ขอคิดจากสหรัฐอเมริกา

พิมพครั้งแรก ใน สังคมศาสตรปริทัศน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๑๔
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในระยะระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ กับ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ ผมไดรับเชิญใหไปเยือนมหาวิทยาลัยพรินสตัน ฐานเปนนักวิจัยอาวุโสทางเศรษฐศาสตรประจําวิทยาลัยวูดโรวิลสัน ซึ่งมีชื่อเต็มวาเปน
วิทยาลัยเพื่อรัฐประศาสนศาสตรและกิจการระหวางประเทศ (Public and International Affairs) ผมมี
หนาที่บรรยายและนําสัมมนาเรื่องการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งใชเวลา ๖ ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน นอกจากนั้น
ทางวิทยาลัยปลอยใหผมใชเวลาวางไดตามความพอใจ ผมไดใชเวลาวางดังกลาวนั้น เตรียมการบรรยาย
อยางหนึ่ง เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการเรียนอยางหนึ่ง ทําการศึกษาเรื่อง
บริหารและจัดงานมหาวิทยาลัยอยางหนึ่ง และรับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยอื่นอีกอยางหนึ่ง
ในบทความนี้จะพยายามเลาเรื่องวิทยาลัยวูดโรวิลสันในสาระสําคัญเปนประการแรก และในตอน
หลังจะเลาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยเทาที่ไดยินไดฟงจากอาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ที่ผมไดไปเยือน โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็นของคนไทยในมหาวิทยาลัยอเมริกันตาง ๆ นั้น

วิทยาลัยวูดโรวิลสัน
วิทยาลัยนี้เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพรินสตัน แตเปนสวนเอกเทศคือมีอิสระในการบริหาร
การเงิน การรับอาจารยและการรับนักศึกษาพอสมควร วิทยาลัยมีเงินอุดหนุนจากมูลนิธติ า ง ๆ มากพอดู
โดยมูลนิธติ า ง ๆ นัน้ เจาะจงกําหนดเงินอุดหนุนใหแกวทิ ยาลัยเปนเรือ่ ง ๆ ไป มหาวิทยาลัยพรินสตันจะนํา
ไปใชโดยทัว่ ไปมิได เชน เงินสมนาคุณทีผ่ มไดรบั ระหวางอยูท น่ี น่ั ตลอดจนคาใชจา ยในการเดินทางไปกลับ
นั้น เบิกไดจากบัญชีหนึ่งของเงินอุดหนุนจากมูลนิธิฟอรด ซึ่งตั้งไวโดยเฉพาะเพื่อสามารถเชิญอาจารย
พิเศษไปเยือนไดเปนครั้งคราว
วิทยาลัยวูดโรวิลสันทําหนาที่ตามชื่อเต็มที่ไดกลาวมาขางตนคือมีหนาที่สอนและวิจัยเรื่องตาง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับบานเมือง (public) และกิจการระหวางประเทศ (international) ฉะนัน้ การสอนและการวิจยั ใน
วิทยาลัยจึงเปนไปแบบสังคมศาสตรผสมหลาย ๆ สาขาวิชา (multi-disciplinary approach) เชนวิชา
การพัฒนาประเทศก็ไมจาํ กัดเฉพาะเรือ่ งการเศรษฐกิจ ตองพิจารณาถึงการพัฒนาทางสังคม ทางวัฒนธรรม
ทางประวัติศาสตร ทางรัฐศาตร และทางการตางประเทศดวย หลักสูตรการบรรยายแตละวิชาอาจจะกวาง
หรือแคบตืน้ หรือลึก แลวแตจะเหมาะสม เชน ในหลักสูตรการพัฒนาทีผ่ มเกีย่ วของดวย มีอาจารยผหู นึง่
บรรยายเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมในอาฟริกา ซึ่งคลุมทั่วทั้งอาฟริกา แตกลาวเนนถึงการเกษตรอยาง
เดียว สวนการบรรยายเรือ่ งการพัฒนาประเทศไทยนัน้ ใชประเทศไทยประเทศเดียวเปนกรณีสาํ หรับศึกษา
(case study) แตมีขอบเขตรวมทั้งในดานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การธนาคาร การสังคม
และรัฐศาสตรดวย เปนตน การสอนแบบสาขาวิชาผสมนี้มีประโยชนผิดกับการสอนตามสาขาวิชาเฉพาะ
เพราะเปนเรือ่ งทีเ่ ห็นจริงเห็นจังโดยทีเ่ ศรษฐกิจตองพัวพันกับสังคม สังคมก็ตอ งพัวพันกับระบบการปกครอง
เปนตน และวิทยาลัยวูดโรวิลสันมีชอ่ื เสียงในเรือ่ งทีก่ ารสอนและการเรียนนัน้ มุง ไปสูจ ดุ การพิจารณานโยบาย
และการตัดสินใจ (policy consideration and decision making) เปนสําคัญ
ในวิทยาลัยวูดโรวิลสันนอกจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแลว ยังมีโครงการที่สําคัญอยูอีกหลาย
โครงการ เชน โครงการศึกษาปญหาสังคมในเมือง โครงการศึกษาเรื่องประชากรเปนตน
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การศึกษาและวิจับแบบสาขาวิชาผสมนี้ เหมาะสําหรับนักศึกษาชั้นสูงและปริญญาตรี เพราะกอน
ที่จะพิจารณาเรื่องนโยบาย นักศึกษาจําเปนตองมีความรูหลักในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยางลึกซึ้งพอสมควร
เปนทุนไวเสียกอน และตามปกติในหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะตองเรียนบางวิชาเปนวิชาเอกและวิชา
อื่น ๆ เปนวิชาโทอยูแลว จีงพอมีพื้นฐานที่จะเรียนผสมสาขาวิชาไดดี ดวยเหตุนี้นักศึกษาของวิทยาลัย
วูดโรวิลสันจึงเปนผูมีปริญญามาแลว แตไมจํากัดวาจะตองไดปริญญาเศรษฐศาสตร หรือรัฐศาสตร หรือ
สังคมวิทยา นักศึกษาบางคนไดปริญญาทางวิทยาศาสตร ทางคณิตศาสตร ทางประวัติศาสตรหรือทาง
วิศวกรรมศาสตรก็มี เนื่องจากวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงสูงมีผูสมัครเรียนมาก วิทยาลัยจึงสามารถคัดเลือกผูมี
คุณวุฒดิ เี ดนจริง ๆ เขาเปนนักศึกษา นักศึกษาเปนจํานวนมากเมือ่ ไดสง เขาเรียนในวิทยาลัยนีแ้ ลว มักจะ
ไดรับทุนเลาเรียนจากวิทยาลัยหรือจากแหลงทุนอื่น ๆ
นักศึกษาอีกประเภทหนึ่งของวิทยาลัยวูดโรวิลสันเปนผูที่กําลังประกอบอาชีพอยู (mid-career
students) อายุมากกวานักศึกษาปกติ แตไดทุนมาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ จะทําปริญญาก็ได ไมทําก็
ไดแลวแตจะตองการ และบางคนอาจจะมาจากตางประเทศ (ซึง่ นาจะเปนทีส่ นใจสําหรับพวกเราคนไทยดวย)
การมีนักศึกษาประเภทนี้เขาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ เปนนโยบายสําคัญของวิทยาลัย เพราะผูที่กําลัง
ประกอบอาชีพอยูนั้นยอมนําประสบการณของตนมาเผยแพรเปนประโยชนดีนัก
วิทยาลัยวูดโรวิลสันยังรับนักศึกษาอีกประเภทหนึ่ง คือ นักศึกษาชั้นปริญญา แตรับเฉพาะผูที่ผาน
การศึกษาชั้นปที่ ๑ และปที่ ๒ มาแลว คงจะเปนเพราะตองการใหมีความรูเบื้องตนพอสมควรแลวอยาง
