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ตีพิมพใน ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๖
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หลังจากที่ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ใหสัมภาษณที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมนี้
ตามที่ไดเสนอขาวไปแลว ผูอานจํานวนมากไดเรียกรองให “ประชาธิปไตย” เสนอรายละเอียดของการให
สัมภาษณครั้งนั้น ทั้งหมดนี้ คือถอยคําของ ดร.ปวย “สันธนา” เปนผูถอดความจากแถบบันทึกเสียง
ผมขอขอบคุณที่หลายฝายสนับสนุนใหผมเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ถึงแมวาคนอื่นจะยอมให
ผมเปนก็รสู กึ วาไมเหมาะ ตราบใดทีผ่ มยังมีความซือ่ สัตยตอ ตัวของผมเอง ถาผมเปนนายกรัฐมนตรีเมือ่ ไหร
ผมก็ตองคัดคานตัวของผมอยูตลอดเวลา ก็รูสึกวาจะทําอะไรผิดพลาดไปไดมาก ๆ ทีเดียว เพราะฉะนั้น
เรือ่ งนีผ้ มรูส กึ วานาจะยุตไิ ด โดยผมขอขอบคุณทานทีม่ คี วามเมตตากรุณาผม อยากจะใหผมเปนใหญเปนโต
ขอบคุณเปนอยางยิ่ง
มีคนถามผมอยูเ สมอวา ขณะนีป้ ระชาธิปไตย ก็กาํ ลังจะเริม่ เกิดขึน้ ในประเทศไทยแลวอยางจริง ๆ
จัง ๆ ผมจะเลนการเมืองไหม? คําตอบของผมตอเพือ่ นฝูงและตอใคร ๆ ทัง้ สิน้ ก็คอื วา เรือ่ งการเมืองนีผ้ ม
ไมเลน แตผมถือเปนเรือ่ งจริง ๆ จัง ๆ และเปนเรือ่ งนาสนใจอยางยิง่ ไมใชจะมาเลนกันกลางเมือง จะตอง
ถือวาเปนเรือ่ งงาน งานในหนาที่ ในฐานะทีพ่ วกเราซึง่ ไดเลาเรียนมา มีโอกาสไดเห็นประเทศอืน่ เขามา เรา
มีหนาทีเ่ อาใจใสกจิ การการเมืองของเรา ถาผมไมเอาใจใสในกิจการการเมืองแลว เมือ่ เด็ก ๆ เมือ่ ยังหนุม ๆ
อยู ผมทําไมจึงสมัครเขาเปนเสรีไทยเลา ?
โดดรมเขามาในเมืองไทย ก็พยายามทํางานเกีย่ วกับการเมือง กระโดดขามมาถึงเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ตอน
เมือ่ มีการปฏิวตั ใิ นเมืองไทยเร็วๆ นี้ ทีเ่ ขาเรียกวา “สมัยคณะปฏิวตั ”ิ นัน่ ทําไมผมเขียนจดหมาย นายเขม
เย็นยิ่ง ถาหากผมไมเอาใจใสในเรื่องการเมือง
การเอาใจใสในเรื่องการเมืองนี่ ไมไดหมายความอยางเดียววา จําเปนตองอยูในพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง ตองการที่จะรับตําแหนงทางการเมืองตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง แตหมายความวาใน
ฐานะทีเ่ ปนราษฎรปจเจกชน ก็ควรมีหนาทีแ่ ละมีสทิ ธิเสรีภาพในการเอาใจใสการเมือง เพราะเปนเรือ่ งของ
บานเมืองของเราจริง ๆ จากในจดหมายของนายเขม ถึงผูใหญบานนายทํานุนั้นจะเห็นไดวา ยิ่งแกตัวเขา
ผมก็รูสึกตัวยิ่งขึ้นวา เมื่อกอนนี้เมื่อตอนที่ผมเกิดมานี้บานเมืองเปนอยางไร และตอนที่ผมจะตายไปนี่
บานเมืองของเราเปนอยางไร เมื่อเทียบกันแลวผมทิ้งมรดกใหลูกหลานลูกศิษยลูกหา ดีกวาเมื่อตอนที่ผม
เกิดมาแคไหนหรือเปลา ? สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผมของใจอยูเสมอซึ่งผมจะตองพยายามทําใหมากที่สุดที่จะ
มากได
ขอคิดอีกขอหนึ่ง ในฐานะที่ผมเปนนักเศรษฐกิจนี่ ผมตองยอมรับอยางหนึ่งวาเศรษฐกิจจะไมดี
ไดจริง ๆ ถาหากการเมืองดีไมได เพราะฉะนัน้ ถึงอยางไร ๆ ผมตองสนใจการเมืองอยูเ สมอ เนือ่ งจากอยาก
ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น ผมขอเรียนความในใจอยางนี้ จะไดมุงหนาหาทานที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเปนหัวหนา
รัฐบาล หัวหนาพรรค ในโอกาสตอไป สวนผมนั้นจะทําหนาที่ทางดานการเมือง แตไมใชในฐานะสมาชิก
หรือหัวหนาพรรคของพรรคการเมืองแหงใดแหงหนึ่ง จะไมขอทําอยางนั้น
ถาหากจะซักผมวา ผมตั้งใจจะทําอยางไร ? ผมขอเรียนวา ตั้งใจอยูวาในทางดานเมืองนั้น ผมจะ
ชวยรวมมือกับคนอื่นเพื่อนฝูงที่ตั้งใจจะทําอยางเดียวกัน คือรวมเปนสมาชิกในชุมนุมใดชุมนุมหนึ่ง หรือ
หลายชุมนุม ที่กอตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษประชาธิปไตย เพื่อปองกันมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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โดยการใชอาํ นาจทางอาวุธ เพือ่ ใหรฐั ธรรมนูญทีร่ า งขึน้ มานี้ ดําเนินไปไดโดยดี เพือ่ ใหบา นเมืองมีขอ่ื มีแป
อยางนี้ผมคิดวา เมื่อไดวิจารณตัวของตัวเองแลว ผมจะทําไดถนัดกวาที่จะเปนนักการเมือง ในพรรคใด
พรรคหนึ่ง
การกระทําเชนนั้นจะตองไดรับความรวมมือ รวมใจ จากคนหลายคนที่มีความคิดอยางเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองทุกพรรคที่ตั้งใจวาจะสงผูแทนเขาสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุวาพรรค
การเมืองทีก่ อ ตัง้ ขึน้ มาผมเขาใจวา แตละพรรคนัน้ ตองการทีจ่ ะใหเกิดมีเสรีภาพ ใหเกิดมีการปกครองโดย
รัฐสภา ใหบานเมืองมีขื่อมีแปอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินวา สิ่งที่ผมตั้งใจจะทํานั้นคงจะ
ตองตรงกับนโยบายของทุกพรรค หรือพูดอีกนัยหนึง่ พูดกลับกันวา ถาจะถามผมวาผมจะเปนสมาชิกพรรค
ไหน คําตอบก็คอื ผมจะเปนสมาชิกทุกพรรค ทีร่ กั ประชาธิปไตย เพราะฉะนัน้ ไมวา พรรคไหนผมเปนสมาชิก
ดวยทั้งนั้นแหละ และจะใหเสียคาบํารุงถาไมแพงนัก ผมจะเสียคาบํารุงทุกพรรคหมด และขอใหพรรค
สนับสนุนงานผมและเพื่อน ๆ ก็แลวกัน งานของผมและเพื่อนผมที่กอใหเกิดความยุติธรรมในสังคม มี
ประชาธิปไตย ปองกันไมใหเกิดยึดอํานาจดวยอาวุธเหลานี้เปนตน
ทีนี้ระหวางที่ผมอยูเมืองนอก ผมดีใจที่เมืองไทยมีกลุมหรือชุมนุมเกิดขึ้นที่ทําเรื่องเดียวกันอยางที่
ผมคิดอยู ซึ่งผมตั้งใจวาในเดือนหนาผมกลับมาทํางานจริง ๆ แลวผมจะมารวมดวย กลุมดังกลาวนี้
นอกจากกลุม นิสติ นักศึกษา ศูนยกลางนิสติ นักศึกษา ก็ยงั มีกลุม นักเรียนอีกกลุม หนึง่ และก็ยงั มีอกี กลุม หนึง่
ทีเ่ ราเรียกกันใหมวา ปช. ปช. คือประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย และมีอกี กลุม หนึง่ ซึง่ เพือ่ นผมหลายคนตัง้ ขึน้
ก็คอื “สหภาพเพือ่ สิทธิเสรีภาพของประชาชน” อาจารยเสนห จามริก อาจารยระวี อาจารยสธุ ริ า รวมกัน
ตั้งขึ้นอันนี้ผมดีใจมาก ดังนั้น เมื่อกี้นี้ผมโทรศัพทถึงอาจารยเสนหทันทีวา เดือนหนาผมจะมาขอสมัคร
เปนสมาชิกดวยคน สวน ปช. ปช ไดวา กันแลวเมือ่ วานนี้ เพราะฉะนัน้ ความตัง้ ใจของผม นอกจากงานอาชีพ
ของผมที่ตั้งใจจะทําแลว ผมยังจะทําดานการเมืองทางดานนี้
