง

กรรม” เช่นเดก็ทีเ่กดิมาตาบอดแล้วเรากเ็ฉยเมย ขาด้วนเรากเ็ฉยเสยี

เพราะถือเป็นอุเบกขาเสียว่า เพราะชาติก่อนเขาท�าบาป จึงมาตาบอด

หรือเสียขาในชาตินี้นั้น กระผมขอเสนอว่าเป็นความเชื่อที่เป็นภัยแก่

สังคมอย่างยิง่ ผูใ้ดกอบโกยลาภยศด้วยมจิฉาชพีแล้วภายหลงัพยายาม

ไถ่บาปด้วยการให้ทาน ท�าบุญเล้ียงพระ การท�าบุญให้ทานชนิดนี้ไม่

ชอบด้วยหลกัธรรม เป็นเรือ่งทีจ่ะอนโุลมเข้าในหลกัเมตตากรณุาไม่ได้ 

หลกัเมตตากรณุานีก้ระผมขอเสนอว่าสบืเนือ่งสมัพนัธ์กบัหลักเสรภีาพ 

คือศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน ผู้ที่อ่อนแอกว่าย่อมพึงมีสิทธิเรียกร้อง 
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ไม่ใช่คอยรับทานจากผูท่ี้แข็งแรงกว่า และผูท้ีแ่ขง็แรงกว่า ฉลาดกว่า จะ

ต้องรูจั้กยบัยัง้ไม่กอบโกยด้วยความโลภ เปิดโอกาสให้มคีวามยตุธิรรม

ในสงัคม ความกรุณาและเมตตาเป็นธรรมส�าคญัของสงัคม สมรรถภาพ

อย่างเดยีวอาจท�าให้เกดิความอยตุธิรรมได้ง่าย ต้องอาศยัความเมตตา

กรุณาด้วย สังคมจึงจะเจริญพัฒนาโดยสมบูรณ์

คติในการพัฒนาชาติ
ที่กระผมได้กล่าวมาถึงตอนนี้ ได้พยายามที่จะเสนอว่าลกัษณะ

ของสังคมท่ีจะมีการพัฒนาด้วยดีนั้นควรจะประกอบไปด้วยคุณธรรม

อย่างไรบ้าง ต่อไปนีก้ระผมจะขอเสนอคตบิางประการในการวางแผน

พัฒนาชาติ เมื่อพิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ชาติที่จะเจริญได้จะต้องมี

ลักษณะ ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น การวางแผนพัฒนาก็ย่อมจะต้อง

กระท�าภายในกรอบหลัก ๔ ประการนั้น การวางแผนพัฒนานั้นคน

ส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เป็นเรือ่งของเศรษฐกิจ และบางคนก็อาจจะขยาย

ลงไปจนถึงว่า เป็นเร่ืองของการศึกษาและสาธารณสุขร่วมด้วยเป็น

ส�าคัญ และถือว่าเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ 

แท้จริงถ้าพิจารณาไปโดยลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ว่า เรื่องของการพัฒนา

ชาตินั้นเป็นเรื่องของวิชาการทุกแขนง รวมทั้งวิชาศีลธรรมจรรยาด้วย 

เมือ่เราจะปลกูบ้าน เราจะต้องปรับเนือ้ทีด่นิและก่อรากฐานให้แน่นแฟ้น

เสียก่อน เม่ือเราจะปลกูพชืหวังผล เราต้องบ�ารงุทีด่นิ หาอาหารพชื หา

น�า้มารด และจะต้องเตรียมคนเตรียมพาหนะเตรยีมยุง้ฉางเป็นอปุกรณ์

ให้พร้อม ฉันใดฉันนั้น การหว่านพืชพัฒนาจะหวังผลนั้นก็ต้องเตรียม

สิง่ต่างๆ อนัเป็นอปุกรณ์ไว้ให้พร้อมจงึจะได้ผลดแีละสมบรูณ์ ถ้าไม่ได้

เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อม ก็พัฒนาได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่

ควร เหมอืนหว่านพชืลงไปในนาทีข่าดน�า้หรอืขาดธาตทุีเ่ป็นอาหารพชื 

สถานการณ์ต่างๆ อนัจะเป็นทนุแก่การพฒันานัน้ กระผมขอเสนอเป็น
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ข้อสรุปว่า

1. ชาตคิวรจะมคีวามสงบเรยีบร้อยท้ังภายในและภายนอกและ

การบริหารราชการแผ่นดินควรจะมีระบบที่ดีพอสมควร

๒. เราจะต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ดีและให้ถูกต้อง 

เพราะเหตุว่า ถ้าหากตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถูกต้อง เราย่อมจะด�าเนินการ

พัฒนาไปไม่ได้ผล

๓. วิธีด�าเนินงานพัฒนานั้น จ�าเป็นจะต้องอาศัยหลักวิชาและ

จ�าเป็นที่จะต้องกระท�าไปโดยรอบคอบ

๔. การใช้อ�านาจในการพัฒนาควรจะใช้แต่พอสมควร และจะ

ต้องมีวิธีการที่จะป้องกันมิให้มีการใช้อ�านาจไปในทางที่อาจจะเป็นภัย

แก่สังคมนั้น

ทั้ง ๔ ประการนี้กระผมขอขยายความเป็นล�าดับไป

ประการท่ี 1 ควำมสงบเรยีบร้อยและกำรบรหิำรมีสมรรถภำพ 

การวางแผนพัฒนาเป็นการวางแผนลงทุนส�าหรับชาติ เพื่อให้เกิดผล

ในอนาคตทัง้ทีเ่ป็นอนาคตอนัไกลและอนาคตอนัใกล้ เพราะฉะนัน้การ

ลงทุนและการประเมนิผล รวบรวมผลจะกระท�าไม่ได้ด ีถ้าบ้านเมอืงไม่

เป็นปกตสิขุ ตวัอย่างท่ีเหน็ได้ชดั กค็อืชาวนาชาวไร่ในเขตทีม่กีารรบพุง่

ต่อสู้กัน จะหว่านจะปลูก จะเก็บเกี่ยวไม่สะดวก ประเทศเวียดนาม 

ประเทศลาว ประเทศปากสีถาน และประเทศอืน่ๆ ซึง่มสีงคราม ไม่ว่า

จะเป็นภายนอกภายในขับเคี่ยวกันอยู่ จะมีการวางแผนพัฒนาไม่ได้ 

เพราะไม่ทราบแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สงครามระหว่างประเทศและ

สงครามโลกย่อมขดัขวางการวางแผนพฒันาอย่างทีเ่ราได้เหน็กนัอยูแ่ล้ว 

แม้แต่เพียงมีการคุกคามกันไม่ถึงรบพุ่งกันจริงๆ เช่น กรณีมาเลเซีย

กับอินโดนีเซียประจันหน้ากันเมื่อ ๒–๓ ปีที่แล้วมาก็ได้ท�าความเสื่อม

เสียแก่การจ�าเริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้ง ๒ ประเทศ ความ

สงบดงักล่าวข้างต้น ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นการคกุคามด้วยอาวธุโดยชดั
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แจ้ง เมือ่ใดภายในประเทศของเราเอง ถ้าหากว่าการบรหิารราชการแผ่น

ดินบกพร่องถึงขนาดที่เราเรียกกันได้ว่า “บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป” 

แม้ว่าจะไม่มีคอมมิวนิสต์มาก่อการร้าย ชาตินั้นก็ย่อมจะรวนเร จะ

ท�าการพัฒนาอย่างไรคงไม่ส�าเร็จ ลักษณะของความระส�่าระสายนี้ ใน 

มลูบทบรรพกจิ ในค�าพรรณนาเกีย่วกบัเรือ่งเมอืงสาวตัถทีีเ่ริม่ต้นด้วย

ว่า “อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี ที่หน้าตาดีดี ท�ามโหรีที่เคหา…” 

ไปจนกระทัง่ถงึ “หาได้ใครหาเอา ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอรุา ผูท้ีม่อีาญา ไล่

ตีด่าไม่ปรานี” นี้กระผมจะขอยกเว้นไม่อ่านและจะขอประมวลว่า ใน

บทความนีข้อง มลูบทบรรพกจิ ท่ีได้กล่าวถงึนีท่้านได้พรรณนาว่าความ

ยุ่งยากในเมืองสาวัตถีมีขึ้นเพราะ

1. ความมัวเมาในกามตัณหา

๒. ความโลภ

๓. ความไม่ถือศีลธรรม แต่ไพล่ไปถือไสยศาสตร์

๔. การฉ้อราษฎร์บังหลวง

๕. ตุลาการไม่ให้ความยุติธรรม

๖. ไม่มีความเคารพความดี เห็นผิดเป็นชอบ

๗. บุคคลที่มีอ�านาจมีใจเหี้ยมโหด ปราศจากความกรุณา ถือ

อ�านาจเป็นธรรม และ

๘. ข้าราชการไม่ปฏิบัติหน้าที่ กลับข่มเหงราษฎร

ลักษณะวิบากดังที่เกิดข้ึนในพาราสาวัตถีนั้น มีวิธีแก้ไขอยู่ ๒ 

ประการคือ การอบรมสั่งสอนศีลธรรมในมวลชนและข้าราชการทั่วไป

ให้ได้ผล ไม่ว่าเราจะใช้ศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นใดเป็นหลัก นั่นเป็น

วิธีแก้ไขประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งต้องพยายามเพ่งเล็งที่ผู้ใหญ่ใน

สังคมนั้น เฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ในทางราชการ เพราะถ้าผู้ใหญ่ดีและ

สามารถควบคมุผูน้้อยได้กจ็ะช่วยให้ผูน้้อยเข้าท�านองคลองธรรมได้ง่าย

ขึน้ พทุธสภุาษิตมใีจความว่า “ผูน้�าควรจะตัง้อยูใ่นธรรมเนยีมเสยีก่อน 
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หมูค่ณะจงึจะสวสัดีได้” และท่านขยายความว่า “เมือ่ฝงูโคข้ามไปเป็น

หมู ่ถ้าโคผูน้�าฝงูไปคด โคเหล่านัน้ย่อมไปคดหมด ในหมูม่นษุย์กเ็หมอืน

กัน ผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้น�า ถ้าผู้นั้นประพฤติอธรรม ประชาชน

นอกนีก้จ็ะประพฤติอธรรมเหมอืนกนั แว่นแคว้นทัง้หมดกจ็ะได้ประสบ

ความทุกข์ ถ้าฝูงใด โคผู้น�าไปตรง โคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมด ใน

หมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้น�า ถ้าผู้นั้นประพฤติ

ธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน แว่นแคว้น

ท้ังหมดย่อมได้ประสบความสุข” ที่กระผมกล่าวมาถึงความสงบ

เรียบร้อยและการบริหารบ้านเมืองให้ถูกกับความชอบธรรม

ประการที่ ๒ ที่กระผมจะกล่าวต่อไปนี้คือ กำรวำงเป้ำหมำย

ในกำรพัฒนำให้ถูกต้อง การพัฒนาบ้านเมืองอย่างที่เราเข้าใจกันโดย

ทั่วไปนั้น ถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว หมายถึงการเพิ่ม

รายได้ของประชาชนในบ้านเมืองนั้นให้อยู่ดีกินดีข้ึน ให้มีพลานามัยดี 

มกีารศกึษาด ีจะท�าอย่างไรให้ถงึจดุหมายนีจ้ะได้กล่าวต่อไปตอนทีพ่ดู

ถงึกระบวนการด�าเนนิงาน ในทีน่ีก้ระผมจะขอย�า้และขอขยายความค�า

ว่า “พัฒนา” ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่ายังไม่ได้ความบริบูรณ์จริงๆ ถ้าไม่

ขยายความให้ชัดและเป้าหมายบกพร่องอยู่ เราจะไม่สามารถด�าเนิน

ไปสู่จุดที่ถูกต้องได้ เป้าหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์ของการพัฒนาชาตินั้น

ย่อมต้องให้ครบองค์ ๔ ประการ คือ

องค์ที่ ๑ จะต้องพยายามเพิ่มรายได้และสุขภาพของประชาชน

ในชาติ โดยค�านึงถึงประโยชน์ทั้งปัจจุบันและประโยชน์อนาคต ถ้าเรา

ลงทุนมาก ทรัพย์ที่จะน�ามากินมาใช้ในปัจจุบันก็ย่อมน้อยลง ถ้าเรา

ลงทุนน้อยเกนิไป เราอาจจะอยูด่กีนิดถึีงขนาดในปัจจบุนั แต่ในอนาคต

ประโยชน์จะลดน้อยลง ฉะนัน้จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษาดลุระหว่างปัจจบุนั

และอนาคตให้ดีให้เหมาะสม เพื่อให้ความยุติธรรมแก่คนทั้งรุ่นนี้และ

รุ่นหน้าต่อไป
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องค์ที่ ๒ ของเป้าหมายการพัฒนาชาติ คือ เราจ�าเป็นที่จะต้อง

รักษาเสถียรภาพในการพัฒนา ค�าว่า “เสถียรภาพ” นี้ หมายความว่า

ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ระส�่าระสาย ไม่มีการขึ้นๆ ลงๆ เราพยายามที่จะ

รักษาสภาพของเงินตรา มูลค่าของเงินตรา และการท�ามาหากินของ

ประชาชนให้เป็นไปโดยมีเสถียรภาพ ถ้าท�าได้เช่นนี้ การพัฒนาย่อม

จะได้ผลดีไม่รวนเร

องค์ที่ ๓ การพัฒนาชาติจะต้องค�านึงถึงการทะนุถนอมสิ่ง

แวดล้อมประชาชนด้วย ข้อนี้ท่านจะได้จากการที่ว่า หากเรามีการ

พฒันามากขึน้ เกดิโรงงานมากขึน้ และโรงงานทัง้หลายนัน้ไม่ได้ปฏบิตัิ

ในเรื่องที่ควรปฏิบัติ กล่าวคือน�าสิ่งที่เป็นพิษหรือที่เป็นของโสโครกน�า

ลงสู่ล�าน�้าซึ่งใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณีเช่นนี้ ย่อมจะเป็นภัย

แทนที่จะได้ประโยชน์ทั่วๆ กัน โรงงานนั้นอาจจะได้ประโยชน์แต่ฝ่าย

เดยีว แต่ประชาชนท่ัวไปนัน้อาจจะขาดประโยชน์ เน่ืองจากอากาศหรอื

ล�าน�้าเป็นพิษใช้ไม่ได้ต่อไป การสร้างถนน การมีจราจร มีรถวิ่งมากๆ 

ก็เช่นเดียวกัน ท�าให้สิ่งแวดล้อมเป็นภัยเป็นพิษขึ้นจากควันที่เกิดจาก

สารเคมี การพัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างเขื่อน ตัดไม้ ย่อมจะมีผล

ร้ายไปด้านหนึ่งแม้ว่าจะได้ผลดีในด้านชลประทานหรือในด้านก�าลัง

ไฟฟ้าอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราจะพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา 

จ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ส�าหรับ

สาธารณะและอันเป็นประโยชน์ส�าหรับบุคคลภายหลังต่อไปด้วย

องค์ที่ ๔ เกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาชาตินั้นเป็นเรื่องที่

ส�าคัญส�าหรับประเทศไทยอยูม่าก เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องพยายามกระจาย

ผลท่ีได้นั้นให้ท่ัวถึงกันในหมู่ชนชาติเดียวกัน เราจะพิเคราะห์ดูแต่

เฉพาะอตัราเฉลีย่และส่วนรวมของชาตอิย่างในประเทศไทยทีเ่ราได้อ้าง

กันว่า ท่ัวประเทศไทยเรานั้นมีความสมบูรณ์ ได้พัฒนารายได้ของ

ประชาชนก้าวหน้าขึ้นปีละ ๘% หรือ 1๐% หาใช่เป็นเครื่องวัดที่ถูก
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ต้องไม่ เราจ�าเป็นที่จะต้องดูว่าที่เพิ่มรายได้กันนั้น ได้เพิ่มให้ทั่วถึงกัน

หรือไม่ เท่าที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนก็คือ ในกรุงเทพฯ และภาค

กลาง ประชาชนมรีายได้เฉลีย่ถึงประมาณ ๓ เท่าของประชาชนในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื และเท่าทีเ่ราได้พฒันากันมาเป็นเวลา 1๐ ปีเศษ

แล้ว เมื่อเรายิ่งพัฒนาไป ผลของการพัฒนานั้นย่อมตกอยู่กับคนใน

เมืองหลวงได้ง่ายกว่าท่ีจะไปได้กับคนในชนบท ในโลกน้ีคนที่รวยแล้ว

ยิ่งรวยขึ้นง่ายกว่าคนจน และคนจนก็ยิ่งจนยิ่งขึ้น ถ้าเราใช้หลักความ

ยตุธิรรม ความเมตตากรุณาในสงัคมเป็นทีต่ัง้แล้ว เราก็พงึตัง้เป้าหมาย

พัฒนาให้เกิดผลมากเป็นพิเศษส�าหรับชาวนาและชาวชนบท ในทาง

ปฏิบัติข้อนี้หมายความว่า เราจะต้องใช้เงินลงทุนให้มากส�าหรับชนบท

และยับยั้งไว้บ้างส�าหรับคนในเมืองหลวง และแม้แต่คนภายในเมือง

หลวงก็มีคนยากจนและคนมั่งมี เราก็ควรจะมุ่งประโยชน์ให้ได้เกิด 

แก่คนจนเป็นพิเศษ ในการวางเป้าหมายข้อนี้นักพัฒนาจะต้องอาศัย

ศีลธรรมเป็นหลักส�าคัญ

ในที่นี้กระผมจะกล่าวถึง วิธีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำ เมื่อเราได้

วางเป้าหมายแล้ว เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งวชิาการมากกว่าเรือ่งอืน่ๆ ทีก่ระผม

ได้กล่าวมาแล้ว แต่พอจะกล่าวได้โดยง่ายว่า การพัฒนานั้นเป็นเรื่อง

ของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาสังคม 

เป็นการลงทุนและคาดคะเนผล ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องน�าผลที่คาดคะเน

ต่างๆ นั้นมาเปรียบเทียบกัน หลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่น�ามาใช้นั้นเป็น

หลักธรรมดา หาใช่หลักพิสดารอะไรออกไปไม่ และการด�าเนินงานใน

กระบวนการพัฒนาก็เป็นการด�าเนินการโดยแบบแผนปฏิบติัวธีิธรรมดา 

ไม่แตกต่างกันกับการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติโดยปกติ พูดกัน

ง่ายๆ ก็คือว่า เราพยายามลงทุนให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ได้ผลมากท่ีสุด 

และจะต้องกระท�าโดยรอบคอบ แม้ว่าจะต้องเร่งท�า กระผมขอย�้าใน

เร่ืองหลักธรรมดานี้ว่า การพัฒนาไม่ใช่เรื่องอื่นหรอก เรื่องธรรมดา
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นัน่เอง คอืลงทนุให้น้อยและให้ได้ผลมาก ทีจ่�าเป็นจะต้องย�า้นี ้กเ็พราะ

เหตวุ่า บุคคลส่วนมากรวมทัง้บคุคลทีส่�าคญัในรฐับาลด้วยมกัจะเข้าใจ

การพัฒนาไปในแบบอุตริ ในกระบวนการพัฒนานั้น เราจะท�าให้เกิด

ผลดีได้ก็ด้วยมีความรอบรู้ลึกซึ้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ วิธีการ

พัฒนาท่ีกระผมเรียกว่า “แบบอุตริ” นั้นหมายถึงการละเลยเสียซึ่ง

ทฤษฎี ฝืนหลักธรรมชาติ มนุษย์เราฝืนใจมนุษย์ด้วยกันได้นับว่าเก่ง 

แต่มนุษย์ย่อมไม่เก่งพอที่จะฝืนหลักธรรมชาติหรอืหลกัเศรษฐศาสตร์

หรอืทฤษฎวิีชาอืน่ใด ถ้าฝืนเข้าจริงๆ เม่ือใด ผลจะประสบเป็นหายนะ

เมื่อนั้น

เนื่องด้วยทรัพยากรของชาติมีจ�ากัด เวลาก็มีจ�ากัด คนที่มีฝีมือ

มวีชิาความรูก้จ็�ากดั เราจะท�าอะไรเพือ่พฒันาพร้อมๆ กนัทกุอย่าง คง

ไม่ได้แน่ เพราะฉะนัน้จึงจ�าเป็นจะต้องล�าดบัความส�าคญั เรือ่งใดส�าคญั

กว่า เอาเรื่องนั้นไปท�าก่อน ถ้าเรื่องใดส�าคัญน้อยก็ท�าทีหลัง เรื่องที่

ส�าคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆ นั้นพอจะกล่าวได้โดยกว้างๆ ว่า เป็นเรื่องที่