หนึ่ง และอีกอยางหนึ่งคงจะสะดวกแกการคัดเลือกหาคนดี ๆ รับเขาดวย
อาจารยนั้น บางคนก็เปนอาจารยสังกัดวิทยาลัยโดยตรง บางคนเปนอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัย
พรินสตัน แตวทิ ยาลัยแตงตัง้ ใหประจําวิทยาลัยดวย และบางคนเปนอาจารยทม่ี าเยือน (Visiting) จากทีอ่ น่ื
นักศึกษาสวนใหญ รูส กึ วาเรียนกันอยางจริงจัง และใชหอ งสมุดเปนหลัก นอกจากหองสมุดกลาง
ของมหาวิทยาลัยแลวนักศึกษาวิทยาลัยวูดโรวิลสันไดใชหอ งสมุดเฉพาะของวิทยาลัยดวย เจาหนาทีห่ อ งสมุด
มีสวนสําคัญในการบริการการศึกษา เมื่อผมไปถึงพรินสตันใหม ๆ ผมไดใชเวลาประมาณ ๑ สัปดาห จัด
รายชือ่ หนังสือและบทความทีใ่ ชประกอบการศึกษาเกีย่ วกับวิชาของผม โดยมีเจาหนาทีห่ อ งสมุดมาชวยรวบ
รวม สิง่ ใดทีเ่ ขายังไมมี เขาก็พยายามติดตอหามาใหจนได พอจัดรวมรวมไดครบแลวก็ประกาศใหนกั ศึกษา
ทราบทั่วกัน แลวนําเขาหองสมุดเปดใหนักศึกษาอานคนไดโดยสะดวก
ในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยนั้น มีเจาหนาที่อยูประจําทํางานตามกําหนดเวลาพอสมควร
แตเมื่อพนเวลานั้นไปแลวนักศึกษายังเขาไปทํางานในหองสมุดไดจนถึงสองยามหรือสามยามจึงปด สวน
หองสมุดของวิทยาลัยนั้น นักศึกษาอยูทํางานได ๒๔ ชั่วโมงตอวันถาตองการ เขากั้นหองแคบ ๆ ไวใหนัก
ศึกษาอยูเ ดีย่ วบาง คูบ า ง ตามเหมาะสม ขอจํากัดมีอยูแ ตวา พอถึงเวลา ๒๓ น. เขาจะลัน่ กลอนประตูสาํ หรับ
เขาตึกวิทยาลัย ใคร ๆ ก็เขาไมได (เวนแตจะมีกุญแจเปนพิเศษ) แตมีประตูบางบานที่เปดออกให เปดเขา
ไมได วันเสารวันอาทิตยหรือเวลาปดภาคเรียนก็ไมแตกตางกับวันปกติ
หองเรียนทีผ่ มใชสอนนัน้ เปนหองเล็กบรรจุคนไดไมเกิน ๓๐ คน มีโตะตัง้ รอบหอง มีกระดานดํา
และเครื่องใชอยางอื่นตามปกติและมีที่ติดตั้งแผนที่ ผูเขาสัมมนามีนักศึกษาชั้นปริญญาเอกสองคน
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นักศึกษาชัน้ ปริญญาโทประมาณ ๑๐ คน นักศึกษาประเภทกําลังประกอบอาชีพ ๒ คน ผูช ว ยวิจยั ๓-๔ คน
เจาหนาที่หองสมุด ๑ คน และอาจารย ๒ คน การสัมมนามีทุกวันจันทรเวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.
(บางทีถงึ ๑๓.๓๐ น.) รวม ๖ ครัง้ ตัง้ แตครัง้ แรกแลว นักศึกษาไดรว มอภิปรายและซักถามเปนทีค่ รึกครืน้
และเปนทีส่ นใจของผูบ รรยาย ไมเงียบเหงาอยางทีเ่ วลาสัมมนากับนักศึกษาไทยทีเ่ มืองไทย ยิง่ ในครัง้ ตอ ๆ
ไปเมือ่ นักศึกษามีเวลาอานหนังสือมากขึน้ เกีย่ วกับประเทศไทยเขาก็ยง่ิ ถกเถียงโตแยงกันมาก ครัง้ แรก ๆ ผม
ใชเวลาบรรยายประมาณ ๑ ๑/๒ ชัว่ โมงถึง ๒ ชัว่ โมง แตพอมาถึงครัง้ สุดทาย ผมบรรยายเพียงครึง่ ชัว่ โมง
เพื่อเปดใหนักศึกษาถกเถียงกันมากขึ้น
สําหรับวิชาทีผ่ มสอนนี้ เราไดตกลงกันวา จะใชวธิ ใี หนกั ศึกษาเขียนเรียงความสงอาจารย (อเมริกนั )
ตรวจ เปนการสอบไล ฉะนั้นจึงไมตองออกขอสอบ
นักศึกษาปริญญาเอกสองคนในชั้นที่ผมสอนนั้น เผอิญเขียนวิทยานิพนธเรื่องประเทศไทยทั้งสอง