อยากจะฟงความเห็นของทานทั้งหลายวา สิ่งที่ผมคิดจะทํามีขอตักเตือนอะไรบาง เพราะทานทั้ง
หลายอยูใกลเหตุการณกวาผม ถาหากมีขอตักเตือนมีขอคิด ผมยินดีรับฟง
เมือ่ คืนนีผ้ มไดบอกกับเพือ่ นฝูงวา วันนีผ้ มจะพบกับนัก น.ส.พ. เพือ่ นฝูงเผอิญรวมกันเซ็นชือ่ เพือ่
จะขอเสรีภาพของ ๓ อดีต ส.ส. มีหนังสือถึงทานนายกรัฐมนตรี เขาเลยบอกมาวาถาพบนักหนังสือพิมพ
ใหชว ยแจกดวย และขอความรวมมือให น.ส.พ. ชวยหนอย เพราะเหตุวา เรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งเกีย่ วของกับ
สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ ปช.ปช ก็ดี หรือสิทธิเสรีหรือแมแตคนธรรมดาก็รูอยูแลววา สามอดีต ส.ส. ไมไดคิด
กบฏ ไมไดอะไรทั้งนั้น แตถูกภัยการเมืองใหถูกคุมขังอยู ทั้งอุทธรณก็ไมได ทําอะไรก็ไมได ผมมานึก
วาในรัฐบาลมีนกั กฎหมายชัน้ ยอดอยูห ลายคน ก็ในเมือ่ นักกฎหมายเวลาจะขังเขาก็ขงั ได เวลาจะปลอยเขา
ก็ปลอยไมออก มันอยางไรกันนี่
เพราะฉะนัน้ ถาพวกเราชวยกันคิดกันอานก็คงมีประโยชนมากกวา จึงถือโอกาสโฆษณาเรือ่ งนี้ ชวย
นําไปแจกดวย ในหนังสือนําสั้น ๆ นะครับ เผอิญอยูดวยกัน ๓๐ คน ก็เลยเซ็นชื่อกันอยูอยางนี้ แต
หนังสือทีเ่ ปนระเบียบนัน้ ผมมีอยูเ พียงฉบับเดียว ลองเอาไปแบง ๆ กันดูกแ็ ลวกัน ใครอยากไดกเ็ ชิญไปเอา
ที่ศึกษิตสยาม สามยาน
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ผมขอเชิญใหทานออกความคิดเห็นในเรื่องของผม ทานอาจอยากทราบอยูบาง แตความจริงผม
อยากจะบอกวา หลังจากกลับมาแลวจะทํางานในตําแหนงอะไร งานประจําจะมีอะไรบาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดตง้ั ผมเปนศาสตราจารย และก็จะจางผมตัง้ แตกลางเดือนหนาเปนตนไป ก็คงเปนอาจารย
สอนวิชาบางวิชาในคณะเศรษฐศาสตร
แตทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ผมอยากจะรับทําในขณะนีก้ ค็ อื งานพัฒนาชนบท เมือ่ ครัง้ ทีผ่ มมากรุงเทพฯ เมือ่
เดือนพฤษภาคมปนี้ ไดประชุมกันมีโครงการของ ๓ มหาวิทยาลัยที่จะทํารวมกัน จะทําพัฒนาชนบทดวย
อาจารยและนิสิตนักศึกษารวมกัน ในลุมแมน้ําแมกลองในเขต อ.กําแพงแสน ทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยที่จะ
รวมกันคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูจากชือ่ จะทราบ
วาโครงการนีจ้ ะเกีย่ วของกับการทํามาหากิน เปนหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยเกษตร เกีย่ วกับการแพทยอนามัย
การวางแผนครอบครัว โภชนาการ ซึง่ เปนหนาทีข่ องมหิดล และเกีย่ วกับการศึกษาปญหาสังคม สหกรณ
ซึ่งก็เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่นั่งฟงผมมาเปนเวลานานนี่ ใครอยากจะมีอะไรถามผมก็เชิญ ถาใครจะมีขอแนะนําวาที่ผมคิดนี้
ดีแลว แตดีไมหมด หรือไมดีเลย ควรจะทําอยางนี้อยางนั้น ผมขอรับฟงดวยครับ
ผูส อ่ื ขาว – “อยากจะเรียนถามวาทีท่ า นไมอยากเปนนายกรัฐมนตรีนน้ั เพราะไมมคี วามทะเยอทะยาน แตการ
เปนนายกรัฐมนตรี อาจจะไมเกิดจากความทะเยอทะยาน อยางเชนอาจารยสญ
ั ญาก็ไมมคี วามทะเยอทะยาน
เปนการแตงตัง้ ขึน้ วาจะรับหรือไมรบั และอยากจะใหทา นแสดงความคิดเห็นวา การบริหารงานของรัฐบาล
ชุดนี้เปนอยางไรบาง ?”
