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โกมล คีมทอง ถึงแกกรรมเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ เกือบครบ ๓ ปในวันนี้ พวกเราจึงมา
ชุมนุมกันเพื่อรําลังถึงผูลวงลับ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทยรวมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง โดย
ญาติมิตรเพื่อนฝูงของคุณโกมลไดจัดใหมีการบรรยายขึ้นในวันนี้ก็ดวยความรัก ความอาลัย ความเคารพ
นับถือน้ําใจของคุณโกมล ทําไมพวกเราจึงรักน้ําใจของคุณโกมล คําตอบก็คือเพราะคุณโกมลมีอุดมคติ
ในฐานทีผ่ มเองไมเคยวิสาสะกับโกมล คีมทอง ถาจะเคยพบกันพูดกันก็คงจะนอยเต็มทีจนจําไมได
ผมรูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดรบั เชิญใหมาบรรยายในโอกาสครัง้ นี้ เพราะเทาทีไ่ ดอา น ไดฟง เรือ่ งราวเกีย่ ว
กับคุณโกมล ก็รูสึกประทับใจวาโกมล คีมทอง (ตามคําของพระศรีวิสุทธิโมลี) เปนผูที่ “ดําเนินชีวิตตาม
ธรรมะและมุงอุทิศตอธรรม บุคคลผูดําเนินชีวิตดวยจิตใจที่เจริญแกกลาถึงขั้นเปนผูพรอมจะตายเชนนี้
ยอมตระหนักชัดวาความตายเปนคติธรรมดาของชีวติ เมือ่ ไมตายอยางนีก้ ไ็ มแนวา จะตายอยางไหน ดังนัน้
เมื่อไดทําการใดที่ไดพิจารณาวาถูกตองแลว ก็ดําเนินไปใหถึงที่สุดโดยมั่นคง โดยนัยนี้ จึงเปนผูอุทิศชีวิต
เพื่อธรรมได … และ(เปน)ผูกลาหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อบูชาอุดมคติอันเปนธรรม” (พระธรรมเทศนา
อโมฆชีวีกถา ในหนังสืองานสังสการนายโกมล คีมทอง)

ลักษณะของอุดมคติ
สิ่งใดเลาคืออุดมคติที่คนอยางคุณโกมลมี และยึดมั่นอยูจนสามารถชวนใหพวกเราทั้งหลายเกิด
ความนิยม
คนเปนอันมากทุกวันนีเ้ ปรียบไดเสมือนวาวทีข่ าดลอย ไมวา ลมจะพัดพาไปทิศทางใด ก็ลอยไปตาม
ลม พอหมดแรงลมก็ตกสูพื้น บางคนเปรียบเสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือ มีกําลังอยูในตัวของมันเอง
เดินไปไดเสมอ แลวแตคลืน่ ลมจะพาไป เปนเรือทีจ่ ะไมขวางลําน้าํ เมือ่ เชีย่ ว คนชนิดนีม้ ชี วี ติ อยูต ามบุญตาม
กรรม มีชองทางใดที่งายที่จะเอาตัวรอด ที่จะไดประโยชนสวนตัว ก็เสาะแสวงชองทางนั้น ไมไดใฝแสวงวิถี
ทางอันนําไปสูสิ่งประเสริฐซึ่งเปนความหมายแหงอุดมคติ
ถาการวิเคราะหขางตนเปนการวิเคราะหที่ถูกตอง ก็พอจะจับความไดวา อุดมคตินั้นคือหลักการที่
เราทั้งหลายอาจจะมีอยูในใจและยึดมั่นอยู ถือเปนขอปฏิบัติและแนวทางของความประพฤติของเรา เชนที่
คุณโกมล คีมทองเคยเขียนไววา “อุดมคตินน้ั เคยคิดวามี คือจะเปนครูทด่ี ี และจุดหมายคือใชชวี ติ เปนครู
เมื่อเชนนี้ ก็นาที่จะทําใหถึงอุดมคติ” (สูจิบัตรเพลิงชมพู ๒๕๑๑ เรื่อง ความวางเปลา หนังสืองานศพ
หนา ๓๑๔)
คนที่ยึดมั่นในหลักการยอมมีไดทั้งสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ ฮิตเลอรและมหาตมา คานธีเปน
คนดือ้ ดึงเทาเทียมกัน ยึดมัน่ หลักการเหนียวแนนคลายคลึงกัน แตเหตุไฉนเราจึงเคารพอภิวาททานมหาตมา
แตสยดสยองตอหลักการของฮิตเลอร เหตุไฉนเราจึงบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระเยซูคริสต และ
พระมหะหมัด หรือศาสดาอืน่ ๆ ทัง้ หลาย เราสรรเสริญโสกราตีสทีย่ อมตายเพือ่ ความสัตยจริง เราประฌาม
เทวทัตและจูดาสวาเปนมนุษยไรสจั จะและเปนผูท รยศ เรานิยมชมชอบจินตกวี จิตรกร และนักดนตรีทไ่ี สแหง
ทนทุกขเวทนา ครองชีวติ อยูด ว ยความยากไร เพราะกวีนพิ นธ หรือจิตรกรรม หรือดุรยิ นิพนธของทานไมได
รับความยกยองนับถือในชั่วชีวิตของทาน แตกลายเปนผลงานอมตะในที่สุด เพราะความงามความไพเราะ
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ของบทประพันธ ภาพเขียน และบทเพลงนัน้ ถาวรยัง่ ยืนยิง่ ไปกวาความนิยมชัว่ แลนชัว่ สมัย สวนคําประพันธ
ภาพเขียน และบทเพลงที่นําทรัพยสินเงินทองใหแกนักแตงสวนมากนั้น ไมเหลือตกมาถึงคนชั่วอายุตอไป
นัน่ มิใชเพราะความแตกตางระหวางความงาม ความไพเราะ กับความนิยมชัว่ สมัยหรือ ดวยเหตุฉะนี้ อุดมคติ
หรือวิถอี นั นําไปสูส ง่ิ ประเสริฐนัน้ ตองมีลกั ษณะสําคัญคือตองตัง้ อยูบ นฐานแหงธรรมะ และในตัวอยางตาง ๆ
ที่ผมไดยกขึ้นมากลาวนั้น อุดมคติตองตั้งอยูบนฐานอันแนนแฟนแหงความจริง ความงาม และความดี
สิ่งใดเลาเปนความดี ขอนี้จะนิยามไปก็รังแตจะตองบกพรองดวยถอยคําที่จะใช แตเราทุกคนมีสติ
สัมปชัญญะ หรือมโนธรรม ที่จะเตือนเราวาอะไรดี อะไรไมดี จะแตกตางกันบางก็แตในเรื่องปลีกยอย แต