คน คนหนึ่งเขียนเรื่องทางเศรษฐศาสตร อีกคนหนึ่งเขียนเรื่องทางรัฐศาสตร ทั้งสองคนไดใชเวลามาพูด
หารือกับผมตามสะดวก คนที่เขียนดานเศรษฐศาสตรนั้น เผอิญไดรางวิทยานิพนธรางแรกเสร็จ จึงถือ
โอกาสใหผมไดอานและวิจารณไปดวย

การไปเยือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ผมไดรับคําเชิญใหไปแสดงปาฐกถาและบรรยายในที่ตาง ๆ หลายแหงดวยกันแตเนื่องดวยเวลา
จํากัด จึงไมสามารถรับเชิญเสียหลายแหง ที่สามารถไปไดก็คือที่มหาวิทยาลัยดารทมัธ พิทสเบอรก
วิสคอนซิน คอรเนลล และอเมริกัน นอกจากนั้นไดบรรยายที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลก
(สองครั้ง) ที่สมาคมการสัมพันธกับตางประเทศ และสมาคมเอเชีย (ในนครนิวยอรก) ในการเดินทางไป
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังกลาว ไดมีเพื่อนคนไทยชวนไปคุยกันบาง แสดงปาฐกถาบางหลายแหง ไดสังสรรค
คนไทยซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นสูง ประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในเมืองบอสตัน พิทสเบอรก บลูมิงตัน
(อินเดียนา) เออบานา (อิลลินอยส) เมดิสนั (วิสคอนซิน) ชิคาโค อีทสแลนซิง (มิชแิ กน) อิธากะ (คอรเนลล
และสิราคิวส) นิวยอรก (สมาคมไทย) และวอชิงตัน (สมาคมนักเรียนไทยในพระบรมราชูปถัมภ)
เรือ่ งทีม่ หาวิทยาลัยตาง ๆ เชิญผมไปบรรยายนัน้ สวนใหญเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย ที่ธนาคารโลก ผมไดบรรยายเรื่องการพัฒนาการศึกษา และเรื่องนโยบายการเงินกับการ
คลัง แตเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัย สมาคมตาง ๆ และคนไทยทุกคนสนใจมากคือ สถานะของประเทศไทยใน
สงครามเวียดนาม
ความสนใจเรื่องนี้ เกิดจากเหตุที่มติมหาชนสวนใหญในอเมริกาตองการจะใหรัฐบาลอเมริกันยุติ
สงคราม และถอนทหารจากเวียดนามและไทยโดยเร็วที่สุดที่จะทําได ผมกลาวถึงมติมหาชนสวนใหญใน
อเมริกานี้ เพราะวาเมื่อกอนไปอเมริกา ก็พอทราบอยูบางแลววาเขาพยายามถอนทหารเพียงใด แตเมื่อไป
อยูในอเมริกา และไดฟง ไดสนทนา ไดอานความเห็นตาง ๆ แลวยิ่งแนใจมากขึ้น และยิ่งรูสึกวา สวนนอย
ที่ยังตองการใหรัฐบาลอเมริกันรบตอไปนั้นชางนอยเสียเหลือเกิน อนึ่งในป ค.ศ. ๑๙๗๒ นี้ก็จะเปนวาระ
ที่เขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน ไดมีผูสมัครรับเลือกตั้งแสดงเจตนาหลายคนแลว และแตละ
คนก็ไดแสดงออกโดยชัดแจงซึ่งนโยบายที่จะถอนทหารโดยเร็วที่สุด อเมริกาเปนประเทศใหญและมีปญหา
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มาก เชน ปญหาเรื่องผิวขาวผิวดํา ปญหาเรื่องอากาศและน้ําสกปรก (pollution) ปญหาเรื่องความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ ปญหาเรือ่ งคาครองชีพสูง เงินเฟอ และคนวางงาน (มีคนวางงานประมาณ ๖-๗
ลานคน) เปนตน ฉะนั้นจึงมีมติมหาชนอยางรุนแรงเฉพาะอยางยิ่งในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่จะยุติสงคราม