เมื่อท�าได้ส�าเร็จแล้วจะช่วยให้ท�าอย่างอื่นได้สะดวก และได้ผลดีมาก

ขึน้ ตวัอย่างของเร่ืองนีค้อื การพฒันาคน การพฒันาแรงงาน ถ้าหากว่า

คนดีมีฝีมือย่อมจะช่วยให้มีฝีมือไปท�าอย่างอื่นได้สะดวก การจัดการ

การคลังการเงินให้มีระเบียบเรียบร้อย การตัดถนน การจัดการท่าเรือ

และการขนส่งต่างๆ ให้มีสมรรถภาพดี ย่อมอยู่ในประเภทส�าคัญเหล่า

นี้ทั้งนั้น

อนึ่ง ในการด�าเนินงานพัฒนานั้น นักเศรษฐศาสตร์ย่อมจะเพ่ง

เล็งเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ ถ้าเป็นเช่นนี้กระผมเห็นว่าจะพัฒนาโดย

สมบูรณ์ไม่ได้ จะต้องพิจารณาเลยไปถึงการพัฒนาทางสังคมด้วย ซึง่

รวมถงึการพฒันาการศกึษา สาธารณสขุ และสาธารณปูการ นอกจาก

นั้นนักเศรษฐศาสตร์หรือนักพัฒนาควรจะค�านึงถึงหลักใหญ่แห่งชีวิต 

ซึ่งนอกเหนือไปจากความดีและสัจจะแล้วก็คือ ความงาม ศิลปะ กวี
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นิพนธ์ และดนตรี ต้องอยู่ในข่ายแห่งการพัฒนาขั้นส�าคัญ การวิจัยใน

มหาวิทยาลัยก็เป็นการส่งเสริมสัจจะและปัญญา ควรจะเป็นเรื่องเอก

ของกระบวนการพัฒนาด้วย

หัวข้อต่อไป คือ อ�ำนำจในกำรพัฒนำและกำรใช้อ�ำนำจใน

กระบวนกำรพฒันำ คอืการลงทนุส�าหรับส่วนรวมนัน้ เราย่อมขาดเสยี

มไิด้ทีจ่ะต้องใช้อ�านาจมากกว่าปกติ ในวงราชการเมือ่มีการพฒันาย่อม

มีการก่อสร้างมากขึ้น มีการสร้างคนมากขึ้น เงินงบประมาณรายจ่าย

ย่อมสูงกว่าปกติ และย่อมจะมีการด�าเนินงานเข้มแข็งกว่าปกติ กล่าว

กันง่ายๆ ก็คือว่า ถ้าเราพัฒนามาก งานก็มาก เงินก็มาก ช่องทางที่

จะโกงกนัหรือทุจริตกนักม็มีากข้ึน เงนิคืองาน งานคอืเงนิ บนัดาลความ

สุขให้แก่ผู้มีอ�านาจท่ีปราศจากหิริโอตตัปปะ ผู้ที่รับผิดชอบในการ

พัฒนาจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างระเบียบวิธีปฏิบัติป้องกันทุจริต และ

ป้องกนัมใิห้ใช้อ�านาจไปในทางมชิอบให้ได้ จึงจะพฒันาได้สมบรูณ์จรงิๆ 

มีเจ้าลทัธปิระหลาดบางคนอย่างทีก่ระผมได้เสนอไปเมือ่ก้ีนี ้ออกความ

เห็นว่าประเทศด้อยพัฒนาอย่างไทยเรานี้ เราจะป้องกันการโกงกันได้

ยาก และเมื่อมีการพัฒนาแล้วก็ยิ่งมีการป้องกันยากยิ่งขึ้น มิหน�าซ�้า

เจ้าลัทธินั้นยังได้กล่าวต่อไปว่า ถ้าเราปล่อยให้โกงกันเสียบ้าง บางที

เราจะพัฒนาได้เรว็ขึน้ ลทัธนิีก้ระผมเสนอว่าเป็นลทัธอิบุาทว์ จะพฒันา

กันให้พิสดารไปเช่นนั้นได้อย่างไร ถ้าจะปล่อยให้ศีลธรรมเสื่อมโทรม

ไปเพือ่พฒันากนัให้ได้สะดวก แม้ว่าจะเป็นความจรงิกระผมกข็อเสนอ

ว่าอย่าพัฒนากันดีกว่า อยู่กันเฉยๆ มีความสุขมากกว่า แม้ว่าจะด้อย

ในทางวัตถุกันบ้าง ลัทธิอุตริดังกล่าวไม่มีหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ ศลีธรรม สนบัสนนุประการใด ถ้าประเทศไทยมกีารโกงกนิ

กนัมากเท่าใด กย่็อมเป็นอปุสรรคในการพฒันามากเท่านัน้ และพอจะ

เปิดโอกาสให้โกงกันได้ก็ยิ่งโกงกันใหญ่ ตัวอย่างของประเทศที่ได้รับ

ความเสียหายในเร่ืองนี้ท้ังท่ีอยู่ใกล้กับประเทศไทยเรา ที่อยู่ไกลใน
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แอฟริกากม็อียู่หลายประเทศซึง่ได้ประสบหายนะมาต่างๆ กัน กระผม

เข้าใจว่าประเทศไทยคงจะไม่ต้องการที่จะรับตัวอย่างมาปฏิบัติเช่นนั้น

ตอนที่�๒�การพัฒนาคน
ในตอนสุดท้ายของภาค 1 ว่าด้วยการพัฒนา กระผมขอเสนอ

ความคิดเหน็บางประการเกีย่วกับเรือ่งทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัทัง้ศาสนา ศีล

ธรรม และการพัฒนา เรื่องนั้นก็คือเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนาคน

หมายถงึการศกึษาส�าหรบัคนทีย่งัเยาว์วัยและเข้าสถานศึกษา แต่ความ

หมายนีก้ว้างขวางรวมถงึคนทีพ้่นจากวยัและเกณฑ์การศกึษาแล้ว เรา

จะช่วยให้คน ๒ ประเภทนี้ให้ได้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถ 

ท�างานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมได้อย่างไร ส�าหรบัเดก็เลก็

ตั้งแต่อายุ ๖ ขวบ ถึง ๗ ขวบขึ้นไป รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะอ�านวยการ

ศกึษาให้ทัว่ถึง ในขณะนีเ้รายงัไม่สามารถท�าให้เดก็ทุกคนในชัน้ประถม

ศกึษาเข้าเรยีนได้ตามก�าหนด แต่การแก้ไขปัญหาข้อนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั

ที่สุดเรื่องหนึ่งในการพัฒนาชาติ เพราะว่าตราบใดที่เด็กของเรายังไม่

สามารถจะอ่านออกเขียนได้ ผู้ใหญ่ทั้งหลายควรจะมีความละอาย 

เพราะบกพร่องทั้งในหน้าที่ ในศีลธรรม และการพัฒนา การอ�านวย

ประถมศึกษานี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาอ้างว่าท�าเร็วไม่ได้ เพราะครู

ส่วนใหญ่ขาดวุฒิ ข้ออ้างนี้กระผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรนัก เพราะ

คณุวฒุสิ�าหรบัครสูอนชัน้ประถมนัน้ไม่สงูนกัส�าหรบัวชิาการ แต่สงูยิง่

ส�าหรับความอุตสาหะและวิริยะ ครูเป็นจ�านวนมากต้องการปรับปรุง

วทิยฐานะของตนเอง จนลมืไปว่าตนมีหน้าที่สอนเดก็ บางคนไม่เอาใจ

ใส่การสอนแต่เอาใจใส่กบัการเรยีนเพือ่สอบเลือ่นวทิยฐานะของตนเอง

มากจนเกนิไป และครูใหญ่ ศึกษาธกิารส่วนใหญ่ มกัจะไม่กวดขนัตรวจ

ตราการปฏิบัติงานของครู การเทิดทูนวิทยฐานะของครูแทนความ
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อุตสาหะวิริยะนั้นเป็นการละเมิดศีลธรรม และเป็นการขัดขวางการ

พัฒนา

ในการศกึษาชัน้มธัยม เราไม่บังคบัส�าหรบัเดก็ทกุคนในปัจจบุนั

นี้ แต่ถ้ามีเด็กเข้าไปในชั้นมัธยมมากเพียงใด บ้านเมืองก็จะมีช่องทาง

เจริญขึ้นได้เร็วเพียงนั้น เรื่องนี้ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างอันดี การอ�านวยการ

ศึกษามัธยมนี้ จะต้องกระท�าโดยมีความมุ่งหมาย ๒ ประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง ให้วิชาแตกฉานดีพอสมควร และอีกประการหนึ่งต้อง

ส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียน แยกออกเป็น ๒ พวก คือ มีผู้ที่จะเรียน

ชั้นอุดมต่อไปทางหนึ่งกับผู้ที่เรียนจบมัธยมแล้วจะออกไปท�ามาหากิน 

ฉะนัน้จงึควรจะจัดการศกึษาให้สงูทางวิชาการส�าหรบันกัศึกษานกัเรยีน

ประเภทแรก และให้สงูพอส�าหรบัทางด้านวิชาชีพ คือด้านอาชีวศึกษา

ส�าหรับนักเรียนประเภทหลัง

ส�าหรับนักเรียนที่ออกจากการศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมก็ดี

หรือในชั้นมัธยมก็ดี ยังนับว่ามีความรู้เพียงพอแก่สถานการณ์ปัจจุบัน

และความต้องการทางพัฒนาหามิได้ เพราะเรียนน้อยเกินไป รัฐบาล

จ�าเป็นจะต้องจัดการศึกษาอบรมนอกโรงเรียนต่อไปให้ได้ด้วย และจะ

ต้องท�าเป็นการจริงจัง ให้เน้นหนักไปในทางด้านฝึกอาชีพ ให้มีความรู้

พิเศษส�าหรับนักเรียนที่ออกชั้นมัธยม

นักเรียนชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นชั้น

ปัญญาชน การศึกษาจ�าจะต้องอ�านวยให้นักเรียนชั้นนี้รอบรู้วิชาการ

ทั่วไปกว้างขวางพอสมควร ให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของปัญญา

ชนในประเทศ และให้รู้วิชาเฉพาะของตนลึกซึ้งจริงจนประกอบอาชีพ

เป็นผู้น�าผู้อื่นได้

แต่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถม มัธยม หรืออุดม พวกเราที่

เป็นผู้ใหญ่ควรจะถือเป็นหน้าที่ท่ีจะให้ความรู้ทางศีลธรรมให้มีความรู้

ผิดและรู้ชอบ มีหิริโอตตัปปะ ให้ถือทัศนคติทางธรรมอันถูกต้อง มิใช่



๓๙๗ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

คะนองเห็นการเสพสุรา การเสเพล การโกง เป็นการประพฤติที่คน

เก่งควรจะกระท�า เร่ืองนี้จะให้ได้ผลจริง ที่กระผมได้เรียนไว้ตอนต้น 

ผู้ใหญ่ต้องท�าเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ท�าได้อย่างหนึ่ง แต่เด็กท�าได้

อกีอย่างหนึง่ และตวัอย่างท่ีเราต้องการให้ท�านัน้ต้องเริม่ขึน้ทีบ้่าน บดิา

มารดา ตลอดมาจนถึงครบูาอาจารย์ และผูม้ชีือ่เสยีงในวงราชการและ

สงัคม ความประพฤติชัว่ของเดก็และเยาวชนนัน้มใิช่เกิดจากการละเมดิ

ศีลธรรมของเด็กเยาวชน กระผมเสนอว่ามีสาเหตุมาจากการละเมิด

ศลีธรรมของผูใ้หญ่ ทกุวันนี ้เราบ่นกนัว่าเดก็นกัเรยีนเกกมะเหรกเกเร 

นักศึกษานิสิตก่อการไม่สงบ หัวแข็ง ยกพวกตีกัน ขว้างระเบิดซึ่งกัน

และกัน เราบ่นก็บ่นไป แต่พวกเราบิดามารดา ครูบาอาจารย์จะท�า

อย่างไรกนั ผมอดคดิไม่ได้ว่า ผูใ้หญ่เรานีช่้วยตวัเองและช่วยเดก็ได้ด้วย

วธิท่ีีศาสนาพทุธและศาสนาอืน่ๆ ได้สอนเราไว้ วธินีัน้กค็อื อาศยัความ

รักความเมตตา และการปฏบัิตปิระพฤตตินเป็นตวัอย่าง เมือ่เดก็และ

ผู้ใหญ่มคีวามรกัผกูพนักนั ไม่เมนิซึง่กนัและกนั เดก็และผูใ้หญ่จะเกดิ

ความเชือ่ถือซ่ึงกนัและกนั พดูจาพอฟังได้ ความรกัเป็นอาหารทพิย์เลีย้ง

โลก ไม่ว่าเราจะถือก�าเนิดมาเป็นชาวพุทธหรือชาวศาสนาอื่นๆ เรื่อง

ข้อคดิเกีย่วกบัการพฒันาโดยท่ัวๆ ไป กระผมได้กล่าวมาพอสมควรแล้ว 

ตอนที่�๓�บทบาทของพระพุทธศาสนา
ในตอนต่อไปซึ่งคงจะมีเวลาน้อย กระผมจะพยายามกล่าวถึง

บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชาติ เท่าที่กระผมได้กล่าว

มาแล้วเป็นส่วนมากข้างต้น ได้กล่าวถงึเรือ่งศลีธรรมอยูห่ลายครัง้และ

หลายตอน พอจะสรุปได้ว่า ถ้าปราศจากศีลธรรมแล้ว การพัฒนา

ประเทศไมว่่าจะพฒันาไปในท�านองใดย่อมจะบกพร่องและไม่สมบรูณ์ 

และเฉพาะอย่างยิ่งจะพัฒนาไปในด้านเป้าหมายซึ่งจะผิด ผลสุดท้าย
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อาจจะพัฒนาไปในท�านองที่จะเห็นความเจริญทางวัตถุเป็นเรื่องส�าคัญ

ยิ่งกว่าเรื่องที่ส�าคัญแท้ๆ คือความเจริญในทางปัญญาและในทางธรรม 

การขาดจากศีลธรรมนั้นจะท�าให้โลกเสื่อม กระผมใคร่จะขอเสนอข้อ

ต่อไปว่า แม้ว่ากระผมจะพูดฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และใน

ท่ามกลางพทุธศาสนกิชนในทีน่ี ้บทบาทของศาสนาอืน่ๆ กค็วรจะมใีน

ท�านองเดียวกันนี้ และไม่ว่าจะถือศาสนาใด ศีลธรรมย่อมเป็นเครื่องที่

จะท�าให้การพัฒนาชาติเป็นไปโดยสมบูรณ์และดียิ่งข้ึน เท่าที่จะกล่าว

ถงึพระพทุธศาสนานัน้ กระผมใคร่จะเสนอดงัต่อไปน้ี พระพทุธศาสนา

ของเราท่ีจะช่วยเหลือในการพัฒนาชาติได้ดีนั้น เราก็ย่อมอาศัยพระ

ธรรมและพระสงฆ์เป็นสือ่ส�าหรบัสบืพระศาสนา พระพทุธศาสนาของ

เรานัน้ กระผมเข้าใจว่า เราจะช่วยให้มกีารพฒันาชาตไิด้ดจีรงิๆ คงจะ

ต้องอาศยัหลกัเกณฑ์บางประการ พระบวรพทุธศาสนาของเรากค็วรที่

จะด�าเนินการพัฒนาก้าวหน้าไปดังนี้

ประการที ่1 กระผมเชือ่ว่า ความเชือ่ถอืในบวรพทุธศาสนาต้อง

เป็นความเชื่อถือชนิดที่บริสุทธิ์ ไม่เจือปนความเชื่อถือโชคลางทาง

ไสยศาสตร์ในด้านถือผ ีถ้าหากว่าพระพทุธศาสนาของเราแปลกปลอม

และปะปนไปกับเรื่องตะกรุด คาถา อาคม และการเชื่อดวงดาวมาก

จนเกินไปแล้ว ย่อมท�าให้การเชื่อถือในศาสนานั้นไขว้เขวไป และเกิด

ความระส�า่ระสาย พระพทุธองค์ท่านมไิด้ตรสัไว้หรอืว่า คนโง่น้ันมวัแต่

พิเคราะห์แต่ดวงดาว ความเชื่อถืออันนี้กระผมเห็นว่าเป็นภัยแก่พระ

ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเราได้เห็น ไม่ว่าผู้ใหญ่

บนบานศาลกล่าวขอให้ถูกลอตเตอรี ่ขอให้สอบไล่ได้ นกัเรยีนชัน้มธัยม

ชัน้มหาวทิยาลยัทีค่วรจะมปัีญญามากพอทีจ่ะรูว่้าศลีธรรมและศาสนา

นั้นเป็นอย่างไร ทุกวันนี้ก็ยังมีการบนบานศาลกล่าวในมหาวิทยาลัย

หรือในที่ต่างๆ ขอให้สอบไล่ได้ การบนนี้กระผมเชื่อว่าเป็นภัย ไม่ใช่

เชื่อว่าเป็นเรื่องความโง่เขลาอย่างเดียว เพราะเหตุว่าถ้าหากนักเรียน 



๓๙๙ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

นกัศกึษา หรือผูใ้หญ่เราบนบานศาลกล่าวได้ ก็พ่อค้าพาณิชย์ท�าไมเขา

จะไม่ตดิสนิบนข้าราชการ ต�ารวจ ทหาร หรอืฝ่ายปกครองไม่ได้ ก็เช่น

เดียวกัน เพราะฉะนั้นกระผมจึงใคร่ขอเสนอว่า เมื่อพระบวรพุทธ

ศาสนามคีวามส�าคญัย่ิงในการพฒันาชาต ิและในการทีจ่ะท�าให้มนษุย์

ในโลกมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญาและทางด้านวัตถุ เราก็ควร

ที่จะพัฒนาพระบวรศาสนาให้มีความบริสุทธิ์ ไม่แปดเปื้อน ไม่ไปผสม

กับลัทธิไสยศาสตร์อันเป็นภัยต่อสังคมแก่ประเทศเรา

ประการที่ ๒ กระผมใคร่ที่จะเสนอว่า ความเชื่อถือในพระบวร- 

ศาสนาจะต้องเป็นความเชือ่ท่ีมลูฐานตัง้อยูใ่นเหตแุละผลและวชิา ไม่ใช่

ตั้งอยู่ในความเชื่อโดยงมงายอย่างเดียว หรือไม่ใช่ตั้งอยู่ในอวิชชา ใน

กาลามสูตร พระพุทธองค์ท่านมิได้ตรัสไว้หรือว่า “ท่านทั้งหลายอย่า

พึงเช่ือสิ่งใดเพียงแต่เพราะเหตุที่ได้ฟังตามกันมา หรือเพราะเคยเห็น

เช่นนั้นต่อๆ กันมาก็อย่าเชื่อ หรือโดยข่าวเล่าลือก็อย่าเชื่อ หรือโดยมี

ผู้อ้างต�าราก็อย่าเชื่อ หรือโดยพึงเดาเอาเองก็อย่าเชื่อ หรือโดยคาด

คะเนเอาเองกอ็ย่าเชือ่ หรอืโดยตรึกตรองตามอารมณ์เอาเองก็อย่าเชือ่ 

หรือเพราะชอบใจว่าเข้ากับลัทธิของตนก็อย่าเช่ือ หรือเพราะเห็นว่าผู้

พูดสมควรจะเชื่อถือก็อย่าเชื่อ หรือเพราะเห็นว่าสมณะนี้เป็นครูเราก็

อย่าเชื่อ แม้แต่ค�าของพระพุทธเจ้าที่สอนมานี้ก็อย่าเชื่อ ท่านจงเอาข้อ

ท่ีได้ยินได้ฟังได้ตรกึได้ตรองตรวจดดู้วยเหตผุล จนเกิดความชดัแล้วจึง

ค่อยเชื่อ” กระผมเข้าใจว่า กาลามสูตรบทนี้เป็นที่นิยมนับถือ ไม่ใช่

เฉพาะในหมู่นักเรียนพุทธศาสนาเท่านั้น ในหมู่นักศึกษาทั่วโลกไม่ว่า

จะยึดมั่นในศาสนาใดก็ย่อมสรรเสริญในข้อที่พระพุทธองค์ได้ตรัสดัง

กล่าวมานี้

ประการที ่๓ กระผมขอเสนอว่า การทีเ่ราจะน�าเอาค�าสอนของ

พระพุทธองค์ ซึ่งเป็นหลักธรรมมาประยุกต์กับสภาพปัจจุบันนั้น เรา

จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงว่า สภาพปัจจุบันและลักษณะของสังคมได้มีการ
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เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และกจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงไปอยู่เร่ือยๆ ถ้าหาก 

ว่าเราจะยึดมั่นในด้านที่ว่าพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นอกาลิโก 

คือ ไม่มีวันตายใช้ได้ทุกเมื่อ นั่นก็เป็นเรื่องที่จริง แต่วิธีการปฏิบัติที่จะ

ให้ประยกุต์กบัสภาพปัจจุบันนี ้เปลีย่นแปลงจากความจรงิครัง้พทุธกาล

มา ๒๕ พทุธศตวรรษแล้ว เรากจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ เพราะ

ฉะนั้นกระผมจึงเหน็ว่า การทีจ่ะดงึดดูให้มกีารหว่านพชืแห่งพระธรรม

ไปสูป่ระชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนแล้ว เรา

จ�าเป็นท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงวิธที�า วิธทีีจ่ะใช้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