พอจะจับเปนยุตไิ ด ความดีทว่ี า นีไ้ ดแก ความดีสาํ หรับสวนรวมของสังคม มิใชความดีแตเฉพาะตัว “ธรรมะ
เปนสิ่งค้ําจุนโลก” ไมใช “ธรรมะเปนสิ่งค้ําจุนปจเจกชน” แมวาจะมีผลอยูบางในดานที่ “ธรรมะยอมคุม
ครองผูประพฤติธรรม” การทําประโยชนแกคนหมูมากยอมจัดเปนความดีแน สมดังพุทธพจนซึ่งพระศรีวิสุทธิโมลีไดอัญเชิญมาสดุดีโกมล คีมทอง ไวดังนี้
“อตฺตหิตํ ปรหิตํ อุภยหิตํ สพฺพโลกหิตเมว จินฺตยมาโน จินฺเตทิ เอวํ โข ภิกขุ ปณฺฑิโต
มหาปฺโญ โหติ เมื่อจะคิด ก็คิดการที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกตน เกื้อกูลแกผูอื่น เกื้อกูลแกชาว
โลกทั้งหมดทีเดียว อยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวา เปนบัณฑิต มีปญญามาก” (พระธรรเทศนา
อโมฆชีวีกถา)
ผูที่มีอุดมคติและยึดมั่นอยูในอุดมคตินั้น ยอมเปนผูที่หมั่นพิจารณาตนเอง สอบสวนตนเองอยู
เสมอ มิไดมีความประมาท เพราะมายาความลุมหลงในโลกและสังคมนั้น มีอยูหนาแนนทั่วไป ถาเผลอตัว
สักพริบตาเดียว ก็อาจจะพลัดตกไปในหวงแหงกิเลสตัณหาและความโลภไดโดยงาย คุณโกมลไดเขียนถึง
คุณอุทัย ดุลยเกษม ตอนหนึ่งวา
อนาคตสดใสของผมจะมาวัดกันดวยมาตรฐานแบบสังคมพื้น ๆ อยางนี้ไมไดแน เพราะ
สิ่งที่เราเห็นดีเห็นควรวามีคุณคา มิใชสิ่งที่สังคมเขายอมรับกันอยู การมียศมีตําแหนงเปนชั้นเอก
ชั้นพิเศษ หรือเปนอธิบดีนั้น ไมใชความภาคภูมิใจอะไรในชีวิต แตการที่ไดทําอะไรไวใหแกสังคม
บาง อยางที่เราเห็นวาดีวาควร นั่นตางหากคือสิ่งที่ควรแกการภาคภูมิใจ และทางของอนาคตที่
สดใสคือการลดความหลงผิด ความมัวเมาในกิเลสเหลานีอ้ อกใหมากทีส่ ดุ เห็นอะไรในสภาพทีเ่ ปน
จริงตามนั้น นั่นแหละคือทางสดใสของชีวิต จะวาผมมาอยูที่นี่แลวไดทางของอนาคตที่สดใสขึ้น
ก็ไมผดิ อะไรนัก เพราะสภาพของทีน่ ท่ี าํ ใหไดความคิดความยัง้ คิดขึน้ มามาก มีโอกาส มีเวลาทีจ่ ะมา
ไตรตรองและใครครวญมากขึ้น ไมเหมือนเมื่ออยูกรุงเทพฯ เราเปนตัวของเราเองกันนอยเหลือ
เกิน หมกมุนอยูกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ และสวนมากก็ไรคุณคา ตองขอปรับตัวใหเขากับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู
ตลอดเวลา วิง่ ซก ๆ ไมมเี วลาหยุดหยอน (จดหมาย ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๑๓ หนังสืองานศพ หนา ๑๘๖)
แมเมือ่ อยูก รุงเทพฯ คุณโกมลก็มไิ ดประมาท ใน สูจบิ ตั รเพลิงชมพู พ.ศ.๒๕๑๒ เรือ่ ง ขาพเจากลัว
ไดเขียนไวดังนี้
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ขาพเจากําลังเกรงอยูวา เมื่อถึงขั้นหนึ่งไปแลว ขาพเจาจะตองเปลี่ยนแปลง จริงอยูการ
เปลี่ยนแปลงเปนปกติธรรมดาของโลก แตเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนจุดหมายแหงชีวิต จากความ
เริงรื่นสวยสด เต็มไปดวยความคิดและความปรารถนาดี มาสูความอยากไดใครเดน ควาตองการ
มีหนามีตา ทั้งคิด พูด และกระทําออกมาเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียงแกตัวเอง ดิ้นรนไปมาแตเทานี้
ขาพเจามองไมเห็นเลยวาตัวเองไดเจริญขึน้ แตตรงกันขาม ดูจะนาสมเพช และชวนเวทนามากกวา
ขาพเจากลัวเหลือเกินวาจะเปนอยางนี้ เปนอยางที่หลายทานอันเปนที่เคารพของขาพเจากําลังหมก
มุนอยูอยางอุตลุดและไมคิดแกชีวิต
อีกตอนหนึ่ง
ขาพเจาขออธิษฐานใหไดกลับมาอานขอเขียนนี้อีกเมื่อ ๒๐ ปไปแลว และขอใหการอาน
ครัง้ นัน้ ไดเกิดความรูส กึ ดังเชนทีม่ คี วามรูส กึ ในขณะนีเ้ ถิด (หนังสืองานศพ หนา ๓๑๘ และ ๓๒๑)
อนิจจา โกมล คีมทอง ไมไดมีโอกาสถึง ๒๐ ป ที่จะกลับมาอานความหมายแหงอุดมคติของตน
ลักษณะของอุดมคติอีกประการหนึ่งคือ อุดมคติเปนเรื่องเฉพาะตัว ความเชื่อมั่นเปนเรื่องที่แตละ
คนจะตองคิดเอาเอง จากคําสัง่ สอนของพอแม ครูบาอาจารย และสนทนาเสวนาระหวางเพือ่ นฝูง คําเหลานี้
แตละคนเก็บมารอยกรอง ผสมผสานขึ้น เมื่อใจของคนยอมแตกตางกันไป ก็ไมนาแปลกประหลาดอะไร ที่
อุดมคติของคนที่เราชมวาดีดวยกันนั้น อาจจะแตกตางกันออกไป บางครั้งคนกลุมหนึ่งอาจจะมีหลักการ
เฉพาะเรือ่ งตรงกัน เชน มีความคิดทางดนการปกครองตรงกัน เมือ่ มีใจตรงกันเชนนัน้ ก็จดั ไดวา มีอดุ มคติ
สอดคลองกันเฉพาะเรื่อง แตเมื่อมีนักปราชญบางทานถกอภิปรายกันในเรื่อง “อุดมคติของชาติ” หรือ
“อุดมการณของชาติไทย” ความทีผ่ มเชือ่ วาอุดมคติเปนของสวนตัว และความทีผ่ มเคยเห็นมาในอดีตและ