เวียดนามเสียโดยเร็ว เพื่อตัดปญหาใหญไปเสียดานหนึ่ง
สําหรับชาวอเมริกนั ทีส่ นใจเรือ่ งประเทศของเรานัน้ ก็เปนหวงวา เมือ่ อเมริกาถอนทหารออกไปมาก
ถึงขีด ประเทศไทยซึง่ เปนพันธมิตรกับเขามาตลอดเวลา จะประสบอันตรายจากการคุกคามดานคอมมิวนิสต
มากเพียงใด บางคนใหความเห็นวาประเทศไทยควรพยายามตัง้ ตนเปนกลางรวมกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งอาจจะเปนทางออกที่ดี
สําหรับคนไทยที่ผมไดสนทนาดวยนั้น ก็ยิ่งเปนหวงในชะตาของประเทศมากขึ้น เพราะแตละคนก็
ยอมรักชาติ ตองการจะใหชาติไทยรักษาเอกราชไวได และในขณะเดียวกันก็ไมประสงคทจ่ี ะเห็นคอมมิวนิสต
มามีอํานาจในประเทศไทย
การสนทนาเรื่องนี้ที่มีแกนสารยอมหันมาสูเรื่อง “การกอการราย” ในประเทศไทย เพราะการกอ
การรายโดยคอมมิวนิสตนั้นเปนการชักศึกเขาบาน และหากลุกลามออกไปถึงขีด สถานการณในประเทศ
ไทยก็อาจจะเปนอยางในเวียดนามใตหรือราชอาณาจักรลาวสักวันหนึง่ เฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ฝายปรปกษหมด
ภาระที่จะตอสูรบพุงกับอเมริกันเสียแลว
จริงอยู ผูที่เรียกกันวา “กอการราย” นั้น มีอยูหลายกลุมที่แทจริงไมใชคอมมิวนิสต หากอาจจะ
ถูกเจาพนักงานฝายปกครองผสมเรียกวา ผูก อ การรายคอมมิวนิสต เพราะสะดวกดีแกเจาพนักงาน บาง
กลุม อาจจะเปนโจรธรรมดา บางกลุม อาจจะเปนกลุม ชนสวนนอยทีต่ อ งการอิสรภาพบางประการ บางกลุม
อาจจะไมไดมุงปฏิบัติการในประเทศไทย แตมุงในประเทศขางเคียง แตการที่เราเรียกผสมกันไปหมดวา
ผูกอการราย โดยหมายวาเปนคอมมิวนิสต แลวปฏิบัติกับกลุมเหลานี้ทํานองเดียวกันกับที่เราปฏิบัติตอ
คอมมิวนิสต ก็ยอมเปนการยุและผลักดันใหกลุมเหลานี้ไปเชื่อมโยงสัมพันธกับคอมมิวนิสตจนไดในไมชา
การทีผ่ กู อ การรายไมวา จะเปนประเภทใด แตเฉพาะอยางยิง่ ประเภทคอมมิวนิสต จะทําการสําเร็จ
ไดนน้ั ยอมอาศัยหลักสองประการ คือ (ก) ทําการขูข วัญชาวบานใหเกรงกลัว จะไดชว ยปกปองคุม กันและ
ชวยเหลือเขาได และ (ข) ชักจูงชาวบานใหเกลียดชังรัฐบาลและเจาหนาทีร่ ฐั บาลในทองถิน่ จะไดมผี รู ว มมือ
กับเขามากขึ้น ฉะนั้นการรวมมือปราบปรามผูกอการรายก็ควรจะใชวิธีแกหลักการทั้งสองประการนี้ คือ
เรงรัดพัฒนาชนบทใหประชาราษฎรไดอยูโดยรมเย็นเปนสุข กับใชวิธีปกครองคุมภัยแกราษฎรในทองถิ่น
ใหเปนที่เลื่อมใสแกราษฎรจริงๆ
รัฐบาลไดมีนโยบายเรงรัดพัฒนาชนบท และทะนุบํารุงความสุขของทองถิ่นอยูแลว แตพวกเรา
เกรงกันวาจะไมพอหรืออาจจะสายเกินไปเสียแลว เฉพาะอยางยิ่งเมื่อปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ
เสมอ และมีขาวลือเสมอวามีเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครองบางแหงรังแกราษฎรบาง ตั้งซอง
การพนันบาง เปนโจรเสียเองบาง ถืออํานาจเปนธรรมบาง ถาเปนเชนนีจ้ ริง ความเสียหายยอมจะทวมทน
ผลของความพยายามเรงรัดพัฒนาชนบท อันตรายจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้นการแกไขปรับปรุงการปก