และปัจจุบันชนเป็นอย่างมาก กระผมเข้าใจว่าวิธีการเทศนาที่จะเป็นที่

ดึงดูดแก่ประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งแก่นักเรียนนั้น ถ้าเราใช้วิธีเทศนา

แบบที่เราเคยท�ากันอยู่เรื่อยๆ จะไม่ได้ผลนัก เพราะเท่าที่ประสบมา

เคยได้นิมนต์พระไปเทศนาเพื่อดัดสันดานเด็ก แต่ก็ปรากฏว่าเด็กนั้น

ไม่ค่อยจะรับฟัง และมีวิธีเลี่ยงง่ายนิดเดียว คือ นั่งหลับไม่ฟัง เพราะ

ฉะนัน้ ถ้าหากว่าในเทศนานัน้จะมอีะไรทีเ่ป็นเรือ่งปัจจบุนัทนัด่วน เป็น

เรื่องท่ีจะท�าให้เกิดความสนใจแก่เยาวชน กระผมเข้าใจว่าจะเป็น

ประโยชน์ย่ิง การท่ีจะประยกุต์พระธรรม น�าเอาพระธรรมซึง่เป็นอมตะ

แล้วมาใช้กับสภาพปัจจุบันนั้น กระผมเชื่อว่าจ�าเป็นที่จะต้องมีการ

ศกึษาและมกีารวิจัย และมกีารพดูสมัมนาบ้าง เนือ่งด้วยเหตนุี ้กระผม

ที่ย่างเท้าเข้ามาในท่ีประชุมนี้ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ

ทราบว่ามีการศึกษามีการวิจัยเป็นหลักจึงรู้สึกเป็นเกียรติและมีความ

ยนิดเีป็นอย่างมาก และใคร่จะสดดุท่ีานองค์ปฐมสภานายกซึง่ได้ก่อตัง้

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาแล้วเป็นอย่างมาก

ประการสุดท้ายที่กระผมใคร่จะเอามาเสนอก็คือว่า การพัฒนา

นัน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ทัง้ทางโลกและทางธรรม ดงัทีก่ระผมกราบเรยีน

มาแล้ว เพราะฉะนัน้ทางฝ่ายพระสงฆ์กด็ ีทางฝ่ายบ้านเมอืงก็ด ีจ�าเป็น

ที่จะต้องร่วมมือกันเป็นอย่างมาก มีหลายกรณีทีเดียวที่ฝ่ายบ้านเมือง
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รู้สึกว่าจะเพกิเฉยต่อความส�าคญัของวัดในชนบทหรอืในเมอืง และเพกิ

เฉยต่อความส�าคัญของการเป็นผู้น�าของพระสงฆ์ในหมู่บ้าน ตัวอย่าง

ที่เห็นได้ง่ายก็คือ เมื่อรัฐบาลต้องการทีจ่ะพฒันาการเกษตร เรามกัจะ

คิดไปในท�านองว่าประเทศอื่นเขาท�ากันอย่างไร เขามีนักพัฒนาซึ่งมี

ความสามารถ มคีวามรู ้และได้ฝึกฝนไป ส่วนมากกเ็ป็นคนหนุม่ๆ หรอื

เป็นคนดี บางคนกไ็ปส่งเสรมิส�าหรับทีจ่ะให้ชาวบ้านและชาวนาชาวไร่

ได้มีหลักวิชาที่มีอยู ่ในนั้นน�าเอาไปประกอบใช้ บางแห่งก็ได้ผลด ี

นีเ่ป็นการกระท�าในด้านฆราวาสและทางโลกอย่างเดียว บางแห่งก็ได้

ผลดี แต่ส่วนบางแห่งนัน้ไม่ได้ผล เพราะส่วนใหญ่ประชาชนขาดความ

นยิมนบัถอืในคนหนุม่กว่า ทีจ่ะมาแนะน�าให้ตัวท�าสิง่ทีบ่ดิามารดาปูย่่า

ตายายท�ามาแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปี ถ้าหากว่าทางด้านบ้านเมอืงรู้สกึ

มคีวามเฉลยีวฉลาดพอท่ีจะเข้าหาวัด กล่าวคอื ไปหาพระท่านแล้ว เพือ่

จะปลกูความนยิม กต้็องอาศยัทางด้านสถาบนัสงฆ์เป็นสือ่ในเรือ่งต่างๆ 

เร่ืองเหล่านีจ้ะส�าเรจ็ได้ดยีิง่ขึน้ นีก่ระผมเข้าใจว่าความร่วมมอืระหว่าง

ฝ่ายสงฆ์และฆราวาส ถ้าหากว่าได้มีการด�าเนินการไปโดยดีแล้วก็จะ

เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็จะได้พึ่งพระพุทธ

ศาสนา ทางฝ่ายพระพทุธศาสนากจ็ะได้ท�าประโยชน์แก่บ้านเมอืงด้วย 

และเมื่อมีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้ว กระผมเชื่อว่าทางฝ่าย

บ้านเมืองก็จะเห็นความส�าคัญในการที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาให้

มั่นคงสืบไป 

ขอบคุณ
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ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม
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ภาคผนวก
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ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม



บทสนทนาเรื่องต้นไม้ในพระนคร
ตีพิมพ์ใน วิทยาสาร ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕1๒  

ถึงฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕1๒

นายวทัญญู ณ ถลาง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม 

ผู้กล่าวเปิดการอภิปราย

นำยวทญัญ ูณ ถลำง: ท่านผูม้เีกยีรตทิัง้หลาย สมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณสยามสมาคมในพระบรม- 

ราชปูถัมภ์ และชมรมผูร้กัต้นไม้แหง่ประเทศไทย ที่ได้ร่วมมอืจดัการ

ประชมุครัง้นีข้ึน้เป็นผลส�าเรจ็ โดยเฉพาะขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูง

ต่อท่านนายกและคณะกรรมการบริหารของสยามสมาคมที่ได้กรุณา

ให้ได้ใช้สถานที่และให้ความสะดวกทุกประการ แต่เป็นทีน่่าเศร้าสลด

อย่างยิง่ ท่ีได้ทราบว่า ท่านนายกสยามสมาคมได้ถงึอนจิกรรม ข้าพเจ้า

ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้โปรดยืนสงบไว้อาลัยให้แก่ท่าน
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เจ้าคุณอนุมานราชธน๔๓ นายกสยามสมาคมผู้เป็นปราชญ์และเป็นผู้

มีพระคุณของเรา 

การจัดการสนทนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิญชวนท่าน

ทั้งหลายให้มาร่วมคิดกันปลูกต้นไม้ให้แก่จังหวัดพระนคร เพื่อก่อให้

เกิดความร่มรื่นและเสริมสร้างความงดงามให้แก่เมือง ในฐานะที่เรามี

ส่วนเป็นเจ้าของบ้านเมืองด้วยเหมือนกัน สมาคมสถาปนิกสยาม โดย

กรรมาธกิารอนรุกัษ์ศลิปกรรม ได้เคยจดัสมัมนาเชิญชวนให้เหน็ความ

ส�าคญัของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและศลิปกรรมของชาตใินปีทีแ่ล้ว ใน

ปีนี้ น่าจะมีการคิดกันอย่างจริงจัง และหาทางท�าให้เป็นผลส�าเร็จเท่า

ที่จะสามารถท�าได้ ด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายเป็นที่ตั้ง

องค์สนทนาในวันนี้สมาคมทั้ง ๓ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ สุกิจ 

นิมมานเหมินท์ เป็นประธาน โดยมีคุณป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณวิลาส  

มณีวตั ม.ร.ว.ป่ิมสาย อมัระนนัทน์ คณุสลุกัษณ์ ศวิรกัษ์ และคณุหมอ

ประสพ รัตนากร รวมเป็นองค์สนทนา แต่เนื่องจาก ฯพณฯ สุกิจติด

ราชการไปต่างประเทศ ข้าพเจ้าจงึขอเรยีนเชิญคุณป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้

โปรดกรุณารับเป็นประธานองค์สนทนาในครั้งนี้

ท่านท้ังหลายได้รู้จักชือ่เสียงเกยีรตคิณุของบรรดาท่านๆ สนทนา

มาเป็นอย่างดแีล้ว ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนีเ้รยีนเชญิ คณุป๋วย อึง๊ภา- 

กรณ์ ได้โปรดเร่ิมด�าเนนิการสนทนาตามก�าหนดเวลาทีไ่ด้มใีนรายการ 

ขอขอบคุณครับ

นำยป๋วย อ๊ึงภำกรณ์: ท่านสภุาพสตรแีละสภุาพบรุษุผูม้เีกยีรต ิเข้าใจ

ว่าผมไม่จ�าเป็นจะต้องแนะน�าท่านผู้สนทนาเป็นรายตัว ท่านทั้งหลาย

คงจะรู้จัก ถ้าไม่รู้จักโปรดซุบซิบเพื่อนข้างๆ แต่ละคน ม.ร.ว.ปิ่มสาย

43 พระยาอนมุานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) เกดิเมือ่วนัที ่1๔ ธนัวาคม 

๒๔๓1 และถงึอนจิกรรมในวนัที ่1๒ กรกฎาคม ๒๕1๒ - บรรณาธกิาร
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นัน้คงไม่จ�าเป็นจะต้องซกัถามเพราะเป็นนกัวชิาการต้นไม้ ผมไม่แน่ใจ

ว่าท่านทั้งหลายอยากจะดูหนังหรือว่าอยากจะฟังพวกเราพูดกัน แต่

อย่างไรๆ พวกท่านท้ังหลายคงจะต้องทนฟังพวกเราพดูกนันัน้แน่เพราะ

เหตวุ่าตามรายการบอกไว้ว่าจะต้องมกีารสนทนาเรือ่งต้นไม้ในพระนคร 

ดังนั้นผมว่าอย่าชักช้าเลย ประเด๋ียวจะดกึเสยีเปล่า เราเริม่ดหูนงักัน

ก่อน พวกผม ๕ คนทีม่านัน้โชว์ให้ท่านดวู่านีแ่หละเราจะสนทนาเมือ่

หลงัจากดหูนงัแล้วผมใคร่จะขอเสนอว่า ตามก�าหนดการว่ามกีารฉาย

ภาพยนตร์เป็นการเคล่ือนต้นไม้ใหญ่ โดยความอนุเคราะห์ของส�านัก

ข่าวสารอังกฤษ ขอได้โปรดด�าเนินการได้แล้วครับ (จบจากการฉาย

ภาพยนตร์)

ส่วนหนึ่งของสมาชิกและแขกที่เข้ามาฟังปาฐกถาครั้งนี้

นำยศิริชัย นฤมิตเรขกำร: (บรรยายประกอบภาพ) การที่จะปลูก

ต้นไม้ให้ร่มเงา จะเห็นได้ว่าประชาชนคนไทยบนท้องถนนนี้ต้องผจญ

กับแสงแดดอยู่ตามยถากรรม ตึกแถวสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งไม่มีคุณค่าทาง

สถาปัตย์แล้วจะเรยีกว่าน่าเกลียดกไ็ด้ เรือ่งนีท้ีจ่รงิยังอาจจะช่วยได้มาก 

ถ้ามต้ีนไม้เป็นม่านช่วยบงั ความพยายามของคนทีอ่ยูห้่องแถวบางราย

ทีเ่ป็นต้นไม้อยู ่เอาต้นไม้ใส่ตุม่ใส่กระถางมาตัง้อยูน่ั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ได้มากเลย ในถนนบางสายก็มีความพยายามที่จะปลูกต้นไม้ แต่เป็น
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ท่ีน่าเสียดายว่าไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาพอ ต้นไม้ท่ีควรปลูก ไม่

ปลูก กับประโยชน์ที่จะได้ แล้วการบ�ารุงรักษาก็ไม่พอ เพราะฉะนั้น

ก็ได้สภาพเท่าที่เห็นอยู่นี้ รู้สึกน่าเศร้ามากแทนที่จะน่าชื่นใจ นี่ก็เป็น

ถนนสายส�าคัญสายหนึง่ของกรุงเทพฯ แต่ปราศจากร่มเงาเพยีงพอ ครัง้

หนึง่เคยมคีวามพยายามเอาดอกไม้พลาสตกิไปติดไว้ท่ีเสาไฟ แต่ก็เป็น

ที่น่ายินดีที่ได้เอาลงเสียแล้ว ต้นไม้ในสวนสาธารณะ ในบางครั้งก็เป็น

ที่น่าเสียดายท่ีโดนตัดเสียจนเป็นรูปจนจ�าไม่ได้ว่าเป็นต้นไม้ ซึ่งไม่ได้

ให้ร่มเงาแก่ใครเลย ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานวัดซ่ึงร่มรืน่ หรือว่าตวับรมบรรพต 

ซึ่งเคยมีต้นไม้ขึ้นคลุมอยู่น่าดูมากนี้ ก็กลายเป็นแท่งคอนกรีต แล้ว

บริเวณลานวัดก็ถูกปล่อยปละละเลยกลายเป็นที่ทิ้งสะสมของปฏิกูล 

ถนนตัดไปใหม่ๆ สายนอกเมืองก็มีสภาพเป็นเช่นนี้ ลานอนุสาวรีย์ซึ่ง

ควรจะร่มรื่นเป็นที่ที่คนเข้าไปพักผ่อนใช้ได้ แต่ก็มีเพียงต้นไม้ประดับ

กระจุม๋กระจิม ทีจ่รงิไอ้ป้ายโฆษณาแสนจะหยาบคายอะไรต่างๆ ทีแ่ข่ง

อยู่กบัอนสุาวรีย์พวกนัน้ ถ้าหากเป็นต้นไม้ใหญ่ขึน้บงัก็คงจะช่วยได้บ้าง 

เรายงัมทีีซ่ึ่งควรจะจัดเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจได้มากนอกจากสวน

สาธารณะ เช่น บริเวณริมคลอง 

เป็นภาพท่ีจะเหน็ได้เป็นประจ�าในถนนกรงุเทพฯ คอื ประชาชน

กรุงเทพฯ ผูน่้าสงสารยนืหลบพระอาทติย์ตามเงาเสาไฟฟ้าอยูเ่ป็นแถว

แนวอยู่เป็นระเบียบ นี่เป็นแห่งหนึ่งแห่งน้อยๆ เหลือเกินที่ที่ต้นไม้เก่า

ของกรุงเทพฯ ยงัด�ารงอยูไ่ด้โดยไม่มใีครมารงัแก เพราะบงัเอญิเป็นต้น

ตะเคียนซึ่งคนกลัวผีกัน ก็เลยไม่กล้าไปรังแก รู้สึกจะเป็นแห่งสุดท้าย

ที่เรามีต้นไม้ใหญ่อายุยืนอยู่ประจ�ากรุงเทพฯ มาได้เป็นเวลานาน นี่ก็

เป็นอีกถนนหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ คือถนนสาทร บริเวณสถานที่

ราชการหรือองค์การต่างๆ ถ้าหากว่าจัดบริเวณการปลูกต้นไม้ดีก็จะ

ช่วยได้มาก คลองบางแห่งยังมีโชคดี ที่กล่าวมานี้ก็ต้องการแสดงให้

เห็นสภาพทั่วไปในกรุงเทพฯ โดยสั้นๆ ต่อไปนี้ท่านผู้สนทนาจะได้เริ่ม 
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นอกจากนัน้ยงัมภีาพนิง่ของคณุหมอประสพน�ามาอีก ๓๐ ภาพ เข้าใจ

ว่าท่านคงจะอยากฉายประกอบกับค�าบรรยายของท่านในตอนหลัง

แท่งคอนกรีตแถบวัดสระเกศ

นำยวิลำศ มณีวัต: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ผมเองเมื่อได้ดูภาพยนตร์

นีแ้ล้วรูส้กึอยูห่ลายประการด้วยกนั อนัแรกท่ีสดุกค็อืความรักต้นไม้นี่

เป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขารู้สึกว่ามีกันอย่างลึกซึ้งและมีกันมานาน 

ส�าหรับเมืองไทยเราเพิ่งจะมาโวยวายกันขึ้น เมื่อเรารู้สึกบ้านเมืองมัน

ชกัจะเป็นทะเลทรายมากขึน้ กลางวันทีเ่ราเดนิไปตามถนนหนทางรูส้กึ

บ้านเมืองมันไม่น่าอยู่ ทั้งๆ ที่เราเป็นมนุษย์ เราสร้างเมืองข้ึนมาเพื่อ

จะอยู่ และอยู่อย่างมีความสุขความสบายพอสมควร แต่ในเวลานี้ผม

อยากจะกล่าวว่า บ้านเมืองแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีร่มไม้อย่างที่ได้เห็นจาก

ภาพสไลด์นั้น เราได้เห็นจากชีวิตจริงแล้ว ท�าให้รู้สึกว่ากรุงเทพฯ ของ

เรานอกจากเป็นเมืองที่อัปลักษณ์แล้วยังเป็นเมืองที่น่าวิ่งหนี ทั้งนี้อาจ

จะเนื่องมาจากหลายอย่างด้วยกัน 

ประการแรกทีเดียวก็มีหลายคนแก้ตัวแทนกรุงเทพฯ ว่าท�า

อย่างไรได้ เพราะว่าเวลานี้บ้านเมืองมันเจริญข้ึนมีคนมาอยู่มากมาย 

ยัดเยียดกันอยู่ นี่เป็นอาการอันหนึ่งของความเจริญที่เราต้องการถนน
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กว้างขวางออกไป เพือ่ทีว่่ารถจะได้ว่ิง ผมเองออกจะสงสยัว่า ถ้าหากว่า

นี่เป็นอาการของความเจริญแล้ว ก็น่ากลัวอยู่คือเป็นความเจริญที่น่า

กลวั เพราะท�าให้กรุงเทพฯ ของเราขาดความร่มรืน่ มนัจะเป็นไปได้ว่า

คนทัว่ไปส่วนมากมคีวามรูส้กึว่าเรือ่งนีไ้ม่ใช่เรือ่งส่วนตวัของเรา คือเป็น

เรื่องทั่วๆ ไป เรื่องของเราอยู่ในบ้านของเรา เราจะท�าบ้านของเราให้ดี

มีสวนในบ้าน ส่วนข้างนอกนั่นคล้ายกับว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเราไม่ใช่

ธุระหน้าที่ของเรา

ความรู้สึกอันนี้เองผมว่าจึงท�าให้เกิดการปล่อยปละละเลยกัน

มากขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลานี้อย่างเราอยู่ในบ้าน บางท่านก็อาจจะ

นอนในห้องเย็น พอออกจากบ้านขึ้นรถยนต์ รถยนต์ก็เย็นอีก นั่ง

รถยนต์ไปแล้วก็ไปเข้าที่ท�างาน ที่ท�างานก็เป็นห้องเย็นอีก ก็รู้สึกว่า

ส�าหรับตัวเองเห็นจะปลอดภัยแล้ว ส่วนคนอื่นจะร้อนรุ่มกลุม้ใจอะไร 

กไ็ม่เกีย่ว ตวัเองรูส้กึว่าสบายพอสมควร อนันีผ้มรูส้กึว่ายงัมองแคบไป 

เพราะชีวติของเรากบัส่ิงแวดล้อมมนัเกีย่วพนักนัมากอย่างเหลอืเกนิ คอื

คนเราทีแรกมนษุย์สร้างเมอืงขึน้ แต่อยูไ่ปๆ เมืองน้ันแหละมนัมาสร้าง

มนษุย์เหมอืนกนั คอืมนัมามอีทิธพิลต่อความรู้สึกนึกคิด จิตใจของเรา 

เพราะฉะนัน้ผมไม่ประหลาดทีไ่ด้มกีารฉกชงิว่ิงราวกันมาก และคนขบั

รถรู้สึกว่าขบักนัอย่างไม่คดิชวิีตชวีาทเีดยีว นีอ่าจจะเกดิจากเหตบุบีคัน้

หลายอย่างด้วยกนั แต่อย่างหนึง่กค็อืว่าบ้านเมอืงของเรามนัขาดความ

รื่นรมย์ ความร่มรื่น เพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกยินดีที่ในวันนี้ก็ได้ท่านทั้ง

หลายที่มีความรักในต้นไม้ได้มาร่วมกัน แล้วผมก็คิดว่า นอกจากเรา

จะมาปรับทกุข์กนัแล้วบางทีเราอาจจะหาวิธอีะไรบางอย่าง เพ่ือจะให้มี

การปลูกต้นไม้มากขึ้นในกรุงเทพฯ

นำยป๋วย: ขอบคุณครับคุณวิลาส ส�าหรับท่านที่ไม่ทราบมาก่อน ผม

ขอเรยีนว่าคณุวิลาส มณีวัต เป็นผูก่้อตัง้ชมรมรกัต้นไม้แห่งประเทศไทย 

ซึ่งเป็นชมรมที่น่าจะได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง แต่เราจะได้ฟัง
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ท่านผู้อ่ืนต่อไป ผมคิดว่าเม่ือเราได้พูดกันมาพอสมควรแล้ว เราจะ