ปจจุบันวาไดมีผูพยายามใชลัทธิเผด็จการ ไมวาจะทางซายหรือทางขวาบังคับใหคนในชาติคิดและปฏิบัติ
เหมือนๆ กันอยางเดียวกันเปนเอกฉันท ยอมชวนใหผมรูสึกเสียวสยองในอันตรายแหงการกําหนดใหชาติ
ไทยมีอดุ มการณขน้ึ เปนอยางเดียวกันหมด เปนเรือ่ งทีเ่ ปนจริงไปไมได และเปนเรือ่ งทีส่ มมติขน้ึ เพือ่ ทําลาย
ลางอุดมคติของปจเจกชน จึงเปนเรื่องอันตราย
สรุปความไดวา อุดมคติมีลักษณะดังนี้
๑. เปนหลักการที่เรายึดมั่นประจําใจและนําไปปฏิบัติ
๒. เปนหลักการที่ตองตั้งมั่นอยูบนรากฐานแหงธรรม เพื่อเกื้อกูลมหาชน
๓. เปนหลักการที่จะตองคอยทะนุถนอมใหแข็งแรงอยูเสมอดวยความไมประมาท
๔. เปนหลักการที่อยูในใจของแตละคน และอุดมคติของแตละคนอาจจะแตกตางกันได

กําเนิดของอุดมคติ และอุปสรรคตอความเจริญของอุดมคติ
อุดมคติเปนเรือ่ งของความคิดอันเกิดจากสมองอันประเสริฐของมนุษย และความคิดของมนุษยนน้ั
ธรรมชาติสรางมาใหผดิ แผกแตกตางกัน ตามสุภาษิตทีว่ า “นานาจิตตัง” แตสงั คมตาง ๆ ตัง้ แตสมัยโบราณ
วิวัฒนามาจนถึงสมัยปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนสังคมประเภทใด ยอมเปนสังคมที่เกรงกลัวตออันตรายทั้ง
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ภายในและภายนอกสังคมนัน้ มนุษยในสมัยหินทีอ่ ยูก นั เปนกลุม เล็กๆ ยอมเสีย่ งตอการถูกทํารายจากสัตว
และมนุษยกลุมอื่น ในสังคมปจจุบันที่เรียกกันวา “เจริญ” แลว ก็ยังตองเปนหวงถึงความสงบเรียบรอย
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปน ไมวา จะเปนสังคมสมัยใด ทีจ่ ะหาวิธปี อ งกันภัย
และเสริมสรางความสามัคคีผูกมัดกันใหกระชับ วิธีเหลานี้มีออกมาหลายรูปแบบ ที่เราเห็นกันบอย ๆ ใน
สังคมไทยคือจารีตประเพณี หรือจะเรียกใหสละสลวยยิ่งขึ้นก็เรียกวาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ซึ่งบางทีไม
เห็นวามีดีงามอยางไร
จารีตประเพณีนั้นเปนเครื่องคุมกันความปลอดภัยของสังคมก็จริง แตอีกนัยหนึ่ง จารีตประเพณี
นั่นเองเปนโซตรวนผูกตรึงบุคคลแตละคนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติเหมือน ๆ กับคนอื่น ดานหนึ่งเปน
การประกันภัย แตอีกดานหนึ่งเปนอาวุธบั่นทอน เสรีภาพสวนบุคคล ขอที่รายก็คือ สภาวะของสังคมนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันอยูตลอดเวลา แตขนบธรรมเนียมมักจะไมเปลี่ยน ในกรณีเชนนี้ ลักษณะบีบคั้น
ของขนบธรรมเนียมยอมรุนแรงขึน้ และลักษณะการประกันภัยบางครัง้ แทบจะไมเหลืออยูเ ลย ยิง่ ถาสมาชิก
สวนมากของสังคมประพฤติโนมเอียงไปในทางอธรรมมากขึ้น ในกรณีนี้ ผูหนึ่งผูใดใชความคิดจะปรับตน
เองใหเขาสูท างธรรมหรือปรับปรุงสังคมใหหนั ไปในวิถแี หงธรรม ผูน น้ั มักถูกสังคมดูหมิน่ เยยหยันวาเปนคน
นอกรีต เดียรถี (ซึ่งในภาษาไทยปจจุบัน แปลวา คอมมิวนิสต)
เสรีภาพเปนเนื้อดิน อากาศ และปุย ที่จะทําใหพฤกษชาติแหงความคิดเจริญเติบโตขึ้นได และเมื่อ
ความคิดนําไปสูอ ดุ มคติ อุดมคติจะเกิดขึน้ ได ก็ตอ เมือ่ บุคคลในสังคมสามารถใชความคิดอยางเสรี ปราศจาก
พันธนาการของจารีตประเพณี หรืออีกนัยหนึ่ง เราตองสนับสนุนใหมนุษยแตละคนใชความคิดอยางมี
เสรีภาพชนิดทีไ่ มตอ งพึงหวาดหวัน่ วาจะเปนความคิดนอกลูน อกทาง นัน่ แหละจึงจะเปนการสนับสนุนอุดมคติ
ใหถือกําเนิดได แมน้ําลําหวยยังเปลี่ยนแนวเดินได สมองมนุษยอันประเสริบจะแหวกแนวบางมิไดหรือ ใน
เมือ่ ไมเปนพิษไมเปนภัยตอสังคม ยกตัวอยางเชน ถาหนุม สาวสมัยนีจ้ ะคิดแตงงานกันโดยไมตอ งวิง่ หาฤกษ
ยามจากพระที่ไมนาจะเรียกวาเปนพุทธสาวก ก็มักจะถูกกลาวหาวาละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดี
งาม ทําไมเขาจะทําไมได พระพุทธองคทานยังทรงยืนยันวา
“นกฺขตฺตํ ปฏิมา เนนตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจตา อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กิ การิสสฺ นฺติ ตารกา
คนโงมัวหาฤกษยามอยู ผลประโยชนของเขาเสียไป ก็เมื่อผลประโยชนเปนฤกษดีอยูในตัวแลว
ดวงดาวทั้งหลายจักทําอะไรได”
ในสังคมไทย ถาใครตาไมบอดดวยอวิชชา ก็คงจะมองเห็นไดชัดวา คูบาวสาวที่แตงงานตองตาม
ขนบธรรมเนียมไทย โดยมีงานมงคลในฤกษยามที่วิเศษนั้น มีอยูมากคูที่แตกตางกันอยูรวมกันดวยความ
ทุกข และปราศจากความเจริญทั้งทางกายและใจ
ในเรื่อง เดินตามสังคมสุนัขกัด โกมล คีมทอง ไดเขียนไววา