ดร.ปวย - ผมคิดวา หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแลว คงจะไมมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี เพราะถามีการ
แตงตั้งก็ไมควรจะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น ผมมองดูตัวเองแลว เห็นวาไมเหมาะหรอกที่จะ
เปนนายก
คําถามที่สองเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ ทานก็ไดพยายามทําดีที่สุดเทาที่จะดีได แตวาก็ไมคอยจุใจของ
พวกเราทุกคน ผมไดเขียนไวในหนังสือ ความเห็นมีบางเรือ่ งทีผ่ มอยากจะใหทาํ เปนเรือ่ งทีร่ ฐั บาลนาจะทํา
สิ่งที่จะทํายังมีอีกแยะจะเห็นวาพูดงายแตทํายาก เพราะฉะนั้น ผมจึงเห็นใจรัฐบาลนี้อยูบาง แตที่สําคัญ
ที่สุดจะตองพยายามแกไขสิ่งที่เกิดจากความอยุติธรรมจากสมัยกอน ๆ นี้ใหมันยุติธรรมขึ้น ยกตัวอยาง
เชน ๓ ส.ส. นี้มันอยุติธรรม ถาชักชาไป นี่จะมีการเลือกตั้งเขายังอยูในคุก เขาจะออกมาเลือกตั้งได
อยางไรทั้ง ๆ ที่เขาไมมีความผิด นี่ผมไมไดโฆษณาเลือกตั้งใหกับอดีต ๓ ส.ส. นั้น แตผมเห็นวาการที่
ทั้ง ๓ คัดคานคณะปฏิวัตินับวาเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่เราควรสรรเสริญอยูแลว ผมเห็นวาอันนี้รัฐบาลนา
จะทํา
อีกสิ่งหนึ่ง รัฐบาลนาจะปรับปรุง คือวิธีการของตํารวจซึ่งไมทราบวาจะทําไดแคไหน เพราะเปน
รัฐบาลอยูในระยะสั้น พูดกันงาย ๆ วาที่ผานมานี้วิธีการของตํารวจแตกอนนี้เปน Police State คือหมาย
ความวา ตํารวจมีหนาทีร่ บั ใชนกั การเมืองทีต่ อ งการทีจ่ ะเผด็จการ ก็ถา เรายังมีตาํ รวจทีใ่ ชวธิ กี ารอยางนัน้ อยู
เราจะเปนประชาธิปไตยไดอยางไร ผมขอยกตัวอยางที่ผมเห็นกับตัวของผมเอง มีอยู ๒ เรื่อง ในสมัยที่
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ผมเปนเสรีไทยอยู ผมโดดรมลงมา ผมทําความผิดจริงๆ ตามกฎหมาย ผมถูกจับไป นัน่ ไมเปนไร ทีน้ี
มีอีตาคนหนึ่งชื่ออะไรผมจําไมไดแลว แกเปนคนสติไมดี เผอิญวันที่ผมโดดรมมานั้นแกจางเกวียนไปที่
ชัยนาทเพื่อไปตรวจแรและไปวังน้ําขาวที่ผมโดดรมมา และอีตาคนนั้น ถูกจับมาพรอมผม และผมออกมา
จนสงวิทยุอะไรไดตดิ ตอกับเสรีไทยในประเทศ ติดตอกับกองทัพตาง ๆ ไดปเ ศษแลว วันหนึง่ ผมยังเจอแก
ถูกคุมตัวอยูส นั ติบาล ผมรูแ นวา อีตาคนนีไ้ มไดเกีย่ วของอะไรเลยกับเสรีไทยหรือพลรม แตวา ถูกคุมตัวได
อยางไร สิ่งนี้ถาคิดวาตอนนั้นเวลาสงคราม เปนเรื่องกรณีพิเศษ เอาละทีนี้ กรณีอีกอันหนึ่งเกี่ยวของกับ