ครองทองถิ่นจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งเกี่ยวกับเอกราชและอิสรภาพของไทยทั้งประเทศ การรักษาความสงบ
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เรียบรอยและการทะนุบํารุงราษฎรใหไดอยูโดยรมเย็นเปนสุข จึงเปนขอสําคัญในการปองกันประเทศ
นักเรียนไทยสวนใหญในอเมริกาและผมมีความเห็นวา ในขณะนี้และในสองสามปขางหนา เรื่อง
ความปลอดภัยของประเทศเปนเรื่องใหญที่สําคัญยิ่งกวาเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงอยากจะไดเห็นนักการ
เมืองของไทยทุกพรรค ตลอดจนคนไทยทุกกลุมมีความสมานสามัคคี รวมมือกันปองกันประเทศ ใหรอด
พนจากอันตรายไปดวยนโยบายของชาติอันรอบคอบสุขุม และยังเห็นตอไปวา หลักการประชาธิปไตยภาย
ในประเทศเรานัน้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกนั ไดดยี ง่ิ กวาวิธกี ารใชอาํ นาจยึดหรือทําการรัฐประหาร
เหตุผลที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยดังกลาวมาขางตนก็คือในระบบประชาธิปไตยนั้น ราษฎร
แตละคนอยางนอยก็ตามกฎหมาย มีสิทธิและหนาที่ และมีสวนในการปกครองประเทศ แตละคนควรจะ
เห็นเปนธุระของตนทีจ่ ะใหรฐั บาลดําเนินไปโดยดี มิใชจะถือแตคาถาวา “ธุระไมใช” “เปนเรือ่ งของผูใ หญ”
“เปนเรื่องของรัฐบาล”
ทุกวันนี้ ไทยเราอยางนอยก็แสดงความพยายามที่จะเปนประชาธิปไตย เรากลับมามีรัฐธรรมนูญ
มีการเลือกตั้ง มีสภาผูแทน ฉะนั้นควรจะยึดไวในสิ่งที่เรามีอยูนี้ แมวาจะไมสมบูรณและบกพรองสักเพียง
ใด รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่คนไทยเปนจํานวนมากไมพอใจ แตเราก็พึงยึดเปน
หลักไวกอ น และพยายามแกไขปรับปรุงตอไป เพราะอยางนอยก็เปนกฎหมายขึน้ มาแลว และประชาธิปไตย
นั้นตองอาศัยหลักการปกครองดวยกฎหมาย (rule of law) ไมชการปกครองดวยอารมณหรือดวยกลุม
บุคคลจะมีเครื่องแบบหรือไมกต็ าม
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะปจจุบันนี้ ดวยวิธีรัฐประหารก็ดี หรือการกอใหเกิดทะเลาะ
วิวาทระหวางทหารกับตํารวจก็ดี หรือการเนนถึงความแตกแยกภายในชาติของเราก็ดยี อ มเปนอันตรายแก
เอกราชและความอยูรอดของประเทศไทยทั้งสิ้น
กลับกัน การเปลี่ยนแปลงการปกครองดวยวิธีสันติตามกฎหมาย การสมัครสมานสามัคคีภายใน
ชาติ การทะนุบํารุงความสุขราษฎร การคุมกันความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของราษฎร
การปกครองโดยกฎหมายยอมจะชวยใหเรารอดพนอันตรายไปได
จริงอยูในระบบประชาธิปไตยนั้น บุคคลทั้งหลายยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยูเปนธรรมดา
ผูที่มีอํานาจปกครองอยูยอมตองเผชิญกับขอวิพากษวิจารณของสาธารณชนอยูเสมอ แตทิฐิมานะนั้นเปน
บาปอยางใหญหลวง วิธแี กไขปองกันมิใชการจํากัดเสรีภาพในความคิด การพูด และการเขียน แตหากควร
ใชวธิ ใี หเสรีภาพในความคิด การพูด และการเขียนใหมากขึน้ จะตองยอมใหมกี ารวิพากษวจิ ารณการตําหนิ