ขาพเจาเคยรูสึกขัดเคืองเสมอมา เมื่อถูกตอวา วาทําอะไรไมรูจักดูและตามสังคม คําตอ
วานั้นฟงในความหมายเปนประหนึ่งวาขาพเจานอกรีตเปนคนรั้น และหัวแข็ง และที่ไมคอยชอบกัน
นักก็มักอุปโลกนใหขาพเจาเปนพวกทําเดน ทําแปลก อะไรเทือกนั้นไป… อดมาคิดไมไดวา ที่ถูกที่
ควรนัน้ คืออะไร การกระทําโดยสักแตวา ตามเขาไปนัน้ ใหอานิสงสเพียงพอแลวหรือ และการรัน้ เชือ่
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อยูแตตนเองคิดนั้นใหผลดีอยางไร (จารุสัมพันธ ฉบับ ๒ ปการศึกษา ๒๕๑๒ ในหนังสืองานศพ
หนา ๓๓๒–๓๓๓)
ในอีกแหงหนึ่ง
ใจหนึ่ง ผมอยากใหคนไทย สังคมไทย ดํารงความเปนไทยอยูอยางนี้ ใครเขาจะเปลี่ยนแปลงกัน
อยางไรก็ชา งเขา แตมาคิดดูในบางลักษณะ บางแงของเราก็เหลือรับไดทเี ดียว (เรือ่ ง ผูน อ ยคอยกมประนมกร
หนังสืองานศพหนา ๓๙๕)
เสรีภาพสรางความเจริญใหแกความคิดของมนุษยไดฉันใด การใชเสรีภาพในการคิดยอมชวยให
เกิดอุดมคติในสมาชิกแหงสังคมฉันนัน้ และอุดมคติของสมาชิกตาง ๆ ในสังคมซึง่ จะมีความแตกตางกันไป
หลาย ๆ กระแสนั้น ยอมจะทําใหสังคมนั้นเจริญมั่งคั่งดีกวา “อุดมการณ” อันหนึ่งอันเดียวของสังคม
เราทานมักจะไดยนิ เสมอวา “อุดมคติกนิ ไมได” คันปากนัก อยากจะตอบเสียเหลือเกินวา ใครเลา
จะบาพอที่จะกินอุดมคติ หรือมิฉะนั้นก็มีผูกลาววา “ไอที่คุณคิดจะทํานั่นมันเปนอุดมคติ แตปฏิบัติไมได”
ตองตอบวา ถาเผอิญเราสนใจในการเมือง จะกอตั้งพรรคการเมืองชนิดที่มีอุดมคติ ก็ตองเลือกระหวาง
อุดมคติชนิดที่มีพวกนอย กับอํานาจอันอาจจะเกิดจากการมีพวกมากโดยละทิ้งอุดมคติ บานเมืองและ
ประชาธิปไตยก็แหลกเหลว หรือในทางเศรษฐกิจ เราตองการใหเกิดความยุตธิ รรมในสังคมขึน้ ในดานการ
กระจายรายไดและทรัพยสินใหทั่วถึงกันในหมูคนรวมชาติเดียวกัน ก็มีผูตําหนิวาเราเปนนักอุดมคติโดย
หมายจะใหรสู กึ วาเขาบริภาษเรา ครัน้ เราไมรสู กึ เจ็บแคน กลับพาซือ่ คิดวาเขาสรรเสริญเรา เขาก็เติมตอไป
วาเราเปนนักอุดมคติเอียงซายหรือจะใหเจ็บจริง ๆ ก็กลาววา เปนนักอุดมคติแดง … ผลก็คือเหมือนถูก
มดกัด
ราลฟ วัลโด เอเมอสัน นักปราชญอเมริกันมีคําตอบเรื่องเหลานี้อยางไพเราะเมื่อกลาวถึงอุดมคติ
แหงผูใฝในวิชา ผมขออนุญาตนํามาเสนอไวดังนี้
อันความยั่วยวนมายาแหงโลกเรานี้แหละที่ทําใหเราเกิดความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีผู
เครงในการเรียน เปนสมณะแหงวิทยา และผูร กั เรียนนัน่ เองก็มหี นาทีแ่ ละสิทธิทจ่ี ะบังคับโลกใหเดิน
ตามตน มิใชตนเดินตามโลก จงนอมรับเอารสธรรมอันขจายตลบอยูแลวในของทุกสิ่งที่ประกอบ
ขึน้ เปนธรรมชาติ จงชวยเปนลิน้ ใหธรรมชาติไดกลาวมธุรสกลอมใจมนุษย และจงแสดงใหโลกอัน
โงเขลาเล็งเห็นเสียทีวาวิชาความรูนี้ประเสริฐเพียงใด เมื่อเราไดเห็นอยูตําตาแลววา กาลสมัยของ
เรานี้มีบาปอยูหนาแนน และบานเมืองของเรานี้มีความเท็จความชั่วดาษดื่นอยู ก็ขอใหเราทั้งหลาย
จงเขาสูความรมเย็นแหงวิชา และแสวงหาความรู ซึ่งใคร ๆ เขาไดละเลยเสียแลว ถึงแสงแหงวิชา
นัน้ จะริบหรี่ ก็จงพอใจเถิด เพราะแมจะเปนสิง่ เล็กนอย ก็ยงั เปนของของเราจริง ๆ จงมุง หนาคน
แลวคนอีกตอไป อยาไดทอ ถอย อยาไดทะนงจนถึงกับวางมือจากการคนควาหาความรู อยาเชือ่ ถือ
ในความคิดของทานจนงมงาย และก็อยาหลงลืมผูอื่นโดยไมพิจารณาถึงเหตุผล ทานมีสิทธิที่จะ
เดินทางขามทะเลทรายไปสูวิชาถึงจะเปนทะเลทรายทุรกันดาร ก็มีดวงดาวสองแสงอยูแพรวพราว
และเหตุไฉนเลา ทานจึงจะสละสิทธิขอนี้ของทานเสียไปชิงสุกกอนหาม โดยเห็นแกความสําราญ
ทีด่ นิ สัก ๑ แปลงบานสัก ๑ หลัง และยุง ขาวสัก ๑ ยุง วิชาเองก็มหี ลังคา มีฟกู ทีน่ อน มีอาหาร ไว
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ตอนรับทาน
จงบําเพ็ญตนใหเปนผูจําเปนแกโลก มนุษยชาติก็จะนําอาหารมาสูทานเอง แมจะใหไมถึง
ยุง ฉาง แตกเ็ ปนบําเหน็จชนิดทีไ่ มลบลางบุญคุณของทานทีท่ าํ ไวแกมนุษยชาติ ไมลบลางความรัก
ใครนิยมของคนทั้งหลาย และไมลบลางสิทธิของทานที่มีอยูตอศิลปะ ตอธรรมชาติ และตอความ
หวังของมนุษย
(สุนทรพจน ณ อารทมัธคอลเลจ ถอดความและเรียบเรียงในเรื่อง จรรยานักเรียน ใน
คําพูดขอเขียน ของ ปวย อึ๊งภากรณ หนา ๓๐๖-๓๐๗)
ทานทั้งหลายที่เปนเพื่อนรวมใจ ผมขอเชิญชวนใหเราทั้งหลายสะกดใจภาวนาขอใหคุณธรรมและ
อุดมคติของ โกมล คีมทอง จงเจริญ อุดมคติจงเจริญ
ถาม อยากเรียนถามทานอาจารยวาขณะนี้คนไทยมีอุดมคติอยางไรบาง?