ตัวผมโดยชัด เนื่องจากผมเขียนจดหมาย นายเขม เย็นยิ่ง ถึงผูใหญบานถนอม ออ ทํานุนี่ (หัวเราะ)
เพื่อนฝูงผมเดือดรอนไปหมด เพราะเหตุวาตํารวจวิ่งไปเคาะประตูบานกลางคืนดึก ๆ ไมบอกกลาวเพื่อจะ
ไปดูวาเปนคอมมิวนิสตแคไหน อะไร เรียกประชุมนายพล ๓ - ๔ คนมาสอบสวนเพื่อนผม พวกเพื่อนผม
จะไปไหน มีตาํ รวจเดินตาม นีไ่ มถกู ตอง ผมอางตัวอยางทีป่ ระสบมา ไมใชวา ผมโกรธเคืองตํารวจทําอยาง
นัน้ แตรสู กึ วาถาเราจะเปนประชาธิปไตยจริง ๆ เราจะตองเปลีย่ นระบบตํารวจแน ๆ และจะตองเปลีย่ นระบบ
ประชาสัมพันธ อยางวิทยุโฆษณาเด็กหนีเขาไปพึ่งในหลวง ในหลวงรับสั่งใหเปดประตูรับ ประชาสัมพันธ
กลับไปหาวา พวกนี้บุกรุกไปในเขตพระราชทาน พวกนี้ตองเปลี่ยนหมด คือหมายความวา อะไรที่เปน
Police State อะไรทีเ่ คยทําใหเกิดความอยุตธิ รรมในสังคม จะตองพยายามแกไข ถึงแมวา จะเปนรัฐบาล
ชั่วคราวก็ตาม
ในดานสภานิติบัญญัตินั้น ผมเห็นวานาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดแลว เพราะสมาชิกสภาไมใช
เปนตัวแทนของประชาชน จึงเปนการไมถกู ตองอยางยิง่ ควรจะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ประเทศ แตกค็ งเปนไป
ไมได ฉะนั้นขณะนี้จึงควรถวายอํานาจใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแตงตั้งสมาชิกสภาเขามาใหม
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้น ควรจะมีการออกเสียงประชามติเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ผูสื่อขาว – “อยากเรียนถามอาจารยวาการสมัคร ส.ส. นั้น ควรสังกัดพรรคดีหรือสมัครอิสระดี”
ดร.ปวย – “เผอิญผมไมไดเปนผูเชี่ยวชาญทางนี้ จึงไมสามารถพูดไดวา อันไหนดีกวาอันไหน ในอังกฤษ
และในประเทศกลุมสแกนดิเนเวียที่ผมเห็นอยูไมตองสังกัดพรรคก็ได แตที่เยอรมันเขาพยายามใหสังกัด
พรรคและสําเร็จ ผมเขาใจวา คงจะแลวแตเหตุการณของแตละประเทศกระมัง ฉะนั้นผมจึงบอกไมไดวา
อะไรมันดีกวาอะไร ผมชอบใหไมสงั กัดพรรคมากกวา เพราะแตละคนจะไดมสี ทิ ธิเสรีภาพ ในการทีจ่ ะขึน้
มาเปนผูแทนราษฎรได นี่เปนความนิยมสวนตัวมากกวาที่พูดเปนหลักวิชาวาอะไรดีกวา”
ผูส อ่ื ขาว – “ถากฎหมายทีร่ า งออกมาใหมน่ี เผอิญวาผูท ส่ี มัคร ส.ส. ไมจาํ เปนตองสังกัดพรรคแลว อาจารย
อาจจะสมัคร ส.ส. เพราะวาจะสามารถทํางานตามอุดมการที่อาจารยตั้งใจจะทําใชไหมครับ”
ดร.ปวย – “อาจจะสมัครนะครับ แตสมัครเขาไปไมประสงครับตําแหนงการเมือง นอกจากจะเปน ส.ส.