พยายามเสนอสิ่งที่ควรจะกระท�าต่อไป ทั้งในชมรมนี้และทางสมาคม

สถาปนิกสยามในการสนทนานี่ ผมก็อยากจะให้เป็นกันเอง กล่าวคือ

ถ้าท่านท่ีอยูใ่นกลางวงสนทนานีพ่ดูไม่ถกูใจ ก็ขอให้ท่านทีน่ัง่ฟังอยูน่อก

วงช่วยขัดจังหวะ หรือถ้าพูดถูกใจ ท่านจะแสดงอากัปกิริยาว่าเป็นที่

ชืน่ชมยนิดกีเ็ชญิ หรอืจะสอดแทรกหรอืท่านจะขอลกุขึน้มาพดูเมือ่ไหร่

ก็ได้เพียงแต่ท่านยกมือเท่านั้น ผมจะอนุญาตทันที เพราะฉะนั้นขอ

เชิญนะครับ อย่าเกรงใจผม 

ท่านต่อไปคงจะได้แก่ ม.ร.ว.ป่ิมสาย สดๆ ร้อนๆ จากภาพยนตร์

เมื่อกี้นี้ รู้สึกกระซิบให้ผมฟัง มีความรู้หลายประการ ลองขยายความ

เรื่องภาพยนตร์สักนิดหนึ่ง

ม.ร.ว.ป่ิมสำย อัมระนนัทน์: ทีจ่รงิไม่มอีะไรจะพดูหรอกค่ะ ทกุคนท่ีนี่

ก็รู้อยู่แล้ว เราต้องการต้นไม้ไว้ในกรุงเทพฯ ที่เราดูในหนังเมื่อกี้ว่าเขา

ย้ายต้นไม้โตๆ กันได้เก่งยังไง แต่เมืองไทยนี้เราไม่ต้องการย้ายต้นไม้

โตๆ เพราะอากาศของเราต้นไม้โตเร็วเหลือเกิน เราต้องการต้นไม้

ขนาดแค่นี้ก็พอค่ะ (ท�ามือสูงประมาณ 1 เมตร) ถ้าเผื่อเราปลูกให้ดีๆ 

แล้วมคีนดแูลรดน�า้ให้ปุย๋แล้วกด็แูล แค่นัน้แหละค่ะ ต้นไม้กโ็ตเรว็ เรา

ไม่ต้องการมากกว่านั้นหรอก ถ้าเผื่อทุกคนช่วยร่วมมือกัน แค่นี้ต้นไม้

เมืองเราก็จะสวยแล้ว

นำยป๋วย: ผมนึกขึ้นมาได้ว่า ที่ว่าเมืองไทยเราไม่เคยย้ายต้นไม้โตๆ 

รู้สกึว่าเคยนะ สมยัหนึง่เมือ่ผมเริม่รบัราชการใหม่ๆ จอมพล ป. พบิลู- 

สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็ดูเหมือนว่ารับแขกเมืองทีไ่หนกไ็ม่

ทราบ คณุหลวงบุรกรรมโกวิท (ขอโทษเถอะท่ีต้องอ้างนามเพราะว่ามนั

เป็นเร่ืองจรงิ) เวลานัน้เป็นอธิบดกีรมโยธาเทศบาล จอมพล ป. ท่าน

บอกว่า แหมที่นี้ไม่มีต้นไม้เลย พอรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละต้นไม้ใหญ่ขึ้น
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ม.ร.ว.ปิ่มสำย: เอาต้นไม้โตๆ ไป ต้นไม้อย่างมะพร้าว ปาล์มต่างๆ 

พวกนีย้้ายได้ค่ะ เพราะว่ารากเป็นพุม่เลก็ ทนีีเ้คยสงัเกตหรอืเปล่าคะ 

ในหนงัตะกีน้ีน่้ะคะ เขาย้ายต้นไม้เวลาต้นไม้นอนหลบัค่ะ เมอืงไทยเรา

ไม่มีต้นไม้หลับค่ะ

นำยป๋วย: ต้นไม้เหมือนกับคนไทย ไม่ยอมหลับ 

ม.ร.ว.ป่ิมสำย: เขาบอกมยีาทีจ่ะฉีดต้นไม้ได้ค่ะ ถ้าเผือ่ว่าเราเอายานัน้

มา อาจจะได้ค่ะ

นำยป๋วย: เปล่า แต่คนไทยเราไม่จ�าเป็นนี่ คือย้ายแล้วย้ายกันไป จะ

ตายทีหลังก็ไม่ว่าใช่ไหม ขอให้ย้ายให้เห็นก่อนก็แล้วกัน คุณสุลักษณ์

จะเติมว่าอย่างไรบ้าง 

นำยสุลักษณ์ ศิวรักษ์: ผมนึกถึงเรื่องย้ายต้นไม้ใหญ่เหมือนกัน คือว่า

คนใหญ่ๆ กย้็ายได้สบาย คณุหลวงบรุกรรมฯ เป็นเพยีงคนหนึง่เท่านัน้ 

กรมโยธาเทศบาลนีเ่ขามอี�านาจมาก หลงัคุณหลวงบรุกรรมฯ ยังมใีคร

ไม่รู้ก่อนอธิบดีปัจจุบัน เขาก็ย้ายแบบเดียวกันครับ นั่นท่านนายกพูด 

นีอ่ธบิดพีดู เท่านัน้แหละ ว่าผมอยากเหน็ต้นหกูวางหน้ากรมผมเหลอื

เกนิ เพยีงพูดเท่านัน้ไม่ได้สัง่ย้ายเสยีด้วยซ�า้ ต้นก้ามปซูึง่ร่มอยูน่ัน้ เขา

ตึกแถวสมัยใหม่ ไม่มีร่มเงาต้นไม้ เสาไฟฟ้าเป็นที่หลบแดด
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กต็ดัออกทนัท ีพดูวนัศกุร์ พอวนัจนัทร์กป็รากฏมต้ีนหกูวางมา ๒ ต้น 

ยงัอยู่เลยครับเวลานี ้ย้ายกนัมาท้ังโตๆ ปัญหาอย่างนีผ้มอยากสนบัสนนุ

คุณวิลาส อยากสนับสนุนก่อนแล้วตีหัวทีหลังตามระเบียบ คือว่านี่

ระบบสังคมไทยมันอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่ผู้ใหญ่ คิดอยากจะท�าอะไรก็ท�าได้ 

แล้วผมเคยคุยกับผู้ใหญ่นะครับ ผมจะไม่เอ่ยชื่อในกรณีนี้ เพราะยังมี

อ�านาจอยู่ทั้งนั้น คนหนึ่งเป็นรองอธิบดี อีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรี เคย

คุยกนักบัคนทีเ่ป็นรองอธบิด ีผมปรารภเรือ่งไม่มปีาร์ค ไม่มวีนาให้เดก็

เล่น แล้วจะท�ายงัไง ในตรอกบ้านผมนีเ่ดก็มาเล่นตัง้เต มาเล่นฟตุบอล 

อะไรกนักลางถนน ผมจะบีบแตรกเ็กรงใจ ไม่บบีแตรกก็ลวัจะทบัเดก็

ตาย ตายไม่เป็นไรหรอก เพราะเข้าหลกัลดประชากรอกี แต่ว่าผมจะ

เดือดร้อนติดตะราง รองอธิบดีบอกว่าฮุ้ย จะไปเดือดร้อนอะไรกัน มี

เวลาว่างกไ็ปบางแสนกนัได้ ช่างไม่เข้าใจสภาพความจรงิเลยว่าคนพวก

นีม้ปัีญญาจะไปบางแสนหรอืไม่ นีข้่อหนึง่

อีกท่านหนึ่งคือ ท่านรัฐมนตรี ผมบอกท่านว่าเมืองไทยเราน่า

จะมีปาร์ค มีวนา ปลูกต้นไม้ให้มีที่ให้เด็กเล่นกัน ท่านบอกไม่จ�าเป็น

หรอก คุณสุลักษณ์ไปอยู ่เมืองฝรั่งนาน ก็ไปติดเมืองฝรั่ง การที่

ลอนดอนมีปาร์คมันจ�าเป็น เพราะมันอยู่แฟลต อยู่ห้องแถวอะไรกัน 

เมืองเรา บ้านเรือนมีบริเวณมากมาย จะต้องมีปาร์คท�าไมกัน เราเล่น

ในบ้านของเรา ใช่ บ้านท่านมี แล้วทีนี้คนอื่นล่ะ

นี่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงน้ี ท่านนึกว่าทุกคนต้องมีบริเวณบ้าน

เหมือนอย่างท่าน คือท่านไม่ได้มองสภาพความจริงว่าคนที่เดือดร้อน

กว่าท่านมมีาก ไม่มบีรเิวณบ้านจะนัง่จะเดนิ มนัอยู่ตรงนีเ้อง ทีไ่ม่เข้าใจ

ในเร่ืองต้นไม้ ทนีีค้ณุวิลาสบอกว่า ฝรัง่เขาสนใจเรือ่งต้นไม้มานาน เขา

ตืน่เต้นเร่ืองต้นไม้ คนไทยเพ่ิงจะเร่ิมตืน่ตัว อนันีผ้มไม่เหน็ด้วย เสยีดาย

เมื่อกี้คุณศิริชัยฉายสไลด์ไม่ถึง มีอยู่ตอนหนึ่ง ซึ่งคุณอวบ สาณะเสน

ไปถ่ายมา นี่เห็นชัดเลยครับ เขาอยู่กระต๊อบ ปลูกต้นไม้อะไรร่มเขียว
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ท่ีหน้าบ้านเขา บ้านคนไทยนะครับ ยังบ้านเจ๊ก แกอยู่ห้องแถวแกก็

ปลูกต้นทับทิม ปลูกอะไรตามหน้าต่างของแก ไปดูได้เลยครับ มนุษย์

นี่เป็นธรรมดาจะต้องชอบต้นไม้มากกว่าชอบคอนกรีต เพราะต้นไม้

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์จะต้องรักธรรมชาติ ทีนี้เผอิญ

กรุงเทพฯ เจริญเติบโตเพราะผู้ที่มีอ�านาจบันดาล ท่านผู้มีอ�านาจเหล่า

นี้ มีต้นไม้ในบ้านท่าน ท่านก็เลยไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องบันดาล

ให้คนอื่น ผมว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ เพราะฉะน้ันที่เสียดายมากก็ตรงที่เรา

ไม่ได้ท่านผู้มีอ�านาจในกระทรวงศึกษาฯ มาเป็นผู้น�าสนทนาในวันนี้ 

เรานึกว่าพอพูดเสร็จก็จะขอจับไม้จับมือท่านเลยว่าขอให้

1. มีการประโคมให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปลูกต้นไม้

๒. วัดทุกวัดปลูกต้นไม้ เด๋ียวนี้วัดในกรุงเทพฯ เหลือวัดบวรฯ 

วดัเดยีวท่ีมต้ีนไม้จริงๆ จงัๆ วัดอืน่พอมทีีว่่างกต็ัง้เมรเุผาผ ีลานวดัเป็น

ท่ีจอดรถ ทีวั่ดบวรนเิวศท่านยงัถือคตสิมเด็จพระมหาสมณเจ้าอยูว่่าตดั

ต้นไม้ต้นหนึ่ง จะต้องปลูกใช้ต้นหนึ่ง

นำยป๋วย: อันนี้อัดเทปไว้หรือเปล่า

นำยสุลักษณ์: อัดครับ จะส่งไปถวายสมเด็จพระสังฆราชหรือ

นำยป๋วย: ไม่ใช่ แต่ควรส่งท่านผู้มีอ�านาจในกระทรวงศึกษาธิการ

ต้นหูกวางหน้ากรมโยธาเทศบาล บ้านคนจนแต่ไม่อัตคัดต้นไม้
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นำยสุลักษณ์: ครับ นี่ผมนึกอยู่อย่างน้ี เสียดายท่านไม่มา ท่านคงรู้

เหมือนกันว่าจะจับมือท่าน

นำยป๋วย: ไม่ใช่ ท่านยังไม่กลับจากเมืองนอก

นำยสุลักษณ์: นี้แหละครับ ถ้ามีอ�านาจ ใช้อ�านาจในทางที่ถูก ผมเห็น

สมควร เช่นว่าให้พระปลกูต้นไม้ สบายเลย วนัเข้าพรรษานี ่ปลูกต้นไม้

กันเป็นของสนุก แล้วเสกคาถาอะไรก็ได้ครับ โรงเรียนก็ให้ปลูกต้นไม้

ได้ ทีผ่มบอกจะตหีวัคณุวิลาสกต็รงนี ้ว่านายกชมรมต้นไม้แห่งประเทศ 

ไทยท�าอะไรบ้าง สนบัสนนุเรือ่งปลูกต้นไม้หรือยัง หรอืว่าไม่สนบัสนนุ

เขา อตีอนท่ีเขาท�าต้นไม้พลาสตกิกนั ชมรมต้นไม้ตัง้อยูแ่ถวราชด�าเนนิ 

รู้สึกว่าแถวนัน้มต้ีนพลาสตกิข้ึนกบัเขาเหมอืนกัน ผมว่าต้องมาช่วยกัน

ท�าบ้าง ช่วยกันหลายๆ คนก็มีทางพอจะส�าเร็จได้

นำยป๋วย: เอ เห็นจะต้องขอให้คุณวิลาสขึ้นมาตีกลับหน่อยละมั้ง

นำยวิลำส: ไม่ต้องตีล่ะครับ เพราะว่าที่ตีตะกี้นี้ ผมหลบเสียแล้ว 

นำยป๋วย: ก่อนทีเ่ชญิคณุหมอขึน้ คณุหมอคงไม่รังเกียจท่ีผมแทรกเข้า

มาตอนนีน้ะครับ เท่าท่ีผมพจิารณาดเูมือ่ตะกีน้ีแ้ล้วกไ็ด้ยินว่า กรุงเทพฯ 

ก่อนนี้เป็นอย่างไร ของดีมีต้นไม้ต้นไร่อะไรมากมาย ผมก็คิดไปในชั่ว

สมัยที่ผมเป็นเด็กก็เห็นจะจริงตามนั้น ผมเตรียมว่าเผื่อบางทีจะต้อง

พดูในวันนีแ้ละถ้าพดูไม่ออกล่ะกจ็ะล�าบากใจแก่ท่านผูฟั้ง เพราะฉะนัน้

ผมก็พยายามจะดูในวรรณคดีว่า พระนครของวรรณคดีต่างๆ ท่าน

แสดงไว้ว่าอย่างไร มต้ีนไม้ต้นไร่มากแค่ไหน ผมขอเรยีนว่าได้รบัความ

ผดิหวงั คอืไปอ่าน กนกนคร อ่าน เวสสนัดรชาดก อ่าน ขนุช้างขนุแผน 

อ่าน พระอภัยมณี อ่าน รามเกียรต์ิ อ่าน อิเหนา ตอนที่แสดงถึง 

ตอนต้นนะครบั ความจรงิไม่ต้องอ่านไกลนกั ตอนต้นกล่าวถงึพระมหา

กษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ แล้วบ้านเมืองก็ใหญ่โตยังไง ก็ปรากฏว่าท่าน 
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ทั้งหลายที่แต่งก็อธิบายว่ามีตึกรามสวยงาม มีโรงช้าง โรงม้า มีม้ามี

ช้างมากทีเดียว แล้วในพระราชนิพนธ์ อิเหนา ตอนที่อธิบายก็ยังบอก

ว่า “มีพระมเหสี ๕ องค์ ดังอนงค์นางฟ้ากระยาหงัน” แต่ไม่มีต้นไม้

สักต้น ในตอนน้ันถ้าท่านผู้ใด อ้อ อาจารย์เปลื้องมาด้วย ไปหาย้าย

ตอนที่แสดงว่าต้นไม้มีในวรรณคดีผมว่าน่าจะฟังดู แต่ทีนี้ ที่ร้ายที่สุด

คืออย่างนี้ใน อิเหนา นั่นเอง อธิบายถึงคลองหลอด (มีคลองหลอดใน 

อเิหนา) ทนีีม้าอ่านเจอะเข้า “ท้องสนามแจ้งปราบราบรืน่ พ่างพืน้ปฐพี

ไม่มหีญ้า กว้างใหญ่ไพศาลสดุตา เตยีนสะอาดดาษดาด้วยทรายทอง” 

คือหมายความว่าเป็นทะเลทราย นี่เผอิญเป็นพระราชนิพนธ์เสียด้วย 

จะพูดอะไรมากเกินไปประเดี๋ยวก็จะล�าบาก ไม่รู้ท�าไมเขียนอย่างนี้

กระถางต้นไม้หน้าปั๊มน�้ามัน

นำยสุลักษณ์: เอ ผมขอเถียงแทน

นำยป๋วย: เชิญคุณหญิงก่อน

ม.ร.ว.ปิ ่มสำย: ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนก�าลังปีนหานางพิม 

น่ะค่ะ ผ่านต้นไม้เต็ม เขียว บนเฉลียง

นำยป๋วย: แต่นั่นมันตอนเข้าพระเข้านาง ตอนที่อธิบายถึงเข้าพระเข้า
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นางนี่ ที่ไหนก็มีต้นไม้ เดี๋ยวขอโทษ คุณสุลักษณ์จะขัดคอผม

นำยสุลักษณ์: ที่ผมจะขัดคอ คือผมอยากจะเถียงแทนคนโบราณสัก

นิดหนึ่ง เพราะเหตุว่าหนังสือวรรณคดีพวกนี้ ตอนที่เขียนนี้น่ะ ต้นไม้

เต็มไปหมด

นำยป๋วย: ใช่

นำยสุลักษณ์: เพราะเหตุนั้น ท่านถึงไม่เน้นในเรื่องน้ี ทรายทองที่ว่า 

ขอกราบเรียนตามตรงว่ามันไม่มี มันไม่จริง เพราะตอนที่แต่งสนาม

หลวงเป็นโคลนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามพรรณนาว่าเป็น

ทรายทอง นี่มันแบบไทยประชดแบบไทย เพราะผมหลับตาเห็นเลย

เชียวว่าเมียท้าวดาหา ประไหมสุหรี มะดีหวี ฯลฯ เหล่านั้น หน้าตา 

ขี้ริ้วทั้งนั้น ไม่เช่ือไปดูพวกแขก เพราะฉะนั้นจึงพรรณนาว่ามาจาก 

กระดาหงนัต่างๆ ว่าเมยีสวยอย่างโน้นอย่างนี ้มถีงึแปดหมืน่สีพ่นักัลยา

แล้วคนพวกนีข้ีร้ิว้ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ถงึมาแต่งว่าสวย ต้นไม้มอียูเ่ยอะ

แล้วก็ไม่ปรารถนา ไปว่าทรายทองดีกว่า แล้วมาลองดูสมัยน้ีซิ จริง

อย่างที่ว่าเลย ดูบทกวีของคุณอังคารซิ คุณอังคารก็อยู่ในนี้ ก็เห็นพูด

แต่เรื่องต้นไม้ๆ เพราะอะไร เพราะมันไม่มี

นำยป๋วย: ความจริงผมก็ตั้งใจไว้แล้ว ที่ผมพูดมานี้เพื่อจะชักชวนให้

คุณสุลักษณ์พดูอย่างเมือ่ตะกีน้ี ้คอืหมายความว่าเรายอมรบัว่ามต้ีนไม้ 

แล้วทีนี้การอ่านของผมนี่ คืออ่านเมื่อวาน วันอาทิตย์ ซึ่งความจริงได้

รับความเพลิดเพลินมาก ก็ปรากฏว่าผลประโยชน์ของต้นไม้มีอยู่ทุก

อย่าง ท่านพรรณนาไว้ผมจะอ่านให้ฟัง ถึงแม้ว่าจะไม่มีอยู่ในเมือง แต่

อยู่นอกเมือง เช่น รามเกียรติ์ ตอนสร้างกรุงศรีอยุธยา ที่นอกเมือง 

เขามีว่าอย่างนี้
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“มีสระแก้วแลล้วนอุทยาน โอฬารด้วยเหล่าพฤกษา 

ทุกพรรณทรงผลพวงผกา  ดกย้อยห้อยระย้าอรชร

ทั้งอุบลโกมลปทุมมาศ  ฝักดอกเกลือ่นกลาดสลบัสลอน 

เรณูร่วงในชโลทร  กลิ่นขจายฟุ้งขจรตลบไป

มีต้นตาลรอบนัคเรศ  เป็นคันเขตคั่นเคียงเรียงไสว 

ทรงผลพื้นสุพรรณอ�าไพ  ใบก้านล้วนแก้วแกมกัน

พระพายชายพัดบันลือเสียง ส�าเนียงเสนาะดังเพลงสวรรค์ 

ประโคมพระนครเป็นนิรันดร์ ดังหนึ่งช่อชั้นดุษฎี”