ตอบ อันนี้พูดยาก ระหวางที่ผมไมอยูประเทศไทย ๒ ปเศษมานี้ พอกลับมา รูสึกวาคนไทยเรา
ชักโกหกเกง เวลาพูดไป ไมรูวาพูดจริงหรือเลน จนกระทั่งคนอยางผมพูดจริงก็ไมมีใครเชื่อ เพราะฉะนั้น
จะใหแยกแยะออกไปวาใครมีอดุ มคติอยางไร เห็นทีลาํ บาก ขอควรคํานึงก็คอื วา อุดมคติทว่ี า นัน้ ตัง้ ขึน้ ตาม
หลักธรรมหรือไม เขาอาจมีเปาหมายที่มีแตคาํ พูด นักการเมืองบางทานอาจมีเปาหมายที่จะพยายามที่จะมี
อํานาจ
ถาม อุดมคติของเด็กและผูใหญมักขัดกัน ในกรณีนี้ควรหาทางประนีประนอมอยางไร?
ตอบ ในกรณีน้ี บางอยางก็ประนีประนอมได บางอยางก็ประนีประนอมไมได สมมติวา อุดมคติ
ในทางการเมืองในการเลือกตัง้ เด็กอยางนักศึกษาอาจเห็นวา ควรมีการเลือกตัง้ โดยบริสทุ ธิ์ แตนกั การเมือง
พยายามทําทุกอยางเพื่อเปาหมายที่จะไดอํานาจ เพราะฉะนั้น จะบริสุทธิ์หรือไม จะไมอยูในสายตาของเขา
ในกรณีนี้ผมเห็นวาประนีประนอมกันไมได
ในตัวอยางของเรือ่ งฤกษยามในการมงคลสมรส เด็กทัง้ เจาบาวเจาสาวอาจมีความคิดทีจ่ ะเปนอิสระ
ไมตองการหาฤกษยาม เอาเรื่องของการสมรสที่จะมีสุขไดจริง ๆ แทนที่จะเอาเรื่องที่เปนเปลือกนอกมา
คํานึงถึงเชนเรือ่ งฤกษ ถาหากผูใ หญบดิ ามารดาฝายบาวสาวยืนยันวาตองทําพิธใี หถกู ตองตามขนบธรรมเนียม
ของไทย เรื่องอยางนี้บางทีอาจประนีประนอมได แตในการประนีประนอม ในฐานที่ผมเปนคนกลาง ผมก็
วาตองโนมเขาหากันทั้ง ๒ ฝาย
ถาพูดถึงสภาวะสังคมโดยทั่วไป ผูใหญและเด็กแตกแยกกันไปทุกที ฝายผูใหญก็ยึดมั่นอยูใน
ร.ศ.๑๑๒ ฝายเด็กก็ไปคนละยุค ในกรณีนี้ผมเห็นวาเปนความผิดของผูใหญมากกวา ในเมื่อตนมีโอกาส
ไดเห็นโลกมากกวา ควรจะรูเ รือ่ งการแปรผันของโลกมากกวา สวนเด็กไมเคยรูเ รือ่ งเลย หรือมีประสบการณ
นอยกวา ถาจะดูถงึ ความเปลีย่ นแปลงของโลก เมือ่ ผมจากกรุงเทพฯ ไปเมือ่ ๒ ปกอ น นักศึกษาธรรมศาสตร
ไมไดแตงตัวเหมือนเดีย๋ วนี้ โลกก็เปลีย่ นไป เพราะฉะนัน้ จะถือทัศนะเกาไมได แตแนละ การเปลีย่ นแปลง
ทุกอยางไมใชของดี ถาหากมีวิธีประนีประนอมระหวางเด็กกับผูใหญก็ควรทํา แตความรับผิดชอบอยูที่
ผูใหญ
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ถาม เมื่อเมืองไทยกําลังมีเหตุการณวุนวายเมื่อ ๑๔ ตุลาคม อาจารยไดเลี่ยงหนีไปที่อื่น แต
หลังจากไดมกี ารจัดตัง้ รัฐบาลเสรีแลว อาจารยกเ็ อาคานมาสอด อาจารยพยายามพูดเลีย่ ง ไมเคยพูดตรง ๆ
วาจะเปนหัวหนาพรรคหรือไม ผมอยากใหอาจารยพูดตรง ๆ วาอยากจะเปนหรือไม?
ตอบ ผมไมเคยพูดเลี่ยง ๆ ผมพูดมาตรง ๆ วาไมเปนแน ๆ ผมพูดมา ๓–๔ หนแลววาไมเอา
แน เมือ่ กลับมาจากเมืองนอก มาเมือ่ เดือนธันวาคมก็ไดใหสมั ภาษณไปครัง้ หนึง่ แลว และเมือ่ มกราคมกลับ
มาอีก หนังสือพิมพกส็ มั ภาษณอกี ผมบอกวา ผมไมเอาแนทง้ั ๒ หน และมาถามอีก ผมก็บอกวาไมเอาแน
ไมเคยพูดเลยวา บอกใหเปนก็เปน
ผมวาเรากําลังพูดถึงเรื่องอุดมคติ ไมไดมาซักผม สวนที่เห็นวาผมเลี่ยงอันตรายและเอาคานมา
สอด ผมไมจําเปนตองตอบ คุณจะคิดอยางไรแลวแตคุณ แตถาถามผมวา ผมมีอุดมคติอยางไรพอตอบ
ได คืออะไรทีเ่ ปนเรือ่ งของความดี ความงาม ความจริง จะตองยึดถือไว และไมจาํ เปนตองใหขนบธรรมเนียม
มาบีบคั้น ขนบธรรมเนียมอะไรที่ดีเราก็รับ ถาไมดีเราก็รับ
ถาม อยากเรียนถามทานวา อุดมการณทางการเมืองของทานอาจารยมีอยางไร?