อิสระเทานั้น”
ผูสื่อขาว – “ถากฎหมายเขาบังคับใหเขาพรรคการเมืองละครับ อาจารยจะไมสมัครเลยหรือ”
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ดร.ปวย – “ ผมก็ไมสมัคร มองจากแงของผม ผมอยากจะทําเรือ่ งนีม้ ากกวา คือตัง้ ใจจะปกหลักประชาธิปไตย
ใหมั่นในเมืองไทยสัก ๑๐ – ๒๐ ป ถาทําไดอยางนี้ลูกหลานของเราจะตําหนิเราไมไดวาทิ้งโลกอันสกปรก
ไวใหกับพวกเขา”
ผูสื่อขาว – “สมมุติวาอาจารยไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และไดรับการสนับสนุนใหเปนนายกรัฐมนตรีละครับ
อาจารยจะยอมรับตําแหนงหรือเปลา ?”
ดร.ปวย – “ผมคิดวาไมถงึ ละครับ ไมถงึ แน ๆ สมมุตวิ า สภาจะใหนายกอ ซึง่ ตองการทํางานอยางผมเปน
นายกรัฐมนตรี นายกอจะตองชัง่ ใจดูวา จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือไมเปน ถารับเปนนายกรัฐมนตรี ก็ตอ ง
ออกจากตําแหนงทีต่ นตองการทีจ่ ะทําในเรือ่ งพิทกั ษเสรีภาพ ถาไมออก ก็ตอ งไมเปนนายกรัฐมนตรี เพราะ
การทีจ่ ะเปนนายกรัฐมนตรีนน้ั จะตองมีฝา ยคาน จะตองโตตอบกับฝายคาน ในทีส่ ดุ จะติดตัวไปกับนายกอ
คนนี้วาลําเอียงเขากับพรรคนี้ เปนศัตรูกับอีกพรรคหนึ่ง ดังนั้นการรวมพลังที่จะตอตานเผด็จการเชิดชู
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพมันเสียไป เปนเรือ่ งทีน่ า เสียดาย ในยุโรปไมเฉพาะอังกฤษ และขอออกตัววา
ไมตอ งการใหเลียนแบบ สมาคมแบบนี้ ชุมนุมแบบนี้ สหภาพแบบนี้ สวนใหญมสี มาชิกสภาของทุกพรรค
เปนกรรมการอยู แตไมเปนเจาหนาที่ แสดงวาเปนที่รวมของพรรค ไมใชเปนที่ขัดแยงของพรรค”
ผูสื่อขาว – “อาจารยหมายถึงวา ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมันยากเกินที่อาจารยจะทําไดหรือ”
ดร.ปวย – “ผมไมไดบอกวาเกินความสามารถของผม แตผมวาไมเหมาะ (หัวเราะ) การเปนนายกรัฐมนตรี
นัน้ จําเปนจะตองมีลกั ษณะสําคัญอยูข อ หนึง่ คือ ลักษณะทีจ่ ะประนีประนอมกับสิง่ ทีข่ ดั แยงอะไรกันได โดย
ไมเสียหลักการนะครับ แตการประนีประนอมบางอยางผมทําไมได เพราะฉะนัน้ ผมจึงรูส กึ วา ผมไมเหมาะ
กับตําแหนงนายกฯ”
ผูสื่อขาว – “โครงการ ๓ มหาวิทยาลัยที่กลาวมาแลวนั้น ตอนนี้ไดวางหลักเกณฑไวแลวหรือยัง ?”
