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 หลังจากที่ ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ�  ให�สัมภาษณ�ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมนี้
ตามที่ได�เสนอข�าวไปแล�ว ผู�อ�านจํานวนมากได�เรียกร�องให� “ประชาธิปไตย”  เสนอรายละเอียดของการให�
สัมภาษณ�ครั้งนั้น ทั้งหมดนี้  คือถ�อยคําของ ดร.ป�วย  “สันธนา” เป�นผู�ถอดความจากแถบบันทึกเสียง

 ผมขอขอบคุณที่หลายฝ�ายสนับสนุนให�ผมเป�นนายกรัฐมนตรีคนต�อไป ถึงแม�ว�าคนอื่นจะยอมให�
ผมเป�นก็รู�สึกว�าไม�เหมาะ ตราบใดท่ีผมยังมีความซ่ือสัตย�ต�อตัวของผมเอง ถ�าผมเป�นนายกรัฐมนตรีเม่ือไหร�
ผมก็ต�องคัดค�านตัวของผมอยู�ตลอดเวลา ก็รู�สึกว�าจะทําอะไรผิดพลาดไปได�มาก ๆ ทีเดียว เพราะฉะนั้น
เร่ืองน้ีผมรู�สึกว�านาจะยุติได� โดยผมขอขอบคุณท�านท่ีมีความเมตตากรุณาผม อยากจะให�ผมเป�นใหญ�เป�นโต
ขอบคุณเป�นอย�างยิ่ง
 มีคนถามผมอยู�เสมอว�า  ขณะน้ีประชาธิปไตย  ก็กําลังจะเร่ิมเกิดข้ึนในประเทศไทยแล�วอย�างจริง ๆ
จัง ๆ ผมจะเล�นการเมืองไหม? คําตอบของผมต�อเพ่ือนฝูงและต�อใคร ๆ ท้ังส้ินก็คือว�า เร่ืองการเมืองน้ีผม
ไม�เล�น แต�ผมถือเป�นเร่ืองจริง ๆ จัง ๆ และเป�นเร่ืองนาสนใจอย�างย่ิง  ไม�ใช�จะมาเล�นกันกลางเมือง จะต�อง
ถือว�าเป�นเร่ืองงาน  งานในหน�าท่ี  ในฐานะท่ีพวกเราซ่ึงได�เล�าเรียนมา  มีโอกาสได�เห็นประเทศอ่ืนเขามา  เรา
มีหน�าท่ีเอาใจใส�กิจการการเมืองของเรา  ถ�าผมไม�เอาใจใส�ในกิจการการเมืองแล�ว  เม่ือเด็ก ๆ เม่ือยังหนุม ๆ
อยู�  ผมทําไมจึงสมัครเข�าเป�นเสรีไทยเล�า ?
 โดดร�มเข�ามาในเมืองไทย ก็พยายามทํางานเก่ียวกับการเมือง กระโดดข�ามมาถึงเม่ือเร็ว ๆ น้ี  ตอน
เม่ือมีการปฏิวัติในเมืองไทยเร็วๆ น้ี ท่ีเขาเรียกว�า “สมัยคณะปฏิวัติ”  น่ันทําไมผมเขียนจดหมาย  นายเข�ม
เย็นยิ่ง ถ�าหากผมไม�เอาใจใส�ในเร่ืองการเมือง
 การเอาใจใส�ในเรื่องการเมืองนี่  ไม�ได�หมายความอย�างเดียวว�า  จําเป�นต�องอยู�ในพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง  ต�องการที่จะรับตําแหนงทางการเมืองตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  แต�หมายความว�าใน
ฐานะท่ีเป�นราษฎรป�จเจกชน  ก็ควรมีหน�าท่ีและมีสิทธิเสรีภาพในการเอาใจใส�การเมือง  เพราะเป�นเร่ืองของ
บ�านเมืองของเราจริง ๆ  จากในจดหมายของนายเข�ม  ถึงผู�ใหญ�บ�านนายทํานุนั้นจะเห็นได�ว�า ยิ่งแก�ตัวเข�า
ผมก็รู�สึกตัวยิ่งขึ้นว�า  เมื่อก�อนนี้เมื่อตอนที่ผมเกิดมานี้บ�านเมืองเป�นอย�างไร  และตอนที่ผมจะตายไปนี่
บ�านเมืองของเราเป�นอย�างไร  เม่ือเทียบกันแล�วผมทิ้งมรดกให�ลูกหลานลูกศิษย�ลูกหา ดีกว�าเม่ือตอนที่ผม
เกิดมาแค�ไหนหรือเปล�า ?  สิ่งเหล�าน้ีเป�นสิ่งที่ผมข�องใจอยู�เสมอซึ่งผมจะต�องพยายามทําให�มากที่สุดที่จะ
มากได�
 ข�อคิดอีกข�อหนึ่ง  ในฐานะที่ผมเป�นนักเศรษฐกิจนี่  ผมต�องยอมรับอย�างหนึ่งว�าเศรษฐกิจจะไม�ดี