ตอบ เราตองพยายามรักษาผลประโยชนของคนสวนรวมของชาติ จะเรียกวาเปนคอมมิวนิสต
หรือโซเชียลลิสม หรือแคปตอลลิสม หรืออะไรก็แลวแต แตนี่เปนอุดมคติ การนําไปสูอุดมคตินี้จําเปน
ตองมีสิ่งที่เปนเครื่องมือ คือเสรีภาพของแตละคน ทั้งการพูด การเขียน การคิด การตั้งสมาคม เสรีภาพ
ในการที่ประชาชนจะตั้งผูแทนราษฎรขึ้นไปเพื่อควบคุมและจัดตั้งรัฐบาล
ในลัทธิเศรษฐกิจบางลัทธิ เชน โซเชียลเดโมแครตหรือโซเชียลลิสม ซึ่งมักมีคนอางวาผมนิยมอยู
จริงอยู อาจมีจุดมุงหมายตรงกันคือ ถือประโยชนของประชาชนเปนใหญ แตวิธีการของผมเห็นวา เมือง
ไทยยังไมสามารถไปสูการกระทําอันนั้นได เนื่องดวยวิธีการจะนําสังคมนิยมมาสูเมืองไทย จําเปนตอง
อาศัยระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ เพราะเหตุวาโซเชียลลิสมหมายถึงวารัฐบาลทําหลาย ๆ อยางเพื่อ
ประชาชน ผมเห็นดวยในหลักการ แตเห็นวาขณะนี้ยังทําไมได เพราะระบบราชการยังไมมีประสิทธิภาพ
พอทีจ่ ะเปนเครือ่ งมือรัฐบาลในลักษณะนัน้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนีผ้ มเห็นวาสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการเมืองไทย
คือเสรีภาพของประชาชน และตอไปก็สดุ แทแตราษฎรผูม สี ทิ ธิออกเสียงจะพิจารณาเอาวาจะไปทางซายหรือ
ทางขวา หรือจะผสมทั้งซายและขวา ในระหวางนั้นก็พยายามแกไขระบบราชการใหดีขึ้น
ถาม ผมสนใจขอคิดเห็นของอาจารยที่วารัฐธรรมนูญใหมควรเปนประชามติของราษฎร ทาน
อาจารยคิดวาเรื่องนี้พอจะเปนไปไดตามที่อาจารยคาดไวหรือมีอุปสรรคอะไรบาง?
ตอบ ในระหวางนี้ผมพยายามรางรัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวแกไขฉบับ ๒๕๑๕ เพื่อที่
จะเปดชองใหมีประชามติ แลวเอาไปใหเพื่อนที่เปนนักกฎหมายดู บางทานก็บอกวาทําได บางทานก็บอกวา
ทําไมได เหตุผลที่รางเพราะแตละครั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญ เราไมเคยปรึกษาราษฎรเลย คณะราษฎรใน
ป ๒๔๗๕ เองก็ไมใชตัวแทนราษฎรที่แทจริง เพราะฉะนั้นราษฎรจึงไมมีความสนใจในรัฐธรรมนูญ ถาเรา
ปรึกษาเรือ่ งนีก้ บั ราษฎรเสียที ก็จะชีใ้ หประชาชนเห็นวารัฐธรรมนูญนีเ้ ปนของเรา อยางนอยผูใ หญทางกรุงเทพฯ
ก็ยังมาปรึกษาเรา อยางนอยก็เปนขอผูกพันใหเปนประเพณีอันดีสาํ หรับรัฐธรรมนูญตอไป แตในเวลานี้ถา
พูดแลวก็มีโอกาสที่จะเปนไปได ๕๐:๕๐
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ถาม อาจารยมีอุดมคติทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยางไร?
ตอบ อุดมคติที่ผมไดกลาววา ถาพูดถึงในเรื่องนามธรรมที่ผมคิดไวในใจคือ อะไรดี อะไรงาม
อะไรจริง เราควรสงเสริม ในทางดานการเมือง คือ เสรีภาพและประชาธิปไตย ตามทีผ่ มเสนอใหลงประชามติ
และใหมีสภาเดียว การที่เห็นวาแตละคนที่จะสมัคร ส.ส. ควรมีสิทธิที่จะเขาพรรคหรือไมเขาพรรคก็ได
ทั้งหมดนี้เปนอุดมคติที่วาเสรีภาพและประชาธิปไตย
สวนทางดานเศรษฐกิจ รูสึกวาอะไรที่เปนประโยชนตอคนหมูมากควรกระทํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผมเชื่อในอุดมคติของทานประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซที่วา “ใครเกิดมามีนอย กฎหมายควรอํานวยให
มาก” หมายความวาคนทีเ่ กิดมาแลวยากจน พิการ หรืออาภัพ ไมไดราํ่ เรียนชัน้ สูง ควรมีสทิ ธิท์ จ่ี ะเรียกรอง
ความยุตธิ รรมในสังคมใหได เปนหนาทีข่ องพวกเราทีม่ วี ทิ ยฐานะสูงกวา มีโชควาสนากวา ทีจ่ ะรับใช ควรถือ
วาเปนหนาที่โดยตรง
ดานสังคม ถือเสรีภาพสวนบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณีบางครั้งบีบคั้นเสรีภาพสวนบุคคล จน
กระทั่งบางครั้งจะทําอะไรก็ตองทําแบบอยางเดียวกันหมด
ถาม ใครเรียนถามปญหาปรัชญาวา คํากลาวที่วาคนเราทําความดีเพราะหวังผลดีตอบแทน
ไมมีใครทําดีเพราะสิ่งนั้นเปนความดี คํากลาวนี้ดูประหนึ่งวา บุคคลพวกแรกที่ทําความดีเพราะตองการ
ความดีตอบแทนนัน้ เปนผูท ม่ี นี าํ้ หนักแหงความดีนอ ยกวาผูท ท่ี าํ ดีเพราะสิง่ นัน้ เปนความดี แตถา ผลตอบแทน
ไมใชผลตอบแทนเฉพาะตัว คือตอบแทนสวนรวมแลว คนที่ทําดีเพราะหวังความดีตอบแทน คงมีน้ําหนัก
แหงความดีมากกวาใครเรียนถามความคิดเห็นของอาจารยในเรื่องนี้
ตอบ เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งระหวางคนมีอดุ มคติและไมมอี ดุ มคติ คนทีท่ าํ ความดีดว ยเหตุผลทีร่ สู กึ วา
เปนสิ่งดีแลวทําเปนคนที่ยึดมั่นในอุดมคติ คนที่ทําความดีเพราะเห็นวา เปนผลประโยชนสวนตัว ไมใช
ประโยชนสวนตัวไมทํา ในกรณีนี้ ไมวาดีแคไหนก็ไมทํา หรือไมดีก็ทํา อันนี้ไมใชอุดมคติแน แนละ ในโลก
นีบ้ างทีกม็ คี วามยุตธิ รรม บางทีกไ็ มมี คนทีม่ อี ดุ มคติอาจถูกเยยหยัน สวนคนไมมอี ดุ มคติเหยียบย่าํ อุดมคติ
อาจจะไดลาภยศมาก แตนั่นไมไดหมายความวา เราจะจํากัดความวาอยางไรดี แตกตางจากที่เราไดทํา
ถาม ในขณะนีค้ นไทยสวนหนึง่ อยูใ นปา และสวนทีอ่ ยูใ นเมืองกําลังจะจับอาวุธเขาประหัตประหาร
กัน ผมคิดวาไมมีใครยุแหยอยูเบื้องหลัง เราควรจะปรับอุดมคติของทั้งสองฝายเขาหากันหรือไม และถาจะ
ปรับ จะปรับอยางไร?