ดร.ปวย – “มีเรือ่ งรางไวแลว ผมสังเกตเห็นวาเวลารัฐบาลไปพัฒนาชนบทนัน้ มีขอ บกพรองอยูบ า ง เขาถึง
ประชาชนไดยาก และประชาชนมักจะมองขาราชการไปในวิธีหนึ่ง เชนขาราชการเอาเงินของหลวงไปให
ราษฎรกู มักจะไมไดคืน เพราะประชาชนถือคติวา เงินของหลวงถาใครขอยืมมาแลวใชคืนก็ไมใชนักเลง
และขาราชการชนิดตัง้ ตัวเปนใหญ ราษฎรไมมาหาฉัน ฉันไมไปหาราษฎร ยังมีอกี แยะ นีเ่ รารูก นั อยู แตท่ี
ดีเขาก็มี
สวนเอกชนที่ไปทํากัน ไมวานิสิตนักศึกษาพัฒนามูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย โครงการ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของบัณฑิตอาสาสมัครของธรรมศาสตรเขาถึงประชาชน ประชาชนเห็นเปนกันเอง
แตเสียอยางหนึง่ ไมมที นุ ทรัพย ไมมกี าํ ลังคน ผมจึงคิดวาถาเรามีทง้ั ๒ อยางมารวมกันคือ เอานิสติ นักศึกษา
อาจารย เอกชน เปนทัพหนา เขาถึงราษฎร ไดรบั ความเชือ่ ถือ เอารัฐบาลเปนทัพหนุน ถาตองการครอง
ก็ใสไวในแผนพัฒนา ถารวมกันไดทง้ั ๒ อยาง จะมีประโยชนมาก วิธนี จ้ี ะเปนการรวมขาราชการกับราษฎร
จะเปนประโยชน ขอใหสังเกตวา การไปเปนในแบบรวมกันไมใชแกปญหาทางเศรษฐกิจ แลวเกิดปญหา
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สังคมนี้ เชนใหการศึกษาชนิดดี ชาวชนบทวิง่ เขากรุงเทพฯ เสียแลว ไมยอมอยูบ า นพัฒนาทําความเจริญ
ใหชนบทเปนตน เราจะตองพยายามมองปญหาใหรอบทุกอยาง รวมทัง้ คุมกําเนิด โภชนาการ ใหเด็กกินดี
ตั้งแตเล็ก ๆ รางกายสมองจะไดดีตามไปดวย หวังวาทุกทานคงจะสนับสนุน
ผูสื่อขาว – “เรื่องเกี่ยวกับผูกอการรายนั้น ควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายกันอยางไร ?”
ดร.ปวย – “แมแตรฐั บาลเดิมตอนหลังก็ยอมรับแลววา ทีเ่ คยเรียกผูก อ การรายคอมมิวนิสต ไมใชคอมมิวนิสต
แลว มีใครเคยเลาใหผมฟงวา ที่ตกคําวา “ คอมมิวนิสต “ ไปนั้น เพราะกอนนี้ผูกอการรายนี้รวมทั้ง
พวกราษฎรถูกกลั่นแกลง พวกขโมยธรรมดา รัฐบาลใชวิธีรุนแรงปราบปราม ก็ไมเห็นดีขึ้นกลับมากขึ้น
ปราบดวยอาวุธไมสําเร็จ เราลองมาใชวิธีประนีประนอมกันดูซิถือวา เราเปนชาติเดียวกันมีอะไรก็มานั่ง
คุยกันกอนชกกัน แตทเ่ี ปนมาเราชกกอน ผูท ไ่ี มเคยเปนคอมมิวนิสตกเ็ ลยเปนคอมมิวนิสตไปเลย เรานา
จะหันมาใชวิธีใหม ผมไมรับรองวาจะไดผลรอยเปอรเซ็นต แตก็นาลอง เพราะไมเสียหายอะไรเลย
ผูสื่อขาว – “ปญหาครองชีพและเศรษฐกิจละครับ อาจารยเห็นวารัฐบาลควรจะทําอยางไร”
ดร.ปวย – “วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ จะตองกันไว เวลาผมรับราชการ มีประชุมเรือ่ งขาวเราคอยระวังดูสตอคเสมอ คนที่
ไมใชนักเศรษฐศาสตรมักจะลืมเรื่องสตอค สมมุติวาเราผลิตขาวไดมาก กินมาก สตอคมาก ๆ ไมเปนไร
แตถาผลิตมากกินมากสตอคนอยไมไหว ขาวตองแพงขึ้น ตัวสตอคสําคัญมาก สตอคนอย คนเก็งวา
ขาวจะขึ้นราคา คนซื้อเขาไมยอมออก นี่ไมรวมถึงขาราชการทุจริตนะ ถาเจาหนาที่เปนผูกักตุนยอมมี
ปญหามากเหลือ่ เกิน ในป ๒๕๑๕ ขายขาวใหตา งประเทศมากนาตกใจ แตผมไมไดพดู เพราะอยูเ มืองนอก
ไดเงินตรามากดี แตตองคํานึง ในประเทศจะไมมีขาวกิน ไดขาววาตอนนี้มีปญหานอยลงแลว ถาพิจารณา