ได�จริง ๆ ถ�าหากการเมืองดีไม�ได�  เพราะฉะน้ันถึงอย�างไร ๆ ผมต�องสนใจการเมืองอยู�เสมอ เน่ืองจากอยาก
ทําให�เศรษฐกิจดีข้ึน ผมขอเรียนความในใจอย�างนี้ จะได�มุ�งหน�าหาท�านที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป�นหัวหน�า
รัฐบาล  หัวหน�าพรรค  ในโอกาสต�อไป  ส�วนผมนั้นจะทําหน�าที่ทางด�านการเมือง แต�ไม�ใช�ในฐานะสมาชิก  
หรือหัวหน�าพรรคของพรรคการเมืองแห�งใดแห�งหนึ่ง  จะไม�ขอทําอย�างนั้น
 ถ�าหากจะซักผมว�า  ผมตั้งใจจะทําอย�างไร ? ผมขอเรียนว�า ตั้งใจอยู�ว�าในทางด�านเมืองนั้น ผมจะ
ช�วยร�วมมือกับคนอื่นเพื่อนฝูงที่ตั้งใจจะทําอย�างเดียวกัน  คือร�วมเป�นสมาชิกในชุมนุมใดชุมนุมหนึ่ง  หรือ
หลายชุมนุม  ที่ก�อตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษ�ประชาธิปไตย  เพื่อป�องกันมิให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
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โดยการใช�อํานาจทางอาวุธ  เพ่ือให�รัฐธรรมนูญท่ีร�างข้ึนมาน้ี  ดําเนินไปได�โดยดี  เพ่ือให�บ�านเมืองมีข่ือมีแป
อย�างนี้ผมคิดว�า  เมื่อได�วิจารณ�ตัวของตัวเองแล�ว  ผมจะทําได�ถนัดกว�าที่จะเป�นนักการเมือง  ในพรรคใด
พรรคหนึ่ง
 การกระทําเช�นนั้นจะต�องได�รับความร�วมมือ ร�วมใจ จากคนหลายคนที่มีความคิดอย�างเดียวกัน
โดยเฉพาะอย�างยิ่งพรรคการเมืองทุกพรรคที่ตั้งใจว�าจะส�งผู�แทนเข�าสมัครรับเลือกตั้ง  เพราะเหตุว�าพรรค
การเมืองทีก่�อต้ังข้ึนมาผมเข�าใจว�า แต�ละพรรคน้ันต�องการท่ีจะให�เกิดมีเสรีภาพ  ให�เกิดมีการปกครองโดย
รัฐสภา  ให�บ�านเมืองมีขื่อมีแปอย�างเดียวกัน  เพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว�า สิ่งที่ผมตั้งใจจะทํานั้นคงจะ
ต�องตรงกับนโยบายของทุกพรรค หรือพูดอีกนัยหน่ึงพูดกลับกันว�า  ถ�าจะถามผมว�าผมจะเป�นสมาชิกพรรค
ไหน  คําตอบก็คือ ผมจะเป�นสมาชิกทุกพรรค ท่ีรักประชาธิปไตย  เพราะฉะน้ันไม�ว�าพรรคไหนผมเป�นสมาชิก
ด�วยทั้งนั้นแหละ  และจะให�เสียค�าบํารุงถ�าไม�แพงนัก  ผมจะเสียค�าบํารุงทุกพรรคหมด  และขอให�พรรค
สนับสนุนงานผมและเพื่อน ๆ ก็แล�วกัน  งานของผมและเพื่อนผมที่ก�อให�เกิดความยุติธรรมในสังคม  มี
ประชาธิปไตย  ป�องกันไม�ให�เกิดยึดอํานาจด�วยอาวุธเหล�าน้ีเป�นต�น
 ทีนี้ระหว�างที่ผมอยู�เมืองนอก ผมดีใจท่ีเมืองไทยมีกลุ�มหรือชุมนุมเกิดข้ึนที่ทําเร่ืองเดียวกันอย�างที่
ผมคิดอยู�  ซึ่งผมตั้งใจว�าในเดือนหน�าผมกลับมาทํางานจริง ๆ แล�วผมจะมาร�วมด�วย  กลุ�มดังกล�าวนี้
นอกจากกลุ�มนิสิตนักศึกษา ศูนย�กลางนิสิตนักศึกษา ก็ยังมีกลุ�มนักเรียนอีกกลุ�มหน่ึง และก็ยังมีอีกกลุ�มหน่ึง
ท่ีเราเรียกกันใหม�ว�า ปช. ปช. คือประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  และมีอีกกลุ�มหน่ึงซ่ึงเพ่ือนผมหลายคนต้ังข้ึน
ก็คือ “สหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชน”  อาจารย�เสนห�  จามริก อาจารย�ระวี  อาจารย�สุธิรา  ร�วมกัน