นี่จับได้ข้อหนึ่งแล้ว ว่าถ้ามีต้นไม้นี่เสียงเพราะ เวลามีลม ทีนี้ที่

ดีอีก ๒ ประการคืออย่างนี้ครับ อันเนื่องมาจากอิเหนา

“ทิศใต้ภายนอกธานี  มีสระสวนศรีสะตาหมัน 

มิ่งไม้หลายอย่างต่างพรรณ  ล้วนแกล้งกลั่นสรรมาปลูกไว้

บ้างเผล็ดผลผการะย้าย้อย  ช่อช้อยชูก้านบานไสว 

พ่างพื้นรื่นร่มส�าราญใจ  มีต�าหนักน้อยในวารี

อันโบกขรณีสี่เหลี่ยม  น�้าเปี่ยมเทียมปากสระศรี 

ใสสะอาดปราศจากราคี  ดังแสงแก้วมณีรจนา

มพีรรณโกสมุปทมุมาลย์ ตูมบานแย้มกลีบกลิ่นกล้า 

เกสรร่วงลงในคงคา  พระพายพาหอมฟุ้งจรุงใจ”

นี่ได้กลิ่นแล้ว เมื่อกี้นี้ได้เสียง ได้กลิ่นก็เจริญใจขึ้น ทีนี้ยังมีอีก

นิดหนึ่งต่อไปจากนั้น

“นอกเมืองมีสระต�าบลหนึ่ง  วารีลึกซึ้งเย็นใส 

ริมรอบขอบลันล้วนพรรณไม้  ระบัดใบบังแสงสุริยน”
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นี่ได้ร่มรื่นประการหนึ่ง อ้า ท่านนายกชมรมรักต้นไม้แห่ง

ประเทศไทย ผมเคยโทรศัพท์เรียนว่า ผมจะสนับสนุน วันนี้ผมขอ

สนับสนุนด้วยเรื่องนี้ ว่าอย่างน้อยการมีต้นไม้ในประเทศในเมืองนั้นก็

มีประโยชน์ ๓ อย่าง

1. มีกลิ่น

๒. มีเสียงไพเราะ เมื่อลมโชยมาและ

๓. มีร่ม 

อย่าให้ผมขัดจังหวะคุณหมอนานเลย ขอเชิญคุณหมอ

ถนนราชด�าเนินอันอัตคัดร่มเงา

นำยแพทย์ประสพ รตันำกร: ครบั ผมก็บ้าจ้ีเรือ่งต้นไม้มานาน เพราะ

ฉะนัน้ พอถกูชวนกไ็ม่ได้ลงัเลเลย และความจรงิกโ็วยวายมานานเหมอืน

กนั อย่างท่ีคณุวิลาสโวยวายมานานเหมอืนกนั อย่างทีค่ณุวลิาศโวยวาย

สัก ๒๐ ปีเหน็จะได้ เพราะเมือ่ ๒๐ ปีมาแล้ว ผมเคยพดูทางวทิยบุ้าง

อะไรบ้าง บทความบ้าง ว่าสวนสาธารณะควรจะได้เพิ่มขึ้น โดยเปรียบ

เทยีบความหนาแน่นของพลเมอืง ความจ�าเป็นต่างๆ อาจจะอ้างเรือ่งที่

ครเูทพฯ ได้เคยเขยีนไว้กไ็ด้ ตอนน้ันผมเคยบอกว่าทีว่อชิงตนัมีพลเมอืง 

๔๐๐,๐๐๐ มีสวนสาธารณะปลูกต้นไม้สวยๆ ไว้ให้ดู ๓๒ แห่ง แห่ง
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หนึง่เกบ็เงนิคอืสวนสตัว์ อกีแห่งหนึง่กเ็ก็บเงนิเหมือนกนัเพราะต�ารวจ

แจ้งไว้แล้วเป็นเขตอันตราย เข้าไปวิกาล ก็จะถูกจี้ คือที่สวนลุมพินี

เมือ่ผมมาสร้างโรงพยาบาลประสาทพญาไท ตอนนัน้ 1๒ ปีมา

แล้ว ผมก็จับเอาจุดต้นไม้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์อันแรก ระหว่าง

ก่อสร้าง หน้าโรงพยาบาลมีดอกทานตะวันโตเท่าหน้าผม เพราะเมื่อ

เรารู้เร่ืองฮอร์โมนนดิหน่อยกเ็อาใส่เข้าไปด้วย ดอกหงอนไก่อะไรต่างๆ 

จนกระทั่งมีรถมาจอดดู ดอกไม้ที่หน้าโรงพยาบาลเย็นๆ ทุกๆ วันจน

เล่าลือไปถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตอนนั้นท่านก็บอกผมเมื่อตอน

แจกประกาศนียบัตรโรงเรียนสงครามจิตวิทยา พอแจกเสร็จท่านบอก 

หมอเอานะ ผมก็ถามว่าเอาอะไร เอาช่วยกันปลูกต้นไม้ซี ว่าจะได้

สวยงามและเป็นที่ร่มรื่น

และหลังจากนั้นผมก็ไปพูดในที่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 

ไทย ซึง่ประชมุท่ีสงขลา โดยเอาเรือ่งต้นไม้หรอืสวนสาธารณะให้เขาฟัง

ว่าเลกิเสียทเีถอะไปแข่งขนัสร้างหอนาฬิกา เพราะหอหอหนึ่งก็หมดไป 

๒ แสน ชยัชนะของผูส้ร้างหอนาฬิกากค็อืร้านขายนาฬิกา ไม่ใช่เทศบาล 

แต่ว่าท�าสวนสาธารณะไม่ถึงแค่นัน้ และสวนธารณะหรือต้นไม้ทัง้หลาย

เป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับไฟ กับน�้า เหมือนกัน ซึ่ง

เป็นหน้าที่ของเทศบาล อย่างเช่นแม้แต่เทศบาลนครกรุงเทพฯ ต้ังงบ

ประมาณไว้ ๕๖ ล้านส�าหรับศาลาเทศบาล ผมคิดว่า หอนาฬิกาคงปา

เข้าไป ๖ ล้าน แต่ดีว่ายั้งเสียทันก็เลยยังไม่ได้ 

ดูเหมือนคุณป๋วยนั่นแหละตัดไว้เสียก่อนนะครับ ตอนนั้นเป็น 

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ต้นไม้นี่น่ะอย่างที่อาจารย์ป๋วยว่าช่วย

ท้ังกลิน่ท้ังเสยีงทัง้สิง่ต่างๆ แต่ผมสรปุเอาง่ายๆ ว่ามนัเจรญิตา เจรญิใจ 

มนัช่วยให้เราเจริญวัย และช่วยให้เราเจริญสขุ เอาง่ายๆ แค่นี ้คณุหลวง

สุวรรณวาจกกสิกิจพูดเรื่องไก่มา ๓๐ ปีจนกระทั่งละเมอเป็นไก่ ผล

สุดท้ายก็เกิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น แล้วท�าไมเล่า นี่ก็ผ่านมา
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หลายสิบปี ก็เหลือแต่ว่า เอาล่ะนะ เอาเถอะนะ เอาซิวะเอากันแล้ว

หรือยังล่ะ แล้วผมจะฉายภาพให้ดู

นำยป๋วย: เดี๋ยว ผมอยากเรียนถามคุณหมอนิดหนึ่งว่า ก่อนที่จะฉาย

ภาพนี ่ถ้าเรามต้ีนไม้ในกรงุเทพฯ มากขึน้กว่าในปัจจบุนันี ่แล้วก็มสีวน

สาธารณะมากขึ้น คนไข้ของคุณหมอจะน้อยลงบ้างไหม คือคนที่เป็น

โรคประสาทนี่จะน้อยลงไหม

นำยแพทย์ประสพ: สาเหตุอื่นยังมีครับ แต่เรื่องต้นไม้นี่ก็ช่วยได้

นำยป๋วย: คุณหมอยังใจเย็นอยู่ ว่ายังไงๆ คนไข้ยังมีอยู่

นำยแพทย์ประสพ: ครับ ลูกค้าผมยังมีอยู่

นำยป๋วย: เพราะฉะนั้น ปลูกต้นไม้กันไปเถิด ใช่ไหมครับ

นำยแพทย์ประสพ: ครับ

นำยป๋วย: อ้า ขอบคุณครับ เชิญครับ

นำยแพทย์ประสพ: ฉายภาพต่างๆ ให้ชมพร้อมด้วยค�าบรรยาย ส่วน

มากเป็นต้นไม้ ดอกไม้ และสวนในต่างประเทศ กบัมต้ีนไม้ในประเทศ 

ไทยด้วย

นำยสุเมธ ชุมสำย ณ อยธุยำ: ผมได้ดสูไลด์ของคณุหมอประสพ และ

เห็นพุ่มไม้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ทั้งเมืองนอกเมืองไทย ส่วนคุณ

ศิริชัยก็ได้ฉายสไลด์ให้เห็นพุ่มไม้เต็มพระนครไปหมดเพื่อแสดงถึง

ความขาดร่มเงาในเมือง ผมสงสัยมาตั้งนานแล้วว่า ใครหนอที่ปลูกแต่

พุ่มไม้ต้นไม้เตี้ยๆ เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ท�าไมเราถึงไม่มีต้นไม้

ใหญ่ๆ ที่ให้ความร่มเย็น ทุกวันนี้เราจะเป็นบ้าตาย ไม่ใช่ว่าขาดดอก

ไม้สวยๆ งามๆ แต่ทว่าขาดความร่มเย็น อย่างที่คนต้องเกาะอยู่กัน 

ตามเงาเสาไฟฟ้าต่างๆ เพราะเราไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆ ผมอยากจะรู้เหลือ
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เกนิว่าใครหนอทีท่�าให้เทศบาลปลกูแต่พุม่ไม้ ผมเรยีกสมองระดบัน้ีว่า 

Bushman mentality คอืเป็นคนทีย่งัอยูใ่นสมยัยงัไม่เจรญิ ผมเลยเรยีก

คนประเภทนี้และเทศบาลทั้งหลายนี้ว่า ยังอยู่ในข้ัน Bushman และ

บัดนี้ผมก็เพ่ิงมาเจอตัว Bushman นั่งอยู่นี่เอง (ชี้ไปยังนายแพทย์

ประสพ)

นำยป๋วย: ผมขอให้คุณหมอแก้สงสัยให้มากกว่านี้ครับ

ต้นมะพร้าวกลางถนนราชด�าริ

นำยแพทย์ประสพ: ครับ แก้สงสัยง่ายนิดเดียวครับ คือว่าแต่เดิมมัน

ไม่มีอะไรเลย เราจะเริ่มอะไรขึ้นมา ก็เริ่มของที่ท�าได้ง่ายๆ ก่อนของ

ใหญ่นัน้ อย่างเช่นเราจะเริม่ทีส่วนลมุพนิ ีกป็รากฏว่าท�าไม่ได้สกัท ีพอ

ปลูกลงไปแล้ว ลูกเสือก็มาตั้งแคมป์ ขุดเป็นรู พรุนไปหมด ตายเสีย

อีก แต่ผมไม่เกี่ยวกับเทศบาลนะ เพราะเขาไล่ออกมาสัก ๕ ปีได้แล้ว 

เพราะไปวา่เขามากๆ เขากเ็ลยไล่ออก เหตุใหญ ่ดูเหมอืนจะถนนสีลม

เพราะเราคดัค้านไม่ให้ตดัต้นไม้ทีถ่นนสลีม แต่เขากต็ดัเสยีเตยีนหมด 

แล้วเสนอโครงการมาว่าจะสร้างใหม่ จ้างช่างจากญี่ปุ่นมา ผู้เชี่ยวชาญ

จากญีปุ่น่ แล้วกเ็สนอโครงการมา ตอนนัน้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท จากสลีม

ตลอดสาย ปลกูใหม่ เขาบอกแต่ก่อนนีม้นัเกะกะ แล้วขยายถนนไม่ได้ 



๔๒๓ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

และผมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องว่าจะท�าอะไร แต่ว่าทนไม่ไหว ที่

มนัไม่อะไรเลยกเ็ริม่เสยีบ้าง เพราะฉะนัน้ถงึแม้จะเป็นขนาด Bushman 

ก็ยังดีกว่า no man เลย ว่าเอาสักหน่อยก็ยังดีนะครับ แต่ส่วนต้นไม้

ใหญ่นั้น เราเตรียมไว้แล้ว ที่สวนบางมด แล้วเขาก็ได้ขยายออกไป จะ

ไปท�าพุทธมณฑล เตรียมไว้ตั้ง ๒๕,๐๐๐ ต้น 

นอกจากนั้น ขณะนี้ ผมก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาวัดกับเขา

คนหนึ่งเหมือนกัน ได้เตรียมเพาะต้นไม้ไว้ 1๐,๐๐๐ ต้น ต้นไม้ใหญ่

ทั้งนั้น โดยมีพันธุ์พิเศษมาจากอเมริกาใต้ เพื่อจะกระจายออกไปในที่

ที่มันขาดตกบกพร่อง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนบางคนก็อยู่ที่คอย

เสริมที่มันขาด แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มิใช่หน้าที่แต่ว่าเห็นอะไร มันอด

ไม่ได้ ส่วนบางคนนั้น เห็นอะไรก็พูดไป แล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่

ของผมนี้พูดออกไปที มันเกิดขึ้นทุกที เพราะว่าผมพูดออกไปที เขา

บอกว่าหมอเอาซิ ให้ผมท�า ผมกท็�าเลย แต่บางคนนัน้ กพ็ดูไปๆ อย่าง

นั้นแหละ คือมีให้ศิลปะหรือว่าปรัชญาอยู่อย่างนั้นแหละ แต่มันก็ได้

แต่ญา มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับ อย่างนี้ เพราะยังงั้น ผมจึงคิดว่าถ้า

หากว่าเราเริ่มท�าอะไรเสียบ้าง ก็จะดี

นำยอังคำร กัลยำณพงศ์: ความจริงคนที่เรียกตัวว่าชนชั้นสูง อย่างที่

ใส่เสื้อนอกผูกไทอยู่นี่แหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองประเทศ ไม่

ได้สร้างความรักต้นไม้ขึน้ในจิตใจของคนไทยเลย ยคุนีค้นไทยส่วนใหญ่

ไม่มีความรักต้นไม้ เมื่อไม่มีต้นไม้ เมื่อไม่มีความรักจึงไม่เห็นความ

ส�าคญั สมยัโบราณนัน้ ความรกัต้นไม้ของคนไทย ปรากฏอยูใ่นลวดลาย 

กนกเครือวัลย์ จิตรกรรม ประติมากรรมมากมาย 

ศาสตราจารย์ฝรั่งชาวเยอรมันคนหนึ่งว่ากรุงเทพฯ เห็นปลูก

ต้นไม้แห่งเดียว คือที่เขาดินวนา นอกจากนั้นแห้งแล้ง ผมมีความเห็น

ว่า ต้นไม้ท่ีเขาดนิวนานัน้เขาปลกูไว้เพือ่ประโยชน์ให้ลงิค่างร่มเยน็ ไม่มี

ต้นไม้ที่ปลูกไว้ส�าหรับมนุษย์เลย ความส�าคัญของต้นไม้ไม่ใช่เครื่อง
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ประดับหรือเครื่องเล่นของมนุษย์ ถ้าจะอ้างในวรรณคดีก็มีเยอะ 

ตัวอย่างเช่น เวสสันดร แต่หลักการส�าคัญของต้นไม้ก็คือสร้างต้นน�้า 

ล�าธาร และความร่มรื่น เมืองไทยถึงจะเป็น Air-condition ตาม

ธรรมชาตไิด้ แต่ทีน่ีไ้ม่พดูถงึกนัเลย อย่าพดูกนัแต่ต้นไม้กรงุเทพฯ ขอ

ให้นกึถงึภเูขาด้วยเพราะต้นไม้ทีน่ัน่เป็นสิง่ท่ีให้เกิดต้นแม่น�า้ล�าธาร แต่

แล้วก็ถูกท�าลายไปเยอะแยะ ถึงจะมาดัดจริตรักต้นไม้ประดับที่แสน

สวยอย่างฮอลแลนด์ ก็ไม่มีประโยชน์

นำยป๋วย: การปลกูต้นไม้ในพระนครนี ่บางทก็ีเป็นอนัตรายเหมอืนกัน

ใช่ไหมครับ เช่นเมื่อผมเด็กๆ อยู่ หรือโตขึ้นมาแล้ว ถนนพญาไทออก

ไปทางถนนพหลโยธนิถึงดอนเมอืงนัน้ เรามต้ีนก้ามปอูยู่ทัง้ ๒ ข้างทาง 

และเป็นอันตรายแก่การสัญจรไปมา เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าฝนตกหยิมๆ 

ละก็ มันล่ืน แล้วก็เป็นอันตรายแก่ผู้ที่ขับรถ อันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะ

คิดอยู่เหมือนกัน ในขณะเดียวกันเราต้องการต้นไม้แต่เราต้องการ

ต้นไม้ชนิดที่เป็นประโยชน์ คือชนิดที่ไม่ท�าอันตรายแก่การจราจร นั่น

ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งผมเคยถามหลายคนที่อยู่ตึกใหม่ๆ แล้ว

กท็ีฟุ่ตบาทข้างหน้านัน้มทีีม่าก ผมถามว่าท�าไมไม่คิดจะปลกูต้นไม้ใหญ่

ข้างหน้า ทีฟ่ตุบาทของแกเสยีบ้าง เขาบอกว่าถ้าปลกูต้นไม้ใหญ่ชดิกบั

ตึกของเขาละก็ ขโมยจะปีนเข้าบ้านเขาด้วยการปีนต้นไม้ ผมก็รู้สึก

เห็นใจเหมือนกัน คือมันรักษายาก ที่ผมเรียนมาหมายความว่าพวก

เรานี้เห็นว่าการจะมีต้นไม้ควรจะมีทั้งพุ่มไม้ ไม้ดอก และไม้ร่ม ควร

จะมีทั้งนั้นแหละ แต่ว่าถ้าจะมีแล้วจะมียังไง จะมีในสภาพอย่างไร นี่

ผมอยากจะฟังความเห็น ท�าไมอย่างในอังกฤษ เวลาเขาคิดสร้างเมือง

ใหม่ขึน้ หรอืเอาเมอืงเก่ามาดดัแปลงเป็นเมอืงใหม่ ท�าไมเขาม ีGarden 

city ได้ โดยท่ีมีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนน เป็นต้นไม้ชนิดที่ดีด้วย อ้า 

ม.ร.ว.ปิ่มสาย รู้เรื่องนี้ดี



๔๒๕ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

ม.ร.ว.ปิ่มสำย: ไม่ทราบค่ะ เขาคงสร้างสวนไปก่อนซีคะ คือมีการ

วางแผนผงัเมอืงไม่ใช่สร้างเมอืงส่งเดช คอืเขาวางแผนปลกูต้นไม้พร้อม

กับการปลูกตึก

ต้นตะเคียนที่ยังไม่ถูกรังแก

นำยป๋วย: เพราะฉะนัน้ต้องมกีารวางผงัเมอืง ข้อนีส้�าคญั แล้วผงัเมอืง

ถ้าน�ามาใช้กับเมืองไทย แล้วจะบกพร่องอะไร จะใช้ได้ไหม

ม.ร.ว.ปิ่มสำย: มันก็ดีซีคะ

นำยป๋วย: แล้วเลือกต้นไม้ให้ถูก

นำยแพทย์ประสพ: ครับ นี่ผมก็สร้างโรงพยาบาลมาหลายแห่ง ท่าน

ที่อยากดูไปดูได้ที่สงขลา ที่เชียงใหม่ เราสร้างตึกโดยไม่ตัดต้นไม้ แต่

ว่ามีที่แห่งหนึ่ง ที่เชียงใหม่เหมือนกัน ต้นไม้อายุตั้ง ๘๐ ปี ถูกตัดไป 

ชัยพฤกษ์บ้าง อะไรบ้าง แต่ก็เหลือเป็นค้างพลูอยู่ คือเสาคอนกรีตมี
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เถาวัลย์ขึ้นค้างพลู อันนี้ก็เพราะก่อนก่อสร้างเขาตัดให้เตียนเสียก่อน

แล้วถึงสร้าง แต่ของเรานั้น เราสงวนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ แล้วก็แทรกตึก

ลงไป เพราะฉะน้ันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งเราจะแนะต่อๆ ไปได้ โดย

เฉพาะในหน่วยราชการหรือทางเทศบาล หรือทางโรงเรียน

นำยสุลกัษณ์: ประเดน็นี ้ผมว่าน่าสนใจนะครบั ผมอยากจะเรยีนถาม

คุณหมอเหมือนกัน ในกรณีหนึ่งก็อยากแก้แทนคุณหมอ แต่ในกรณี

หนึ่งก็อยากเห็นด้วยกับคุณสุเมธ ไม่ใช่ว่าประนีประนอมอะไรนะครับ 

เพราะว่าคณุสุเมธมจุีดเหมอืนกนันะครับ คณุหมอกม็จีดุคอืว่าพวกหนึง่

ก็พร�่าอยากจะมีต้นไม้ แล้วก็ไม่เห็นท�าอะไร อีกฝ่ายหนึ่งก็ท�า ทีนี้ผม

ว่าคณุสเุมธกค็งมองในแง่เงนิงบประมาณถงึแม้ว่าคณุหมอไปแนะน�าก็

จริง การปลูกพุ่มไม้อะไรต่างๆ นี้ใช้เงินเทศบาล เงินหลวง ก็เงินเรานี่

แหละ ทีนี้เรามีความเห็นขัดแย้งกัน ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรจะเป็นต้นไม้