ตอบ คนไทยจะมีสทิ ธิทางการเมืองตางกัน จนกระทัง่ ฆาฟนกัน และทีร่ า ยกวานัน้ ราษฎรชายแดน
ยังถูกลูกหลงทั้งซายและขวา เชนกรณีบานนาทราย ผมวายังมีอีกหลายแหงไมเฉพาะนาทราย ทางฝาย
คอมมิวนิสตบอกวาคนในนาทรายเปนสายตํารวจ ทหาร สวนตํารวจทหารก็บอกวา คนในนาทรายเปนสาย
ใหคอมมิวนิสต ซึ่งอาจจะเปนจริงทั้งคู ผลที่เกิดขึ้นก็คือราษฎรที่จะหากินโดยสุจริตโดนขนาบทั้งซายและ
ขวา ผลเสียหายเกิดแกราษฎร อันนี้เปนตัวอยาง
ผมเห็นวาอะไรในโลกนีข้ ดั ขวางกันถึงขนาดตีฟน กันนัน้ ถึงอยางไรก็ยงั หาวิธสี งบได จะเห็นวาแมแต
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ไป ๆ มา ๆ ก็ตองสงบไมวาจะเกิดเหตุอะไร ถาแตละฝายไมยอมหันหนาเขา
เจรจากัน เชนนี้จะเกิดผลรายแกทั้งสองฝายตลอดไป
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ผมจึงเห็นวาในเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ซึ่งเดิมไมวาอะไร เราจะใชกําลังเขาปราบปราม
ซึ่งผมเห็นวาไมถูกตอง บางอยางเรานาจะใชวิธีปองกัน บางอยางถึงตองใชวิธีแกไขก็ไมใชดวยวิธีใชอาวุธ
อยางเดียว การปราบปรามดวยอาวุธอาจจําเปนในบางขณะ แตสวนใหญแลวควรหลีกเลี่ยง
ในเมือ่ เปลีย่ นการปกครอง และรัฐบาลในระบบนีก้ ค็ อื พลเรือนเปนนายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรี
เปนสวนใหญควรที่จะพยายามเจรจาหาวิถีทางสงบศึกประนีประนอมดวยกันทั้ง ๒ ฝาย แมจะไมมีหวังที่
จะทําใหฝายที่เปนคอมมิวนิสตจริง ๆ หันมาเจรจาได แตอยางนอย อยาลืมวาที่เราเรียกวาผูกอการราย
สวนใหญไมใชคอมมิวนิสต อันนี้รัฐบาลเกาก็ยอมรับวาไดเคยกลาวเกินความจริงไปถึงเรียกวาเปนผูกอ
การรายคอมมิวนิสต การทีร่ ฐั บาลจะเปดเจรจาแทนทีจ่ ะยิงกันคงจะเปนไปได อยางนอยคนทีไ่ มใชคอมมิวนิสต
ก็จะออกมาจากปา สวนทีเ่ ปนคอมมิวนิสตจริง ๆ เราอาจใชนโยบายตางประเทศอีกทางหนึง่ โดยสืบวาอาวุธ
เขาไดมาจากไหน ซึ่งเราก็รูกันอยูแลว และเมื่ออาวุธมาจากตางประเทศ เราจะมีการเจรจากับประเทศที่ชวย
อบรมเขา สงอาวุธใหเขา ซึ่งก็คงจะพอเจรจากับประเทศที่ชวยอบรมเขา สงอาวุธใหเขา ซึ่งก็คงจะพอเจรจา
กันได ไมทราบวาทานทั้งหลายจะเห็นดวยกับผมหรือไมในเรื่องขอเท็จจริง เขาใจวาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแลว
การโจมตีของคอมมิวนิสตเบาลงไป วิทยุซง่ึ เปนปรปกษกเ็ สียงเบาลง แตเนือ่ งจากเราไมไดเปดเจรจาในตอน
นั้น ตอนหลังเลยรุนแรงขึ้นทุกที แนละเมื่อตํารวจทหารเราตองตายไปคนหนึ่ง ทหารตํารวจที่เปนเพื่อนก็
เจ็บแคน เราก็ออกปราบปรามกวาดลาง เมือ่ คนในปาถูกยิง เขาก็เจ็บแคน อันนีไ้ มมที างสิน้ สุด ผมอยากจะ
ใหแตละคนแสดงความเห็นวาเราจะแกไขอยางไร เสนอวิธกี ารขึน้ มา ไมใชแตเฉพาะรัฐบาลเรือ่ งนีเ้ ปนปญหา
ที่ไมนาทิ้งไวหรือใชวิธีทางทหารแกไข
ถาม อยากทราบความเห็นของอาจารยในการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตในไทย?
ตอบ อันนี้รูสึกเปนปญหาใหญ ผมเห็นวาควรมีการเปดโอกาสใหคอมมิวนิสตตั้งพรรคโดย
อิสระ เราไมไวใจคอมมิวนิสต ผมก็ไมไวใจ เราไมตองกลัววาพรรคคอมมิวนิสตจะเขาสภา เมื่อเขามาหา
เสียง ลองถามเขาวา เขามีทที า ตอพระมหากษัตริยอ ยางไร ใหเขาตอบในขอนี้ ถาเขากลาพอทีจ่ ะตอบความ
นิยมในพรรคคอมมิวนิสตของไทยก็นอยลงทันที
ถาม อุดมคติของอาจารยคือเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน อยากทราบวาอาจารยมี
วิถีทางอยางไรบางที่จะทําประโยชนใหประชาชน?