เรื่องนี้ตอไป ตองกันไมใหปญหาเกิด ไมใชปญหาเกิดแลวจึงแก ในระหวางนี้ตองแกกันไปตามบุญตาม
กรรมกอน แตขออยาเอาเปรียบกัน โกงกัน มันจะซ้าํ เติมหนักเขาไปอีก ตนปมกี ารโกงกัน มันเลยวุน มา
สําหรับการเพิ่มเงินขาราชการนั้น จําเปนมาก แตตองเพิ่มใหผูนอยใหมาก ขาราชการผูใหญ
ไมจําเปนตองเพิ่มมากนัก คุณจะวา ร.ม.ต. บุญมากับผมเปนลูกศิษยอาจารยเดียวกันก็วาได แตผมวา
ร.ม.ต. บุญมาเปนคนดี ซือ่ สัตยสจุ ริต ฉลาด มีสติปญ
 ญาดี นีค่ ณ
ุ เขียนอยางนีเ้ ดีย๋ วเจาตัวมาเตะผมเอา
หาวาไปประจบเขาอีก (หัวเราะ) ที่พูดทั้งหมดยังหางเหตุการณอยูมาก แตเทาที่ดูก็รูสึกวาเปนสิ่งจําเปน
ผูสื่อขาว – “การขึ้นภาษีของรัฐบาลชุดนี้อาจารยมีความเห็นอยางไร”
ดร.ปวย – “ขึน้ ภาษีสนิ คาทีค่ นร่าํ รวยใชไมเปนไร การขึน้ ภาษีนาํ้ มันควรขึน้ น้าํ มันเบนซินใหมาก เพราะคน
ไมรวยไมคอ ยมีรถยนตใชหรอก แลวนําเงินภาษีทเ่ี ก็บไดมาอุดหนุนทางดานการขนสง การบริการสาธารณประโยชน ผมคิดวาเขาทําถูกแลว การเก็บภาษีอากรในเมืองไทยลําบากที่จะเก็บทางตรง จะตองเรงรัด
เก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น มันเปนคราวเคราะหกรรมของพวกเรา ตามปกติภาษีเงินไดถาไมตายไม
หนีออกจากไทย หรือมีการสอบสวน มีอายัด ภาษีเงินไดมักเก็บไมได นี่หวังวาภาษีเงินไดคงจะตามมา
เร็วๆ นี้”
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ผูสื่อขาว – “ปญหาคอรรัปชั่นละครับ”
ดร.ปวย – “ถามีผูใหญที่มีความเที่ยงธรรมดี มีความซื่อสัตยสุจริตเปนตัวอยาง ไมเห็นแกบุคคล คณะ
พรรคพวกจะคอรรปั ชัน่ ไมได เพราะสวนใหญรกู นั วาใครจะกิน มันปดไมมดิ หรอก ถามีสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรจะชวยสอดสองดูแลให ทั้งหมดแกไมไดรอยเปอรเซ็นตหรอกนะ แตควรจะใหนอยลง ถาผูใหญ
ไมกิน เด็กกินไมได ถาไมควบคุมทางรัฐสภา ควรจะใหสิทธิเสรีภาพประชาชนที่จะชวยกันพูดหลาย ๆ
เสียงได”
ผูสื่อขาว – “อาจารยมีความกลัวมากนอยเพียงไร วาจะมีกําลังทหารกลับเขามาปกครองประเทศเมื่อ
สภาผูแทนฯ ทําความวุนวาย”
ดร.ปวย – “มันอาจเปนไปไดครับ นีเ่ ผอิญมีอดีต ส.ส. นัง่ อยูด ว ย จึงขอพูดเสียเลยวา หัวหนา ส.ส. นัน้
แหละตัวราย ทําให ส.ส. แตละคนไดใจเรียกรองเอาเงินทองตอบแทนในการยกมือสนับสนุน ผมไมหวง
ส.ส. เทาไหร แตหว งวาผูท เ่ี สียอํานาจไปพยายามจะมาเอาอํานาจคืนไปอีก ฉะนัน้ ผมจึงเห็นวาหนาทีข่ องผม
ในการพิทกั ษประชาธิปไตย เปนเรือ่ งสําคัญ ขอขยายความสักหนอยวา ถาในชุมนุมของผมประกอบดวย
ขาราชการผูใ หญ เชน อธิบดี ปลัดกระทรวง ยอมรับกันวาถามีรฐั บาลไมชอบธรรมเราจะไมทาํ งาน ไม
ยอมเปนขี้ขาของคนที่มายึดอํานาจดวยอาวุธ ก็คงจะไมมีใครกลายึดอํานาจแน”
ผูสื่อขาว – “ควรจะยายทหารออกไปตางจังหวัดหรือไม”
ดร.ปวย – “พระนครควรจะปลอดทหารเสียที ควรจะยายออกไป ไมวา ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศฝง ทาง
โนนฝงทางนี้ ควรแยกออกไป เอาละครับ ขอยุติเพียงแคนี้นะ”
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