ให้ร่มให้เงา อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าขณะนั้นยังไม่มี ได้ก็เอา เป็นพุ่มเอาไว้

ก่อน อย่างน้อยมันก็ให้ความสวยความงามอะไรนี่ ผมก็นึกเหมือนกัน

ว่าเรื่องปลูกต้นไม้ อย่างผมไม่มีความรู ้ อย่างคุณหญิงปิ ่มสายมี 

อาจารย์กสิณมี ผมเชื่อว่าจะต้องมีพวกความรู้เข้ามาเก่ียวข้องทีเดียว 

ต้นอะไรควรจะปลูกที่ให้ร่ม บางกรณีให้ร่มมากไปเป็นอันตรายต่อคน

ขับรถด้วย เพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้ต้องปรึกษาผู้รู้ แน่เลย ทีนี้นี่ผม

ยังอยากจะถามเหมือนกันว่ามีการปรึกษาหารือกันเพียงไหนผมว่าผล

งานอย่างทีเ่พาะช�าทีบ่างมด ผมกไ็ปด ูผมรู้สกึว่านัน่เป็นโบแดงเลย ว่า

มีการเตรียมเอาไว้ว่า จะไปปลกูอะไรต่อไปอย่างโครงการทีว่่าจะพฒันา

วัดนี่ มีต้นไม้ตั้ง ๒๐,๐๐๐ ต้นเมื่อไหร่จะได้ปลูก จะได้อะไรกัน นี่ก็

น่าสนใจเหมือนกัน

นำยแพทย์ประสพ: ครับ ส�าหรับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นี่ ต้นไม้ใหญ่ 

ขอโทษอนัดับแรกก่อนนะครบัว่า ในคณะกรรมการซึง่ตัง้อยูไ่ด้เพียง ๒ 
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ปี แล้วถูกเขาปลดออกไป ใน ๒ ปีก็ท�าได้แค่นั้นนะครับ คือกรรมการ

นั้นก็มีทั้งฝ่ายผู ้รักต้นไม้อย่างพวกผมและฝ่ายวิชาการอย่างเช่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันรวมทั้ง

คณุเขตต์ ศรียาภยั ซ่ึงแกรักต้นไม้ใหญ่เหลอืเกิน แกค้าน ไม่ให้เทศบาล

โค่นมะฮอกกานีที่หลังสวนจิตรลดานั่นอยู่อย่างเข้มแข็ง จนกระทั่งว่า

รอดอยูไ่ด้ยคุหนึง่สมยัหน่ึง แล้วต่อมามนัก็ถกูโค่นจนได้ อย่างนีเ้ป็นต้น 

เพราะฉะนั้น ผู ้ที่มีความรู ้ในเรื่องต้นไม้ที่มีอยู ่ในกรรมการ และ

กรรมการที่ว่านี้ ไม่ใช่กรรมการที่ถูกแต่งตั้งที่เรียกว่ามีศักดิ์มีสิทธิ์ แต่

เป็นว่าเหมือนกับว่าแนะเขา เขาเอาก็เอา เขาไม่เอาก็แล้วกันไป แล้ว

ผลสดุท้ายแนะมากๆ เขาไม่เอาเข้า กต้็องถอยออกไป ผลอย่างไรก็ตาม 

มนักไ็ด้เป็นจดุเริม่ต้นในการทีว่่าท�าทัง้เลก็และทัง้ใหญ่ ส่วนทีว่่าพฒันา

วัดจะเริม่ยงัไง เขาเพาะข้ึนมาแล้ว ทีวั่ดพระศรมีหาธาต ุเป็นทีเ่พาะช�า

ของเขา แล้วต่อจากนั้น เขาก็กระจายออกไป ตอนนี้เพาะขึ้นแล้วครับ

นำยป๋วย: ใครเป็นผู้ท�าครับ คุณหมอ

นำยแพทย์ประสพ: กองพัฒนาวัด กรมการศาสนา

นำยมยูร วิเศษกุล: กระผมได้ฟังท่านประธาน แล้วก็คุณหมอ แล้วก็

ท่านที่มาร่วมสนทนาวันนี้ เห็นท่านบอกว่า ท่านพูดมา ๒๐ ปี ๓๐ ปี 

แล้วก็มี แต่ผมว่าพูดไป ๒๐ ปี ๓๐ ปีก็ดี นี่พูดไปบางทีมันก็เปลี่ยน

ทัศนะความนึกคิดของคนได้บ้าง แต่ว่าพูดแล้วไม่ท�านี่ ผมคิดว่าไม่มี

ประโยชน์อะไรมากนัก ในการเชิญมาวันนี้ นอกจากทางด้านสมาคม

สถาปนิกสยาม ชมรมรักต้นไม้ กับสยามสมาคมแล้ว เรายังได้เชิญ

ก�าลังเข้ามาร่วมอีกหลายพวก เฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นปัญญาชนในวัน

ข้างหน้า คอืนสิตินักศกึษามหาวิทยาลยัหลายมหาวทิยาลยั เราเชญิมา

วันนี้ พร้อมกับสมาคมอีกหลายสมาคม ที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ทางด้านน้ีบ้าง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าพูดหรือว่า
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เร่ิมขึ้นแล้วกลับไปบ้าน เรากค็งจะได้ความรูเ้พิม่ขึน้หน่อย แล้วก็นอน

หลับต่อไป เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะจัดวันต้นไม้ขึ้นสักวันหนึ่ง 

เชิญพวกนักเรียนขั้นมหาวิทยาลัย ท่านมีแรงหน่อยท่านก็คงช่วยเรา 

หรอืว่าทางพวกท่าน บริษัทห้างร้าน อย่างผู้จดัการใหญ่บรษิทัไทยออยล์ 

ท่านกม็าทีน่ี ่ท่านอาจจะช่วยในเรือ่งปุ๋ยให้ได้ฟรี หรอืว่าเครือ่งไม้เครือ่ง

มือเราจะเอาที่เทศบาล แต่อย่านึกว่าเรื่องนี้เราจะท�าได้ทุกๆ อย่าง นี่

มนัอยู่ท่ีงบประมาณรฐับาล แต่ทีเ่ราท�านีเ่ป็นของเลก็ก็จรงิแต่สิง่ส�าคญั

ทีส่ดุทีเ่ราท�าคอืเป็นการแสดงออกของประชาชนว่านีค่อืความต้องการ

ของประชาชน รัฐบาล เทศบาล หรือผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องจะ

รู้สึกไหม ที่เราสะกิดแค่นี้นั่นก็เป็นความหนาความบางของท่าน ผมก็

ไม่ทราบได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมก็ขอร้องว่าหลังจากการสนทนา

คร้ังน้ีผมอยากจะเชิญชวนท่าน ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้ทางมหาวทิยาลยั และ

ทางสมาคม ทางเทศบาล และทางบริษัทที่เชิญมา ให้ร่วมกันกรุณาจัด

วันต้นไม้ในพระนครขึ้น ซึ่งทางสมาคมสถาปนิกฯ และกรรมาธิการ

อนุรักษ์ศิลปกรรม ก็จะท�าหนังสือเชิญซ�้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อเรามาร่วม

ประชุมร่วมมือกัน ผมขอขอบคุณครับ

นำยกระสิน สุวตะพันธุ์: เรามีวันต้นไม้แห่งชาติอยู่แล้วในวันเข้า

พรรษาแต่หากจะมีวันต้นไม้พระนครอีกก็ได้ ส่วนพันธุ์ไม้ดูเหมือนขอ

จากกรมป่าไม้ได้ ทางกรมป่าไม้ยินดีให้ความช่วยเหลือ ไม่อั้น

นำยชนะ รุ่งแสง: ในฐานะท่ีผมเป็นผู้หลงผิดมา ๘ เดือนแล้ว ที่

กระโดดเข้าไปในวงเทศบาล รูส้กึว่าทีม่าวันน้ีก็จะเป็นรายการถูกหลอก

ด้วย ท่ีได้ยนิค�าว่าเทศบาลๆ แต่กข็อเรียนยนืยันว่าในขณะนี ้บ้านเมือง

เรานีก่ถ็งึเวลาแล้ว ท่ีควรจะได้มีการปรบัปรงุแก้ไขความหนกัอกหนกัใจ

ทั้งหลายในบ้านเมืองเรา นี่ก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า เอามาคุยประดับใน

วงสนทนากันเท่าน้ัน แต่ว่าเราขาดเจ้าภาพที่จะคิดแก้ไข ที่จะรับผิด
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ชอบทีแ่ท้จรงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผมทีเ่ป็นเดก็รุน่หลงักอ็ยากจะพดูว่า

เหน็อะไรทีเ่ป็นความไม่เข้าท่าหลายอย่างในกรงุเทพฯ นีป้ระกอบ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในวงการเทศบาล 

สิ่งที่อยากประจานตัวเองในฐานะที่เป็นเทศมนตรีก็คือว่า การ

ปลูกต้นไม้ของเทศบาลนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าเหลือเกิน เรามี

ปลกูต้นมะพร้าวบนผวิแอสฟัลท์ทีถ่นนพหลโยธิน เรามกีารด�ารงต้นไม้

ไว้ คือต้นมะขามที่ถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นเรื่องเดิม มาเข้าใจว่าเป็นเร่ือง

ของการไม่กล้าตัดสินใจ เทศบาลต้องการผิวจราจรแน่หรือว่าต้องการ

ต้นไม้ไว้ เป็นสิ่งที่เทศบาลนครกรุงเทพฯ ในสมัยหนึ่งคงไม่สามารถ

ตัดสินใจลงไปได้ ผลสุดท้ายก็คือ สร้างผิวจราจรให้มีต้นมะขามคงเอา

ไว้ด้วย แล้วรอวันว่าเมื่อต้นมะขามนั้นตายไปคือใบร่วงไปแล้วตายไป

เมื่อไรก็จะตัด โดยที่เทศบาลกรุงเทพฯ จะไม่ดูดาย แต่ลืมไปว่า การ

ที่รออยู่อย่างนี้เป็นการประจานตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ผมอับอายขาย

หน้า แล้วก็รู้สึกว่า ไม่อยากจะอยู่ในเทศบาลนครกรุงเทพฯ เลย แต่

จะท�ายังไงได้ บัดนี้ผมได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีน�้าจิตน�้าใจต่อบ้านเมือง 

และมีน�า้จิตน�า้ใจต่อประชาชนคนไทย แล้วก็หวงัเทศบาลนครกรุงเทพฯ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผมหวังว่า หน้าตาของท่านทั้งหลายที่น่ังอยู่

ในท่ีนี ้ผมจะต้องจดจ�าเอาไป ตกัตวงอะไรในแง่ความคดิความเหน็และ

ประสบการณ์ เพื่อปรับปรุงกรุงเทพฯ ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ แต่

อย่างไรกต็าม ผมกข็อเรยีนว่า ถงึแม้ว่าสิง่ทีท่�าไปแล้วกค็งจะต้องแก้ไข

กนัอกี เพราะมคีวามไม่เข้าท่าสงู อย่างผมอยูถ่นนสขุมุวทิ ได้เหน็ถนน

สุขุมวิทนี่ มาปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเด็กๆ ผมก็เกลียดต้นอย่างนี้ 

ต้นร�าเพยนี่ แล้วก็โตขึ้นหน่อยก็เกลียดไปอีก เพราะผมไม่ได้เรียน

เทพศรินิทร์ ผมเรยีนทีส่วนกุหลาบ ต้นไม้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ขณะนี้นี่

มันไม่พอแน่ แต่ว่าเราจะหาที่สาธารณะที่จะปลูกเป็นสวนสาธารณะ 

เราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ แต่ฟุตบาทและทางเท้าที่มีอยู่นี่ ก็หวังว่าจะ
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ดีขึ้นมาในระยะเวลาข้างหน้า โดยหวังในความกรุณาที่จะได้รับความ

คิดเห็นจากท่านทั้งหลาย

นำยแสงอรณุ รตักสกิร: ผมอยากจะเสนอแนะบางอย่างคอื เราจะท�า

อะไรไปนี่ ก็ท�าไปโดยไม่มีวิชาความรู้ ไม่มีแนวไม่มีหลักการที่เห็น

สมควรทีจ่ะยดึเป็นแนวแบบฉบับ ต้นไม้เป็นของซึง่สร้างลกัษณะประจ�า

ตัวให้แก่คนของเราหรือประเทศของเรา เช่น คุณศิริชัยฉายสไลด์วันนี้ 

จะเห็นว่ามีต้นปาล์มขวดขึ้นมา ซ่ึงผมเห็นว่าเป็นของเลอะเทอะมาก 

เพราะเหตุที่ว่าเราเล็งผลว่าจะให้มันโตเร็วๆ เท่านั้นมันไม่พอจะต้องมี

เหตุผลพอท่ีจะเลือกต้นไม้มาปลูกด้วย ผมเห็นว่าควรที่จะพยายาม

ศึกษาและลองพิจารณาใช้ต้นไม้ ที่เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเรามากกว่า 

เพราะต้นไม้พื้นเมืองของเราทนทานดินฟ้าอากาศและโรค ง่ายในการ

บ�ารงุรกัษาอย่างหนึง่ ประการทีส่องเป็นลกัษณะประจ�าตวัของท้องถิน่

นี้ ประเทศนี้ ผมก็ไม่ใช่คนรักชาตินิยมจัด แต่ผมเห็นว่างานศิลปะ จน

กระทัง่ถงึเร่ืองการปลกูต้นไม้ต่างๆ นี ้ควรทีจ่ะมรีปูสะท้อนของคนสร้าง

มันขึ้นมาด้วย คนนั้นควรจะเป็นคนซึ่งมีความคิดของตัวเอง ซึ่งไม่ได้

ไปขอหยิบขอยืมหรืออย่างเลว คือไปก๊อบปี้ใคร ขโมยความคิดของคน

อื่นเขามา โดยไม่มีความรู้อะไร 

สองฟากคลองสาทร
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เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นว่า ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้หรือตั้ง

สมาคมปลกูต้นไม้ อะไรต่ออะไร เสรจ็แล้วกร็บีร้อนอยากแสดงอวดว่า

เราได้ท�าแล้ว ก็ไปเอาต้นไม้เชยๆ มั่ง อะไรมั่งมาปลูก ผมก็ว่ามันไม่มี

ประโยชน์อะไร เสยีแรง เสยีเงนิ เสยีเวลา เพราะฉะนัน้เราควรมนีโย- 

บายท่ีแน่นอนว่า เราจะสร้างลกัษณะประจ�าเมอืงของเราขึน้ ด้วยต้นไม้

อย่างใด ส�าหรับผมนิยมเหลือเกินที่จะให้มีต้นไม้ประจ�าชาติของเราที่

งอกงามด ีไม่ใช่เพราะเป็นคนชาตินยิมนกั เพราะว่ามนังาม มลีกัษณะ

เฉพาะตัวของเรา จริงๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเห็นว่าผู้ที่ท�างานใน

ราชการก็ดี ต�่าหรือสูงก็ได้ มักจะนิยมใช้ต้นไม้ที่หายากกับราคาแพง 

อย่างเช่นต้นสนฉัตรอย่างน้ี ต้องไปสั่งเขามา หรือไม่ก็ต้องพยายาม

ปลูกดอกไม้ อย่างเช่นดอกทานตะวนัโตเท่าหน้าคนอย่างนี ้อย่างนีผ้ม

เห็นว่าเป็นของที่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะต้นไม้ไทยจริงๆ ท่ีไม่ต้อง

ใช้ฮอร์โมนแต่สวยงามให้กลิ่น อย่างเช่นอาจาย์ป๋วยพูด มีเยอะแยะไป 

ดอกทานตะวันผมว่าเดี๋ยวเดียวมันก็โทรม แล้วมีอะไรก็ต้องปลูกกัน

ใหม่ คนที่ไม่เป็นโรคเส้นประสาทก็เลยเป็นโรคเส้นประสาท เพราะ

ฉะนั้น ต้นไม้พื้นเมืองปลูกตามข้างถนนหนทางสวยเหลือเกิน อย่าง

เช่นต้นจากอย่างนีไ้ม่เคยท่ีเทศบาลเอามาปลกูเลย คลองสาทรกย็งัแซม

โคลนขยะอะไรต่างๆ ถ้าหากคดิทีจ่ะซ่อนเร้นความน่าเกลยีดของโคลน

เราไปเอาต้นไม้ ต้นหญ้าหรือต้นกกมาปลูกก็จะได้ผลดี ผมเห็นหลาย

คนว่าเป็นไม้ชั้นต�่าแต่ผมเห็นว่า นี่เป็นความงามและเป็นความงามที่

ตรงไปตรงมา บริสุทธิ์ สะอาด ท�าไมเราต้องไปรังเกียจต้นไม้เหล่านั้น 

มอีกีหลายคนทีพ่ยายามจะเขยีนบทความ ทีจ่ะสรรเสรญิไม้ทีม่ี

ราคาแพง หาได้ยาก นีล่่ะครับเป็นท่ีผดิละ ของฟุ่มเฟือย เรามนัประเทศ

ท่ีก�าลงัพฒันา ไม่ควรเอาเงนิไปซือ้ต้นไม้ต่างประเทศ ไปสัง่ต้นสนอะไร

ต่ออะไรมา นีแ่หละครบักรรมการอย่างคณุวลิาส ท่ีเป็นนายกชมรมรัก

ต้นไม้ กน่็าจะลองเขยีนบทความชีใ้ห้เหน็ความงามของของเราเสยีบ้าง 

จะดีกว่า
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นำยแพทย์ประสพ: ผมขอแถลงเสียหน่อยนะครับ เรื่องฮอร์โมนหรือ

เรื่องอะไรน่ะ มันเรื่องจูงใจชั่วขณะครับ ไม่ใช่เร่ืองถาวรอะไร เพราะ

ฉะนั้นผมอยากให้ผู้เสนอนี่ เข้าไปในโรงพยาบาลสักหน่อย (หัวเราะ)

นำยป๋วย: คุณหมอ จะรับไว้กี่วัน (หัวเราะ)

นำยแพทย์ประสพ: อย่างน้อยก็พอซึมซาบอะไรได้บ้าง (หัวเราะ) 

เพราะถ้าได้ไปดขู้างในจรงิๆ แล้วจะเห็นว่ารอบสระเรานัน้อะไรครบั บอน 

หลงับอนออกไปอะไรครบั เตย ต้นไม้ไทยทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ทีผ่มพดู

ออกมานัน้กค็อืว่า อะไรทีจู่งใจ ขัน้แรกเรากท็�าไว้แค่นัน้ แล้วกเ็ลกิแล้ว

กันไป ไม่ใช่ว่าเพ้อหรือหลงใหลไปกับเรื่องของสูงของแพง ของแปลก

อะไร เปล่าทัง้สิน้ คอืผมกเ็รยีกว่า มนัยะ มนัยงัคอือยู ่(หวัเราะ)

ในประการที่ ๒ นะครับ เรื่องต้นไม้ที่ว่ามีแผนมีอะไรต่างๆ นี่ 

ผมอยากให้คุณชนะไปดูที่กองสวน จะเห็นว่ามีเกือบทุกถนน สัก ๒๐ 

สาย ที่ปลูกต้นหางนกยูงสายนั้น สายนั้นปลูกต้นชัยพฤกษ์ สายนั้น

ปลกูพิกลุ สายนัน้ปลกูอะไรต่างๆ ต้นไม้ไทยทัง้นัน้ แต่เขาไม่ท�ากันเอง

ต่างหากล่ะ แล้วเราจะไปท�ายังไง

นำยป๋วย: มีแผนหรือ

นำยแพทย์ประสพ: มีครับมี ถ้าต้องการมีพยาน คุณเขตต์ ศรียาภัย 

เป็นพยานได้อย่างด ีมอียูแ่ล้วทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้สิง่เหล่านีผ้มเหน็ด้วย

ต้องมแีผน ต้องมคีวามรูแ้ละคนมคีวามรูก้ค็อืผูเ้ชีย่วชาญหลายด้านมา

รวมกันและพูดถึงเร่ืองของไทยนี่ ผมก็เห็นด้วยในเรื่องของไทย และ

ผมก็ท�าแล้วด้วยซ�้า

พ.ต.ท.ประสัตถ์ ปันยำรชุน: ท่านประธานครับ กระผมมาฟังในวันนี้ 

ผมรู้สึกดีใจที่ทางการก�าลังสนใจอย่างดีขึ้น แล้วเมื่อผมมาฟัง ผมก็ไม่

แน่ใจว่าที่เราพูดกันอยู่นี้จะเกิดผลอะไรบ้าง คือว่าต่างคนต่างพดูด้วย
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ใจ คนไทยทีย่งัมบีทบาท เท่าทีเ่ราฟังด ูบางคนมบีทบาทมาแล้วอย่าง

มากอย่างเช่นคุณหมอประสพ และบางคนอาจจะมีบทบาทซึ่งผมไม่รู้

จัก และเผอิญผมนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย ไม่สามารถจะมองได้รอบตัว แต่ผม