ตอบ เมือ่ ผมเปนขาราชการกระทรวงการคลัง การทีจ่ ะทําประโยชนใหคนสวนใหญ ผมพยายาม
ดูวา ในการใหมกี ารเก็บภาษี พยายามใหเก็บตามคนรวยใหเสียมาก คนจนใหเสียนอยตามสัดสวน สวนดาน
รายจาย ผมพยายามใหสาํ นักงบประมาณมีบริการแกประชาชนมากขึน้ เชน การศึกษา จะเห็นไดวา สมัยผม
งบประมาณดานการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เวลานี้ผมรูสึกวานาจะสนใจกับกรรมกรและชาวนา ผมเห็นวาการกระทําของรัฐบาลเกาในเรื่องนี้
ไมไดผล เพราะฉะนัน้ เราพยายามหาวิธใี หม เหตุผลทีผ่ มไมยอมรับตําแหนงทางการเมือง ก็คอื ผมรูส กึ วา
การที่ผมจะทําหนาที่พัฒนาชนบทและขณะเดียวกันก็ดําเนินงานทางการเมืองนอกสังเวียน หมายความวา
สนับสนุนกลุมตาง ๆ ที่เรียกรองสิทธิมนุษย กลุมที่สงเสริมประชาธิปไตย กลุมพิทักษเสรีภาพประชาชน
ถาผมทําอยูเชนนี้ ผมรูสึกวาผมมีชองทางที่จะปองกันไมใหเกิดวิกฤตการณเหตุราย แตถาผมรับตําแหนง
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เปนผูใหญในรัฐบาล แนละใครก็ยอมวาชี้นกเปนนก ชี้ไมเปนไม แตที่จริงแลวไมเปนเชนนั้น บางครั้งแมวา
เราจะตั้งใจทําอะไรก็ตาม แตถาเรามีคนที่ใชไมได หรือใหทําแลวไมทํา ก็จะไมไดผล เห็นไดจากอาจารย
สัญญาในขณะนี้ ทานไมมีเวลามาคิดอานในเรื่องคุมคนใหทําอยางนั้นอยางนี้ ผมไมไดหมายความวาผม
ติเตียนตําแหนงนายกฯ วาเปนตําแหนงไมมีเกียรติ แทจริงเปนหนาที่ที่สําคัญมาก แตใจผมรักจะทําหนาที่
นี้มากกวา
ถาม ผมใครถามเกี่ยวกับอุดมคติของอาจารยที่วา อาจารยมีความสนใจในระบอบสังคมนิยม
แตเหตุการณในประวัติศาสตรไมเคยมีประเทศใดบรรลุระบอบสังคมนิยมไดโดยสันติวิธีเลย มีอยูประเทศ
หนึ่งคือชิลี ซึ่งไดพยายามพัฒนารูปแบบดวยวิธีสันติเปนเวลาถึง ๓ ป แตในที่สุดสังคมนิยมของชิลีก็ลม
เหลว จึงอยากเรียนถามทานอาจารยวา วิธีการในการใชสังคมนิยมของอาจารยจะเหมือนชิลีหรือไม?
ตอบ ขอแรกทีเดียว ถาผมไดพูดผิดไปขออภัยดวย ผมไมเคยอางวาผมเปนนักสังคมนิยม เมื่อ
ครูท ผ่ี มอธิบายเรือ่ งนีเ้ ปาหมายของผมอาจจะไปตรงกับสังคมนิยมหรือไมกแ็ ลวแต แตผมรูส กึ วาไมมคี ณ
ุ วุฒิ
ทีจ่ ะเปนนักสังคมนิยม เพราะในขณะนีผ้ มไมเห็นวาเราควรยึดการผลิตหรือการพาณิชยมาเปนของรัฐทัง้ หมด
ดวยเหตุที่วาขาราชารของเรายังมีมือไมไมพอ ขอสอง คําวาสังคมนิยมมีหลายอยาง รัสเซียก็เรียกวา
โซเชียลิสม เยอรมันเปนโซเชียลเดโมแครตก็เปนโซเชียลิสม อังกฤษพรรคกรรมกรก็เปนโซเชียลิสม ในโลก
นี้มีทั้งโซเชียลิสมแกโซเชียลิสมออน สิ่งที่ผมเขาใจวาผูถามลืมไปคือ พรรคโซเชียลเดโมแครตในสวีเดน
นอรเวย เดนมารก ใน ๓ ประเทศนี้ เกิดมาโดยวิถที างรัฐธรรมนูญ มีกษัตริยเ ปนประมุข โซเชียลเดโมแครต
ในสวีเดนครองเมืองมาแลวประมาณ ๒๐ กวาป เดนมารก นอรเวย ก็เชนเดียวกัน ออสเตรเลีย ซึง่ นายกฯ
เพิง่ มาเยือนเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ก็เปนพรรคกรรมกร การจะเปนรัฐบาลก็โดยวิถที างรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
พรอมทุกประการและรับผิดชอบไดเชนเดียวกัน
จริงอยู ตัวอยางของชิลี เห็นไดชัดวาฝายนายทุน โดยเฉพาะนายทุนตางประเทศจะตองพยายาม
ขัดขวางลบลาง ในชิลีนี้ผมรูพอสมควร มันยอกยอนมากกวานี้ คือพรรคของประธานาธิบดีอาเยนเดเอง
ซึ่งเปนโซเชียลิสมนั้น ตองรวมสมทบกับฝายคอมมิวนิสต จึงสนับสนุนใหเปนประธานาธิบดีสําเร็จ
แมในประเทศไทย วันหนา รัฐบาลไทยอาจเปนสังคมนิยมได โดยไมตองปฏิวัติรัฐประหาร เขามา
โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ และเขามาโดยมีพระเจาอยูหัวเปนประมุขของประเทศ ไมจําเปนตองมีการเปลี่ยน
แปลงสถาบันพระมหากษัตริย สวนใหญผทู ร่ี เู รือ่ งการเมืองหรือรูแ ตทาํ เปนไมรู พยายามจะบอกวา ถาใคร
ซาย นี่แหละศัตรูในหลวง นี่เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความเกลียดชังในเรื่องนี้ แตพวกเราก็เรียนรูระบอบการ
เมืองมามาก ไมจําเปนตองใหเขาหลอกได
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