ตาง ๆ โดยเสรี โดยคํานึงเสียวาเปนการชวยกันติเพื่อกอ เพื่อประโยชนแหงมหาชน
ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญปจจุบนั เสรีภาพในความคิด การพูด การเขียนไดมขี อ รับรองไวแลว
แตมีเงื่อนไขวาตองอยูในจํากัดแหงบทกฎหมาย ก็บทกฎหมายนั้นก็คนเราเองเปนผูกําหนดและคนเราเอง
เปนผูตีความ ก็นาจะกําหนดและตีความใหชอบดวยหลักประชาธิปไตยจึงจะควร
ขอคิดเหลานีท้ ไ่ี ดพรรณนามาขางตน เปนขอสรุปจากการสนทนาของผมกับเพือ่ นคนไทยในสหรัฐฯ
บางแหงบางมหาวิทยาลัย ผมชี้ไมไดวาสวนใดตอนใดเปนของผูใด ถือเอาวาเปนขอสรุปของผมจากการ
สนทนาก็แลวกัน หากผมเขียนผิดพลาดลวงเกินไปในขอใด ก็หวังวาจะมีคนไทยทีผ่ มไดสนทนาดวยเขียนมา
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แกไขเพิ่มเติมหรือตําหนิไดตามจะเห็นควร
แตยังมีขอหนึ่งซึ่งชวนใหผมคิดเปนพิเศษ เนื่องจากการที่ไดสนทนากับนักเรียนไทยชั้นสูงเปน
จํานวนมาก คือรูส กึ ชืน่ ใจทีไ่ ดยนิ ไดฟง ขอคิดทีม่ สี าระจากผูท ย่ี งั เปนหนุม เปนสาวอยู แสดงวาคนไทยรุน ใหม
นี้ก็มิใชวาจะไมเอาถานเสียทีเดียว ยังมีมากคนที่มีอุดมคติและมุงในประโยชนสวนรวมถาวร
ขอคิดที่นาชื่นใจนี้ ชวนใหเกิดขอคิดอีกสองขอ คือ (๑) อุดมคติที่พวกเรามีกันอยูเมื่อยังเปน
นักเรียนหรืออยูเ มืองนอกนัน้ พวกเราจะยึดมัน่ เพียงใด เมือ่ เรากลับมาทํางานในเมืองไทยแลว สังคมไทยเปน
สังคมที่กลืนอุดมคติเกง รวดเร็ว และแนบเนียน มีนักเรียนไทยบางคนกลาววา “ที่นาเจ็บใจก็คือพวกเรา
บางคนอยูเ มืองนอกก็ดา วาเขาเรือ่ งคอรรปั ชัน่ แตพอถึงเมืองไทยไมชา ไมนาน เพียงแตไมทาํ อะไรก็ยงั ไมวา
หนําซ้ําไปรวมกับเขาทําคอรรัปชั่นอีก” (๒) บทบาทของพวกเรานักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหัวนอกและหัวใน
มีอยางไรเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยหรือความอยูรอดของประเทศไทย?
เทาที่ผมไดดูและไดฟงจากวิทยาลัยวูดโรวิลสัน เขาอบรมนักศึกษาใหใชความคิดพิจารณาเรื่อง
นโยบายและการตัดสินใจเกีย่ วกับเรือ่ งของบานเมือง นักศึกษามิใชแตจะใชความคิดหรืออภิปรายหรือเขียน
เทานั้น เขาพิจารณาบทบาทของเขาดวยวาจะแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีใดดี
พวกเราที่ไดมีวาสนาสูงกวาเพื่อนรวมชาติทั้งหลาย คือไดเรียนชั้นอุดมศึกษา (แมในประเทศไทย)
และไดเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ยอมมีความรับผิดชอบในชะตา
กรรมของชาติและสังคมไทยมากกวาตาสีตาสาหรือใคร ๆ ในประเทศเรา ปญหามีอยูว า เราจะถือเปนธุระหรือ
วาธุระไมใช เราจะใจเด็ดหรือจะใจเย็นเอาตัวรอดแสวงสุขสบายตามยถากรรม ?
เวียดนามเหนือตอสูแ สนยานุภาพของสหรัฐอเมริกาไดดว ยใจเด็ดเปนสําคัญ (อาวุธเปนรอง) คนไทย
ตองตอสูคอมมิวนิสตและรักษาเอกราชและความชอบธรรมภายในชาติเราไดดวยใจเด็ด ดวยการปกครอง
ที่ถูกตอง ดวยการปกครองโดยกฎหมาย และดวยประชาธิปไตย
มีนาคม ๒๕๑๔
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