รู้สึกดใีจอยูอ่ย่างหนึง่ เมือ่ประธานเชญิให้คณุชนะพดู ผมไม่เคยได้รูจ้กั

กนัเป็นการส่วนตัวแต่รูจั้กชือ่ เพราะว่าผมเลอืกพรรคประชาธิปัตย์ ทน้ีี

ผมมาดีใจที่ท่านบอกว่า ท่านถกูหลอกมาหรอืเปล่านี ่ผมดใีจทีท่่านมา 

ท่านเป็นเทศมนตรี มีหน้าที่ น้อยครั้งมากที่ผู้มีอ�านาจอาจจะบันดาล

อะไรได้ ที่จะมาร่วมงานแบบนี้ ผมดีใจที่คุณชนะมา แล้วผมคิดว่าผม

สามารถพดูได้ ในฐานะชาวพระนคร ทีค่ณุชนะบอกว่ารูส้กึกระดากใจ 

ไม่ต้องกระดากใจ ที่เขาพูดถึงเทศบาล ต้นไม้ไม่ใช่ปลูกวันนี้ ขึ้นวันนี้ 

มันเร่ืองของเทศบาลชุดก่อน ฉะนั้นคราวต่อไป หากคุณจะเริ่มปลูก 

ขอให้ปลูกให้มันถูกเรื่องถูกราว จะได้เป็นผลดีต่อชาวพระนคร ผมคิด

ว่าพวกเราคงจะดีใจทีอ่ย่างน้อยมตีวัแทนเทศบาลมานัง่ฟังอยูด้่วย และ

ผมหวังว่าการปลูกต้นไม้ต่อไปของเทศบาลก็คงจะดีขึ้น ทีนี้ผมจ�าได ้

ว่า การปลูกต้นไม้ของไทยเรานี่อย่างตามทางหลวง ถ้าปลูกต้นก้ามปู

ท�าให้ถนนลืน่ ท�าให้เกดิขนนกัท่องเทีย่วเข้ามาจากดอนเมอืง แต่ปัญหา

เหล่านี้ผมคิดว่าคงจะหมดไป ในเมื่อเราได้ขยายทางหลวงแล้วนะครับ 

อีกประการหนึ่งถ้าประเทศไทยยังมีทางหลวงที่แคบๆ ซึ่งต้นก้ามปูจะ

ท�าให้ถนนลื่นได้ ถ้าบ้านเมืองเราเจริญและมีระบบปรับถนนให้ดีขึ้น ก็

หมดปัญหา อย่างเมืองนอกหิมะตกเขาไม่เห็นเดือดร้อน แต่บัดนี้เราก็

มีทางหลวงทีก่ว้างขึน้แต่กร้็อนเหลอืเกนิเพราะไม่มต้ีนไม้ ท่านก็ปรารภ

ว่าในพระนครต้นไม้นับวันจะถูกตัด เพราะขยายถนน ถมคลอง น่ะ

ครับ ผมว่าอย่างที่คุณหมอประสพบอกว่า กองสวนเขาวางแผนไว้แล้ว 

ว่าถนนนัน้จะปลกูต้นนัน้ต้นนีอ้นันัน้ ผมไม่มคีวามรูเ้รือ่งต้นไม้ แต่ผม

เห็นว่าที่วางแผนไว้ดี
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ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถนนเมืองไทย ในสมัยโบราณท่าน

ปลูกต้นไม้ไว้อย่างดี แต่เราสังเกตไหมเวลาที่ถมถนน ถมคลอง ขยาย

ถนนนี่ ความประสงค์เจตนาของเจ้าบ้านผ่านเมือง ที่จะสงวนไว้ซึ่ง

ต้นไม้ แต่สงวนไว้ไม่ได้ เพราะเหตุใดซักตัวอย่าง ถนนวิทยุ ต้นไม้ที่

เราปลกูบนถนน ถ้าคนไม่ตดั กท็ิง้ไว้อย่างระเกะระกะ เพราะการปลูก

ของเรานีส่มยัโบราณ เราปลกูเหมอืนเมอืงต่างๆ ในเอเชยีเขาปลกู แต่

เราสักแต่ปลูก ไม่รู้จักวิธีสงวนรักษาที่จะให้ต้นไม้นั้นคงทนอยู่ ในแง่ที่

จะเป็นความงาม ที่ผมพูดอย่างนี้ ผมจะชักตัวอย่าง ว่าแต่ก่อนเรามัก

จะปลูกต้นก้ามปูแล้วก็ปลูกริมคลองที่เราเอาดินมาถมถนน ต้นไม้จึง

พยายามจะเอนลงไปหาคูหรือคลองเสมอ นี่เราเห็นชัดๆ เลยในขณะ

เดียวกันเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นก็มีระบบการเสาไฟฟ้า สายไฟยังไม่

เจริญถงึจะเอาไว้ใต้ดนิ การปลกูกส็กัแต่ว่าปลกู เมือ่เอนลงคคูลองแล้ว 

กิ่งก้านสาขามันออกยังเตี้ยๆ มันก็จะไประสายไฟ เมื่อระสายไฟเราก็

มีการตัด ตัดแล้วต้นไม้ก็พิการ เสียแขนเสียขาทีนี้พอเมื่อถมถนนแล้ว 

พยายามที่จะสงวนไว้ก็สงวนไม่ได้ ถนนวิทยุ คุณดูซิ น่าเกลียดที่สุด

เลย คือตามถนนนี้ บางต้นเอน บางต้นเหลือสามขา บางต้นเหลือสอง

แขน เพราะต้นมนัไม่ตรง ทนีีเ้รามาคดิดทู�าไม เมอืงอืน่ในเอเชยีต้นไม้

เขาตรง ไม่ต้องดูที่ไหนไปดูแค่ที่ฮานอยก็ได้ครับ หรือไซง่อน หรือเว้ 

มุกเดน จาการ์ตา 

นำยสุลักษณ์: ไปมาเมื่อไร ฮานอยน่ะ (หัวเราะกลบเสียงพูดหมด)

พ.ต.ท.ประสัตถ์: อย่างที่ฮานอย ซึ่งเดิมฝรั่งเขาปลูกไว้ ไม่ใช่ปลูก

เหมือนเรา ลาวก็ปลูกอย่าง ไซง่อนก็ปลูกอย่าง เขาปลูกต้นมะขาม 

แล้วฝร่ังเขาก็รู้เมืองอย่างไซง่อนนี่ยังไม่สามารถที่จะเอาสายไฟฟ้าฝัง

ใต้ดนิ เขาพยายามดดัครบั ให้มนัขึน้ไปสงูเสยีก่อน สงูตรงเลย พอพ้น

จากระดับที่เขาคิดว่าสายไฟจะวางสูงจากพื้นก่ีเมตร แล้วเขาก็จะเร่ิม
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ปล่อยให้ออกกิ่งก้านสาขา พอออกกิ่งก้านสาขาแล้วไม่ต้องมากมาย

ครับ ร่ม เพราะว่ากิ่งมันไปอยู่สูงกว่าพื้นสายไฟ เพราะฉะนั้นผมก็จะ

ขอเรียนเตือนเทศบาลนครกรุงเทพฯ ถ้าจะเริ่มสร้างปลูกต้นไม้ใหม่นี่ 

จะต้นอะไรกแ็ล้วแต่ พกิลุของหมอประสพกไ็ด้ ขอให้เริม่ต้นให้ต้นตรง

เสียก่อน แล้วจึงเริ่มตัดให้มันขยายกิ่งออกมา เมื่อพ้นระยะระดับของ

สายไฟคณุกจ็ะได้ต้นไม้สงูทีเ่ป็นระเบียบ ไม่เหมอืนทีถ่นนวทิย ุซึง่สวย

อย่างน่าเกลียดเพราะบางต้นก็เอียง บางต้นก็ขากะเผลก นี่ตัวอย่าง

เห็นต�าตา สงวนไว้แต่ก็เป็นภาพที่บัดสีมาก ผมฝากไว้เท่านี้

นำยสุลักษณ์: ผมว่าคุณชนะคงไม่เสียใจหรอก เป็นการช่วยหาเสียง

ให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วย เมื่อกี้นี้ก็รู้สึกคุณประสัตถ์ แก้แทนแล้วว่า 

ความเลวต่างๆ นี่มันก่อนเทศบาลคณะนี้เข้ามา ทีนี้ผมอยากจะพูดสัก

นดิหนึง่นะครบัว่า ตัง้แต่คณะเทศมนตรคีณะนีเ้ข้ามา ก็ยงัแหยอยูต่าม

เคย โครงการสวนลุมฯ ของคุณแสงอรุณ ก็ไม่เห็นไปถึงไหน คุณ

แสงอรุณก็แหยเหมือนกัน เทศบาลก็แหยเหมือนกัน ผมจะว่าแหยไป

จนกว่าผมจะเห็นผลของสวนลุมฯ นะครับ นี่ผมเป็นพวกหมอประสพ 

ตอนนี้ (หัวเราะ) 

ทีนี้ผมก็จะแสดงถึงวิธีที่จะไม่ให้แหย ผมว่าที่เสนอมาเมื่อก้ีนี้ 

ประการแรกเทศบาลน่าจะรีบท�า ในสิ่งที่เป็นของอันอาจท�าได้สักอัน

หนึ่งภายในไม่ช้านี้เป็นไปได้ ในวันเข้าพรรษานี่ก็ได้ด้วยซ�้าไป เห็นจะ

ไม่ยาก นกัศกึษาอาจจะเหน็ด้วย เราอาจจะเหน็ด้วย เลอืกถนนสักสาย

หนึ่ง เอาแบบเหมาเซตุงก็ได้ ไปขุดถนนกันคนละนิดละหน่อย นี่เป็น

วธิหีน่ึงหมายความว่าคดิระยะส้ันนะครับ เพราะว่าน่าจะท�าอะไรกระตุน้ 

เทศมนตรคีณะนีจ้ะได้ไม่เสยีอกเสยีใจว่าคิดมาผดิอะไรต่างๆ จะได้อยู่

ต่อไป ด้วยความสงบพอสมควร ผมว่าน่าจะท�าอะไรให้เป็นกิจกรรม 

ให้มันออกมาทันตาเห็นสักอย่างหนึ่ง คิดกันให้รอบคอบพอสมควรแต่
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ว่าเลือกเวลาได้แล้ว แล้วก็นี่ท่ีนั่งอยู่นี้ ก็มีผู้รู้หลายคนนี่ คุณกวี คุณ

จุติกุล ก็ผู้รู้จากเกษตรเก่าเดี๋ยวนี้อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณกสิณ

กจ็ากจฬุาฯ ถึงแม้คณุหมอประสพจะเป็น Bushman กไ็ม่ใช่เล่นเหมอืน

กัน อะไรต่างๆ เหล่านี้ ยังคุณแสงอรุณอีกผมว่าน่าจะท�าได้นะครับ 

ปรึกษากนัภายในไม่ช้าน้ีคอืมุง่ท�าประโยชน์ปัจจบุนัเลยทเีดียว แต่ขณะ

เดยีวกนัเทศบาลหรอืใครหรือเรากต็ามต้องเหน็ประโยชน์ระยะยาวด้วย 

ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลานี้ต้นไม้ก็ยังมีพอสมควรนะครับ คลองถึงจะ

สกปรกอย่างไรคลองกย็งัมอียู ่สองข้างทางถนนสาทรกย็งัเป็นทีค่นอยู่

นะเท่าที่ผมทราบนี่ คุณนิจ หิญชีระนันทน์ จากผังเมืองอาจจะบอกได้

ว่าก�าลงัคิดจะท�าถนนใหญ่เลย เมือ่เป็นเช่นนัน้แล้วต้นไม้จะต้องไปแน่ๆ 

ตึกสองข้างทางสาทรก็จะกลายเป็นห้องแถว สกปรก น่าเกลียดขึ้นมา 

เพราะความโลภของมนุษย์เผื่อเราเลี่ยงได้ เปลี่ยนได้ก็จะดี เช่นผมฟัง

จากผังเมืองว่า ถ้าเผ่ือตัดถนนทางฝั่งธนฯ เชื่อมจากสีลมแทนจะเป็น

สาทร มันจะเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่าง แต่ผมเข้าใจว่าถ้ามีผล

ประโยชน์มาเกี่ยวข้อง กินกันบ้างอะไรต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สู้กัน

ล�าบาก แต่ก็น่าจะสู้กันได้ ถ้าแลเห็นภัยจะมาถึง ผมว่ามันจะต้องมอง

ระยะใกล้กับระยะไกลนะ ระยะใกล้น่าจะรีบท�าเสยีให้เป็นกจิจะลกัษณะ 

ระยะไกลกน่็าจะวางไว้ พวกอนรุกัษ์ศลิปกรรมต่างๆ นีก่น่็ายนิดเีพราะ

ปลูกต้นไม้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างเมื่อกี้

นี้ท่ีคุณศิริชัยฉายให้ดูวัดสระเกศก็เห็นว่าเกือบไม่เห็นต้นไม้แล้วครับ 

และนอกจากนั้นยังมีแผนการจะสร้างห้องแถว ๔ ช้ัน ๒๐๐ ห้อง 

ภายในบริเวณบรมบรรพตภเูขาทอง และคณะรฐัมนตรกีท็�าอะไรไม่ได้ 

ยงัแหยๆ อยู ่เวลานีย้งัแหย คอืยงัไม่เหน็ผล ผมกว่็าแหยก่อน ขอโทษ

ที ถ้าเห็นผลออกมาล่ะก็ เออ คณะรัฐมนตรีชนะเจ๊ก สั่งเลิกได้ล่ะก็

ผมจะเปิดหมวกให้
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นำยอังคำร: ผมขอต่อสักนิด คือผมทราบจากคุณมยูรว่าต้นมะขาม

จากแนวรมิพระราชวังด้านข้างสนามม้าก็จะถกูตดัในเร็วๆ นี ้คอืผูใ้หญ่

จะให้มต้ีนมะฮอกกานแีทน ทนีีล้กูน้องเกดิประจบสอพลอเข้า พอนาย

จะเอา ก็จะตัดกันใหญ่ แต่ท่ีผมเป็นห่วง ผมมิได้เป็นห่วงต้นไม้ใน

กรุงเทพฯ แต่ผมห่วงต้นไม้เขาใหญ่ วนอุทยานแห่งชาติ เพราะเป็นที่

ก�าเนิดของแม่น�้าล�าธาร

พ.ต.ท.ประสัตถ์: คือว่า เราประชุมกันนี่ ผู้สนใจในต้นไม้ทั้งนั้น รวม

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผมคิดว่าเรานี่จะมีทางไหนท่ีประชุมแล้ว

มนัเกิดอะไรข้ึน ถ้าเราจะท�าได้สักตวัอย่าง เช่น สวนลุมฯ ยังเป็นเรื่อง

ท่ีน่าอบัอายขายหน้าอยู ่ชาวกรงุเทพฯ จะมทีางไหม เราฝากไว้เลย ว่า

เป็นสิ่งเรียกร้องของชมรมนี้ และขณะเดียวกัน หลังจากนั้นชมรมรัก

ต้นไม้ หรอืชมรมสถาปนกิสยาม ผมว่าขอได้ไหมครบั ท�าสวนลมุฯ ให้

เป็นสวนลุมฯ สักหน่อย แล้วเวลานีเ้รากร้็องทกุข์ครบัในฐานะประชาชน

คนไทย ในพระนคร เรารักต้นไม้ เราเดือดร้อนมาก คือมีคนท�าให้

ต้นไม้เป็นสิ่งที่น่าบัดสีบัดเถลิงมากกลางเมือง คือที่สวนลุมฯ นั่นเอง 

ภตัตาคารบ้า รูปเรือ ปลายหวัเรือเป็นรูปกินร ีเดีย๋วนีไ้ด้กลายเป็นทีป่ลกู

ต้นไม้คือได้ปลูกต้นไม้เป็นลักษณะคล้ายคนไป จากส่วนล่างไปสู่

หน้าอก เพราะฉะนั้นเราควรจะเสนอว่า ขอให้ตัดรูปปั้นน้ันทิ้งไปเสีย

เลย 

นักศึกษำผู้หนึ่ง: ต้นไม้ไม่จ�าเป็น ร้อนก็อย่าออกไปไหน เอาเงินไป

พัฒนาประเทศส่วนอื่นดีกว่า ปลูกไว้เปลืองเงิน ล้มมาก็ต้องตัดสาย

ไฟฟ้า ยุ่งไปหมด

นำยสเุมธ: ต้นไม้ไม่จ�าเป็นกด็แีล้ว นอกจากเรือ่งต้นไม้แล้วกเ็รือ่งการ

รื้อวัดวาอาราม เรื่องการท�าลายศาสนา เรื่องการตัดเศียรพระพุทธรูป 

และเรื่องการฉุดเด็กเล็กไปเป็นโสเภณี ก็ต้องปล่อย บ้านเมืองจะต้อง
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แห้งแล้ง และไม่มวัีฒนธรรมวัดวาอาราม และโบราณสถานจะต้องหมด

ไป พระพุทธรูปจะต้องถูกขโมยให้หมด การคอร์รัปชั่น อะไรต่ออะไร

ก็ต้องปล่อยๆ ไป ผมคิดว่าบ้านเมืองเราจะต้องถงึจดุสดุขดี จงึจะเกดิ

ปฏกิริยิาและเกดิความกระตอืรอืร้น ที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

นำยสุลักษณ์: มิคสัญญีหรือ

นำยป๋วย: ผมคดิว่าคงจะยตุใินตอนนีน้ะครบั แต่ว่าก่อนจะยตุไิม่ทราบ

ว่าคุณชนะอยากจะพูดอะไรบ้างตอนนี้

นำยชนะ: ผมคงไม่มีอะไรพูด นอกจากจะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง

การบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเอาไปด�าเนินแก้ไขกันกับขอเรียนว่าเรื่อง

กินรีนาวาเป็นสิ่งที่ยาก เพราะว่ามีสัญญายากที่จะแก้ไขได้ ถ้าท�าอะไร

รุนแรงไป ก็จะหาว่าเทศบาลใจไม้ไส้ระก�า

นำยป๋วย: ขอบคุณครับ อ้า คุณสุลักษณ์ ผมจะให้โอกาสแก่ท่านที่ได้

รบัเชิญมาเป็นผูส้นทนาทีก่ลางใจวงนี ้ผูท้ีอ่ยากจะพดูกพ็ดูได้ คนละรอบ

นำยสุลักษณ์: ผมไม่อยากจะพูดอะไร ผมขอติงคุณชนะนิดเดียวว่านี่

ไม่ใช่ใจไม้ไส้ระก�าอะไร ข้อครหาเรือ่งบ้ากิเลสอะไรพวกนีแ้สดงออกไป

ได้เลย แสดงความเด็ดขาดเสียทีหนึ่ง เทศบาลนี้แสดงความแหยมา

นานแล้ว

นำยป๋วย: ในด้านกฎหมาย

นำยสุลักษณ์: ด้านกฎหมาย ก็มีส�านักเสนีย์ คุณชายเสนีย์ก็เป็น

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กฎหมายผมก็ดูแล้วเห็นว่ามีทางจะเลิก

สัญญาได้ทันทีเลย นี่มันแหยอยู่เท่านั้นเอง มันชัดๆ ผมว่าเทศบาล

คณะนี ้ผมบอกตามตรงว่าแหย เพราะท�าอะไรไม่เดด็ขาด ข้อทีห่น่ึง ข้อ

ที่สองผมจะดูน�้าใจ พูดกันตรงไปตรงมา ดูซิว่ามีอะไรติดตามมาไหม 
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เทศบาลเดี๋ยวก็จะมาตีฝีปากกัน ว่างั้นเถอะ แหมขอบใจ ท่านผู ้

เชี่ยวชาญทั้งหลาย ผมจะจดชื่อไป แล้วถ้าไม่มีอะไรติดตามมา ผมก็

บอกว่าแหย สมกบัคณะเทศมนตรีคณะนี ้ถ้ามอีะไรติดตามมา คราว

หน้าผมอาจจะชม ผมจะดูน�้าใจซิว่าคราวนี้จะแหยหรือไม่แหย ที่ผม

เสนอไปมีทั้งแผนการระยะสั้น แผนการระยะยาว แผนการระยะสั้น

ท�าไม่ยาก ท�าออกมาภายในเดือนหนึ่งก็ได้ แล้วน่าจะท�า ส�าหรับคนที่

ไม่เห็นด้วย ก็แล้วไป ไม่อยากจะปลูกต้นไม้ อยากจะอยู่บ้าน อยาก

ขบัรถไปไหนกไ็ปแต่มนัไปเรว็ไม่ได้ เพราะมนัตดิ เวลาตดิแล้วถนนมนั

ร้อน ถ้ามีทานตะวันของหมอประสพก็ยังดีไป ทานตะวันก็ไม่มี มันก็

เลยไปแน่นอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอประสพกันยังงั้นแหละ และถ้า

ไม่รู้จกัหมอประสพล่ะก ็ไปเข้าควิรอแย่ไปเลย ฉะนัน้มนัมคีวามจ�าเป็น

เหลือเกิน ที่จะต้องมีอะไรที่ให้ความร่มรื่นพอสมควร ที่ผมว่านี่จ�าเป็น

นะครับ ที่ผมพูดนี่ก็คือเทศมนตรีรับผิดชอบโดยตรงทีเดียวเฉพาะ

กรุงเทพฯ คุณอังคารก็อยากจะพูดขยายไปที่อื่น ทีหลังค่อยเกณฑ์เอา

อธิบดีกรมป่าไม้มา เอาใครต่อใครมา เขาก็คงมา บอกขอบอกขอบใจ 

ขอให้ช่วยกนั เสรจ็แล้วกไ็ม่ท�าอะไรตามเคย เพราะเมอืงไทยมนัมอีะไร

แหยๆ เมื่อไม่ท�าอะไรกันแบบนี้ ผมพูดแล้วก็รุนแรง ผมขอยุติ

ม.ร.ว.ปิ่มสำย: ขอเสนอนะคะ ท�าไมเราไม่หาเงินกันล่ะคะ แล้วก็ซื้อ

ต้นไม้ แล้วให้เทศบาลปลูกให้ แล้วสมาคมหรือบริษัทหรือสถานทูตรับ

ดูแลถนนหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งของถนน จะได้ไหม ต้นไม้นะคะปลูกลง

ไป มันต้องตาย เพราะว่ามีดินอยู่ ๘ นิ้วเท่านั้น ถ้าเผื่อไม่รดน�้าใส่ปุ๋ย 

มนักต้็องตาย ถ้าเผือ่ทกุสมาคมรบักนั อย่างนีเ้ป็นการช่วยเทศบาลจะ

ได้ไหมคะ

นำยแพทย์ประสพ: ผมจะเล่าให้ฟัง เรื่องที่มันเกิดข้ึนตามถนนสาย

ต่างๆ โดยผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหรอก แต่ในฐานะประชาชนมนั
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อดไม่ไหว อย่างเช่นท่ีถนนสาทร ไปปลูกปาล์มที่สาทร-สีลม โดยว่า

สโมสรโรตารีไ่ปเหน็เข้าทีม่ลายู กข็นข้ึนรถไฟมา โดยให้โรตาร่ีทางโน้น

ส่งมา แล้วกเ็จาะจงว่าเอาถนนสายนี ้เทศบาลกย็อม มนักเ็ลยเป็นสาย

นี้ไป นั่นอันที่ 1 อันที่ ๒ ต้นร�าเพยที่สุขุมวิท ท�าไมมันถึงเป็นร�าเพย 

เพราะว่ามอียูใ่นสัญญาก่อสร้าง ว่าเมือ่ท�าถนนเสรจ็แล้ว ต้องปลกูต้นไม้

ยืนต้นให้ด้วย ตอนนั้นเทศบาลบอกว่าให้ปลูกต้นพิกุล เขาบอกว่าจะ

ไปเอาต้นพิกุลที่ไหนมาตั้ง ๒,๐๐๐ ต้น ถึงพระโขนง ถ้าเทศบาลเอา

มาให้ได้ ก็เอามาซี ตกลงหาไม่ได้ ได้อย่างมากก็ร�าเพยนั่นแหละมันก็

เลยกลายเป็นร�าเพย นีผ่มเล่าความหลงัให้ฟัง นอกจากนัน้ทีด่อนเมอืง

ท่ีต้นมะพร้าวเอาไม้ค�า้อยูน่ัน้นัน่เพราะต้อนรบัผูใ้หญ่จากเมอืงนอก ซึง่

ทุกคนกค็ดัค้าน แต่มนักเ็กดิขึน้ ผมกรู้็ แต่ว่าไม่ใช่หน้าทีไ่ม่ใช่เป็นเรือ่ง

เกี่ยวข้อง ผมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฝูงฟัง คนเรามันอยู่เฉยๆ ไม่ไหว 

กเ็ล่าให้ฟัง พดูมากหน่อยกโ็ดนโจมตมีากหน่อย เป็นเรือ่งสามญัธรรมดา 

แลเหน็อะไรดีๆ  มาให้ดกูนั พอดเูสรจ็แล้วกเ็ลยถกูด่า (หัวเราะ)

นำยป๋วย: แต่ไม่เข็ดหลาบ ใช่ไหมครับ

นำยแพทย์ประสพ: ไม่เข็ด (หัวเราะ) ทีนี้ต่อไปนะครับ เรื่องต้นไม้

ยืนต้น ผมอยากให้พวกเราหวนกลับไปสัก ๗ ปี พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงริเร่ิม โดยปลูกสวนป่าขึ้นในพระต�าหนักจิตรลดา 

พวกเราที่ไปเฝ้าในวันนั้น ตรงกับวันประสูติเจ้าฟ้าชายพอดี ก็ร่วมโดย

เสด็จปลูกกันคนละต้น แล้วก็จ่ายค่าบ�ารุงคนละต้น มีต้นยางบ้าง ต้น

สักบ้าง อะไรต่างๆ ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสวนพฤกษชาติต้นไม้ยืนต้น ที่นับว่า

ดีมาก นักเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมาเรียนที่นั่น อย่างนี้ก็

เป็นตัวอย่าง แต่เราก็ลืมกันไป ไม่ติดตามกัน เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือน

กันครับ ที่มาคุยกันวันนี้ จะได้ติดตามกันต่อไป แต่ผมก็อย่างว่า มัน

ไม่เข็ดหรอกครับ เอากันต่อไปครับ
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นำยวิลำส: นี่ก็ได้เวลา ผมขอพูดสั้นๆ เป็นการลงท้าย คือผมรู้สึกว่า

เวลานีเ้รามปัีญหาใหญ่อยู ่๒ ข้อ คอืว่าเราจะท�าอย่างไรจงึจะปลกูต้นไม้

เพิม่ข้ึนได้ในกรงุเทพฯ อีกข้อหนึง่กค็อืต้นไม้ทีน่ีม่เีหลอือยูน้่อยแล้ว เรา

ท�ายงัไงถึงจะอย่าให้ถูกตดัลงไปเสียอกี อนันีแ้หละทีผ่มคดิว่าเป็นปัญหา

การบ้านส�าหรับเรา

นำยป๋วย: ผมขอสรุป ในฐานะที่ได้รับหน้าที่ในการด�าเนินการสนทนา

นี้ แต่ก่อนอื่น ผมขอเรียนเพื่อให้หายข้องใจอยู่บางประการ

เร่ืองที่ 1 เร่ืองสั้นๆ นะครับ การที่ก�าหนดไว้ว่าให้สาทรเป็น 

Ring Road นั้น ความประสงค์ต้องการที่จะให้สาทรยังคงเป็นเขตบ้าน

เรือนอาศัยอยู่ เพราะเหตุว่าไม่ต้องการให้แบบริงโร้ดนั้นมาอยู่ที่สีลม 

ซึ่งเป็น Shopping Centre อยู่ในตอนนี้ เพราะมันขัดกัน น่ีเท่าที่ผม

ทราบ แต่มันส�าคัญอยู่ท่ีว่ารัฐบาลและเทศบาลจะสามารถบังคับให้

สาทรน่ีเป็นทีอ่ยูอ่าศยัได้หรอืไม่ คอืจะต้องใจแขง็ไม่ยอมให้สร้างตกึขึน้

มาเป็น Shopping Area ถ้ามิฉะนั้นเสียหายหมด อย่างที่คุณสุลักษณ์

ว่าคือปัญหามันมีอยู ่แค่นี้ แล้วก็เป็นที่มีประโยชน์จริงๆ ถึงแม้ว่า

กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ออกมา แต่ผมก็คิดว่าอ�านาจมีอยู่

เรื่องที่ ๒ เรื่องที่ข้องใจว่าท�าไมเราจะมาบ�ารุงกรุงเทพฯ แทนที่

จะใช้เงินนั้นไปบ�ารุงต่างจังหวัด ผมก็คิดว่ากรุงเทพฯ นั้นมีประโยชน์

ในฐานที่เป็นเมืองหลวง แล้วอะไรๆ มันก็เข้ามาที่กรุงเทพฯ นั่นอย่าง

หนึง่ และอกีประการหนึง่ เร่ืองการปลกูต้นไม้และการบ�ารงุรกัษาต้นไม้ 

ผมว่าไม่ได้ใช้เงนิเท่าไรหรอก เพียงแต่ใช้ความคดิล่วงหน้า ความตัง้ใจ

จริงและความเอาใจใส่ดูแลอยู่เสมอเท่าน้ัน ฉะน้ันแม้จะปลูกต้นไม้ใน

กรุงเทพฯ ให้มากขึ้นเท่าไรก็ตามเถอะ ผมว่าไม่เบียดเงินที่จะไปบ�ารุง

ต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นข้อข้องใจอันนี้น่าจะหายข้องใจได้

ทีนี้เท่าที่เราได้พูดกันมานี้ ผมรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์กันหลาย

เร่ือง เราได้รับความคิดเห็นจากหลายกระแสด้วยกัน แต่มันก็มาลง
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รอยอยู่ด้วยกันที่ว่า เราควรจะมีการพยายามที่จะท�าให้กรุงเทพฯ น้ีมี

ต้นไม้มากขึ้น และบ�ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้เป็นไปโดยดี ปลูกให้

มากขึน้ ส่วนทีป่ลกูขึน้แล้วกบ็�ารงุรกัษาให้โตขึน้ เมือ่โตขึน้แล้วกร็กัษา

ให้อยู่ ถ้าจ�าเป็นที่จะต้องตัดในบางกรณี ซึ่งก็อาจจะจ�าเป็น ก็จะต้อง

ปลูกอย่างอื่นแทนขึ้นมา นี่เป็นความคิดเห็นของพวกเราทุกคน ใครจะ

เห็นมากเห็นน้อย นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความคิดเห็นอย่างนี้ ผมว่า

ไม่พอ พูดแล้วก็ไม่พอ สปท. เขาว่าท�าดีกว่าพูด เพราะฉะนั้นควรจะ

ยึดม่ันในคติ ท�าดีกว่าพูดนี้ให้ได้ ถึงแม้ว่าบางคนในนี้จะเป็นประชา- 

ธิปัตย์ก็ตาม

ทีนีจ้ะท�าได้ยงัไง กเ็ราได้พดูไปบ้างแล้วว่าเราจะท�ากนั ระยะสัน้

ก็จะท�าอย่างที่ว่านี้ ในวันเข้าพรรษาที่จะถึงใกล้ๆ น้ี ก็จะมีการปลูก

ต้นไม้อะไรกันนี่ ซึ่งประเด๋ียวผมจะเชิญให้ท่านเจ้าของความคิดอันนี้ 

ขยายความให้เป็นกิจจะลกัษณะออกไป ว่าใครเป็นผูท้�าท�าอย่างไร อะไร

นี่ แต่เม่ือปลูกขึ้นมาแล้ว ต้องบ�ารุงรักษา ต้องท�าให้มันเติบโตขึ้นมา

ก่อน อย่างที่คุณปิ่มสายว่า จะต้องบ�ารุงรักษาไม่ให้ใครตัดฟัน ไม่ให้

ต้นไม้นัน้เป็นอนัตรายแก่คน บางอย่างกิง่เปราะซึง่อาจจะเป็นอนัตราย

ได้ เราก็ต้องพยายามเลือกต้นไม้ให้ดี ไปปลูกในที่ที่ถูก ปลูกให้อยู่ใน

ลักษณะที่ดี นี่จ�าเป็น และผมคิดว่าท�าไปท�ามา ประชาชน พลเมือง 

เอกชน นีค่งจะสามารถช่วยได้ในบางครัง้บางคราว ท�าอย่างไรๆ กต้็อง

อาศยัเทศบาลคอืระบบการปกครองของเราทีจ่ะท�าให้เกดิเป็นเทศบาล

ข้ึนมานีก้เ็พ่ือจะให้มใีครดูแลเรือ่งของเรา ทนีีเ้ราตัง้เทศบาลมาแล้วและ

เราประชาชนกช่็วยอยูบ้่างแหละ เราจะไม่บอกว่าไม่ใช่ธรุะของเทศบาล 

หรือเทศบาลไม่ท�าแล้วเราแย่งมาท�าเสยี ถ้าเป็นเช่นนัน้ล้มเทศบาลเสยี

ดีกว่า เอาไว้ท�าแก้วท�าไม ถ้าเราจะต้องท�าอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ผม

คิดว่ายังไงๆ คุณชนะก็อย่าออกนา ไม่เอานะอย่าเพิ่งออก มารับใช้

ประชาชนและท�าหน้าที่ในเรื่องนี้ต่อไป
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ทีนี้ระยะสั้นเราจะท�าอย่างนี้ ข้อ 1 จะไปปลูกที่ไหน นี่ต้องไป

บอกเทศบาลเขาเสียก่อน แล้วขอความร่วมมือจากเขา วางแผนให้ดี 

บอกต�ารวจให้ดี ไม่งั้นถูกจับหมด นักปลูกต้นไม้ทั้งหลายปลูกชนิดที่

ให้เหมาะ อันนี้ผมคิดว่านักวิชาการมีอยู ่แล้ว แล้วก็ไปเริ่มท�ากัน 

สมาคม โรงเรียน มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆ ที่มีตัวแทนอยู่ที่นี่ อ้อ 

ประเด๋ียวผมขอเชิญให้แสดงความอาสาสมัครในการจัดวันต้นไม้ใน

พระนคร แต่ทีนี้เราจะเอากันแค่นี้ล่ะหรือ ที่เรามาพูดกันนี่ ผมคิดว่า

เราจะเสียสละเวลาอันมีค่า ผมก็ง่วงนอนเต็มทีแล้วเหมือนกัน หลาย

ท่านก็คงจะง่วงนอนแล้ว เพราะคงมีงานที่จะท�าแต่เช้า ผมคิดว่าไหนๆ 

เราก็มากันอยู่แล้ว เรามาพูดถึงเรื่องระยะยาวด้วยไม่ดีหรือครับ

ในกรุงเทพฯ นี้ ผมได้ยินคุณหมอบอกว่า เขาได้วางแผนเอาไว้

แล้วว่าจะปลูกต้นไม้ สายนั้นจะเป็นยังงั้นๆ น่าจะเอาแผนนี้มาดูกัน

เสียที คือแผนน่ะพอวางไปแล้ว ๒ ปี ก็ล้าสมัย แต่อาจจะน�ามาใช้ได้ 

แล้วก็เอามาดู เพราะเหตุว่าเขาถมคลองกันไปอีก ท�าอะไรไปอีก ผม

คิดว่าในขั้นแรกนี่น่าจะท�าแผน น่าจะดูแผน ดูให้ดี ต่อไปเมื่อวางแผน

แล้วควรจะก�าหนดกฎเกณฑ์ต่อไปว่าเราจะเริ่มงานกันยังไง ที่ไหนท�า

ก่อน ที่ไหนท�าหลัง แล้วก็ว่ากันไป แต่ทีนี้คนที่จะมาท�า เมื่อปลูกเสร็จ

แล้วใครจะเป็นผู้บ�ารุงรักษา นี่น่าจะวางไว้ให้เรียบร้อย ผมเองคิดว่า 

ยังไงๆ ก็ต้องเทศบาลบ�ารุงรักษา หนีไม่พ้น แต่ชมรมต้นไม้นี่ หรือ

สมาคมสถาปนิกนี่ก็น่าจะเป็น Watch Dog คือคอยสอดส่องดูว่า เออ 

เป็นยังไง ท�าดีหรือไม่ดี ลุมพินีอย่างที่ต่อว่ากันก็ต่อว่ากันไป แล้วก็

ต่อว่าให้ถึงตัว นี่ผมคิดว่าเงินทั้งหมดนี่ไม่น่าจะเท่าไหร่ ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ใช้ความอุตสาหะพยายาม ใช้ความสอดส่องดูแล 

ใช้ความร่วมมอืกนั แล้วใช้เทคนคิให้ดี ผมเข้าใจว่าเราท�าได้ นีผ่มอยาก

จะฝากไว้ว่า คนทีจ่ะวางแผนนัน้กน่็าจะเป็นสมาคมนี ้ชมรมนี ้ร่วมกนั

กับเทศบาลในปัจจุบัน แล้วก็มาร่วมกันวางแผน แล้วคนท่ีจะท�าเรื่อง



๔๔๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อะไร เช่นจะเป็นการชักจูงให้ปลูกในวันเข้าพรรษานี้ จะปลูกต้นไม้กัน

ใหญ่ล่ะ ต้นนี้ ถนนนี้ นี่ก็ขอให้สมาคมท�าไป โดยขอให้เทศบาลรับรู้

และเทศบาลบ�ารุงรักษาต่อไป ไม่ใช่สักแต่ปลูก ของเรามีแต่วันปลูก

ไม่มวีนับ�ารุงรกัษา แท้จรงินัน้ วันปลูกน่ะปีหนึง่มวัีนเดยีว อ้ายวนับ�ารงุ

รักษานี่ ทุกวันมันต้องมีนะครับ ขอให้มีไปเรื่อยๆ

ที่ผมได้กล่าวมานี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นของผม ส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่า

ผมได้สรุปข้อทีท่่านทัง้หลายได้พดูกนัมารวมกนัเข้า แต่จะเกดิการกระท�า 

ท่ีหนักแน่นถาวรเพียงใดนั้นก็แล้วแต่ท่าน แล้วแต่สมาคมที่จะท�าไป 

โดยไปร่วมแรงร่วมมือกัน ขออภัยที่พูดมายืดยาว แต่ผมว่าน่าจะเป็น

ทางที่จะกระท�าต่อไป มิฉะนั้น เราพูดกันเฉยๆ พูดกันไปเสร็จแล้วก็

เงียบกันไป จึงอยากจะเรียนว่า ควรจะพยายามท�า ท�าต่อไป แล้วขั้น

ต่อไปควรจะท�า ยังไงๆ ผมไม่มีความสามารถในเรื่องนี้แล้วไม่มีเวลา

พอที่จะมาร่วมด้วยอยู่เสมอ แต่เข้าใจว่าทุกคนคงจะเสียสละ รวมทั้ง

ผมด้วย ที่จะท�าเป็นงานในหน้าที่ของตน แม้แต่คุณประสัตถ์เองก็คง

ยนิด ีถงึจะออกตวัว่าไม่มคีวามรู้ ไม่ทราบว่าคณุวทญัญจูะประกาศอะไร

เป็นกจิจะลักษณะตอนไหน

นำยวทัญญู: สมาคมจะพยายามนัดหมายผู้ร่วมมือจัดวันต้นไม้ใน

พระนครต่อไป

นำยป๋วย: ใครอยากที่จะทราบความคืบหน้า ที่จะร่วมมือด้วยในภาย

หลงั ท่ีจะตดิต่อขอให้อยู่ต่อ ไม่ทราบว่าจะอยูก่นัได้นานแค่ไหน แต่ผม

กค็ดิว่า ถ้าหากว่าผมจะปิดประชมุเสยีในตอนนี ้แล้วท่านผูใ้ดจะเข้าควิ

กัน เพื่อท่ีจะเซ็นชื่อกัน อยู่ภายหลังก็ได้ แต่ก่อนที่จะปิดเรื่องนี้ ผม

ใคร่จะขอขอบคุณท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณหมอประสพ 

คณุวลิาส คณุป่ิมสาย คณุสลุกัษณ์ ท่ีเป็นตวัยนืในวนันี ้และขอขอบคุณ

ท่านทั้งหลายที่ช่วยร่วมในการสนทนา และหวังว่าการสนทนาในวันนี้



๔๔๕ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม

คงจะก่อให้เกดิการกระท�า ซึง่จะเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ขอบคณุ

ครับ.

1๒ สิงหาคม ๒๕1๒ ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัย สมาคม สถาบัน

ประชาชน และเทศบาลนครกรุงเทพฯ ได้น้อมเกล้าจัด “วันต้นไม้

พระนคร” ขึน้เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ให้ความรืน่ร่มเยน็แก่พสกนกิร ในวนั

คล้ายวันประสูตินี้



๔๔๖ ปวย อึ๊งภากรณ

บุคคลส�าคัญของโลก

ในโอกำสท่ี ศ. ดร.ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ ได้รับกำรยกย่องจำก

องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ผู ้มีผลงานดีเด่นด้าน

การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล 

๙ มนีาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดดุทีีค่ณะกรรมการบรหิารสรปุเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่ง

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ อีกทั้งเป็น

นักการศึกษาและข้าราชการท่ีโดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้ 

จนเป็นท่ียอมรบัว่ามอีทิธพิลอย่างมากในการพฒันาประเทศชาต ิท่าน

เป็นแกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และใน

การปรับปรุงการศึกษาข้ันสูงของประเทศ ความสามารถของท่านใน

การท�างานทกุชิน้ให้เสรจ็ได้อย่างถูกท�านองคลองธรรมเป็นความส�าเรจ็

ที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ ลักษณะการท�างานเช่นนี้ส่งผลต่อพฤติกรรม

ของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับความส�าเร็จจาก

การโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่ออ�านาจ  

พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย 

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการท�างาน

ภาครัฐ รางวัลทีเ่ป็นเสมอืนรางวัลโนเบลแห่งเอเชยี การปฏบิตังิานของ 

ดร.ป๋วย เป็นการยืนยนัว่า บุคคลเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ก็สามารถน�าความ

เจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”