ตั้งขึ้นอันนี้ผมดีใจมาก  ดังนั้น  เมื่อกี้นี้ผมโทรศัพท�ถึงอาจารย�เสนห�ทันทีว�า  เดือนหน�าผมจะมาขอสมัคร
เป�นสมาชิกด�วยคน ส�วน ปช. ปช ได�ว�ากันแล�วเม่ือวานน้ี  เพราะฉะน้ันความต้ังใจของผม  นอกจากงานอาชีพ
ของผมที่ต้ังใจจะทําแล�ว ผมยังจะทําด�านการเมืองทางด�านน้ี
 อยากจะฟ�งความเห็นของท�านทั้งหลายว�า  สิ่งที่ผมคิดจะทํามีข�อตักเตือนอะไรบ�าง  เพราะท�านทั้ง
หลายอยู�ใกล�เหตุการณ�กว�าผม  ถ�าหากมีข�อตักเตือนมีข�อคิด  ผมยินดีรับฟ�ง
 เม่ือคืนน้ีผมได�บอกกับเพ่ือนฝูงว�า  วันน้ีผมจะพบกับนัก น.ส.พ. เพ่ือนฝูงเผอิญร�วมกันเซ็นช่ือเพ่ือ
จะขอเสรีภาพของ ๓ อดีต ส.ส. มีหนังสือถึงท�านนายกรัฐมนตรี  เขาเลยบอกมาว�าถ�าพบนักหนังสือพิมพ�
ให�ช�วยแจกด�วย  และขอความร�วมมือให� น.ส.พ. ช�วยหนอย  เพราะเหตุว�าเร่ืองเหล�าน้ีเป�นเร่ืองเก่ียวข�องกับ
สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ ปช.ปช ก็ดี  หรือสิทธิเสรีหรือแม�แต�คนธรรมดาก็รู�อยู�แล�วว�า สามอดีต ส.ส. ไม�ได�คิด
กบฏ  ไมได�อะไรทั้งนั้น  แต�ถูกภัยการเมืองให�ถูกคุมขังอยู�  ทั้งอุทธรณ�ก็ไม�ได�  ทําอะไรก็ไม�ได�  ผมมานึก
ว�าในรัฐบาลมีนักกฎหมายช้ันยอดอยู�หลายคน  ก็ในเม่ือนักกฎหมายเวลาจะขังเขาก็ขังได�  เวลาจะปล�อยเขา
ก็ปล�อยไม�ออก  มันอย�างไรกันนี่
 เพราะฉะน้ันถ�าพวกเราช�วยกันคิดกันอ�านก็คงมีประโยชน�มากกว�า  จึงถือโอกาสโฆษณาเร่ืองน้ี  ช�วย
นําไปแจกด�วย  ในหนังสือนําสั้น ๆ นะครับ  เผอิญอยู�ด�วยกัน ๓๐ คน  ก็เลยเซ็นชื่อกันอยู�อย�างนี้  แต�
หนังสือท่ีเป�นระเบียบน้ันผมมีอยู�เพียงฉบับเดียว  ลองเอาไปแบ�ง ๆ กันดูก็แล�วกัน  ใครอยากได�ก็เชิญไปเอา
ที่ศึกษิตสยาม  สามย�าน
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 ผมขอเชิญให�ท�านออกความคิดเห็นในเร่ืองของผม  ท�านอาจอยากทราบอยู�บ�าง  แต�ความจริงผม
อยากจะบอกว�า  หลังจากกลับมาแล�วจะทํางานในตําแหนงอะไร  งานประจําจะมีอะไรบ�าง  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร�ได�ต้ังผมเป�นศาสตราจารย�  และก็จะจ�างผมต้ังแต�กลางเดือนหน�าเป�นต�นไป  ก็คงเป�นอาจารย�
สอนวิชาบางวิชาในคณะเศรษฐศาสตร�
 แต�ท่ีสําคัญท่ีสุด  ผมอยากจะรับทําในขณะน้ีก็คืองานพัฒนาชนบท  เม่ือคร้ังท่ีผมมากรุงเทพฯ เม่ือ
เดือนพฤษภาคมป�นี้  ได�ประชุมกันมีโครงการของ ๓ มหาวิทยาลัยที่จะทําร�วมกัน  จะทําพัฒนาชนบทด�วย  
อาจารย�และนิสิตนักศึกษาร�วมกัน  ในลุ�มแม�น้ําแม�กลองในเขต อ.กําแพงแสน  ทั้ง ๓ มหาวิทยาลัยที่จะ
ร�วมกันคือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  ดูจากช่ือจะทราบ
ว�าโครงการน้ีจะเก่ียวข�องกับการทํามาหากิน เป�นหน�าท่ีของมหาวิทยาลัยเกษตร  เก่ียวกับการแพทย�อนามัย
การวางแผนครอบครัว  โภชนาการ  ซ่ึงเป�นหน�าท่ีของมหิดล  และเก่ียวกับการศึกษาป�ญหาสังคม สหกรณ�
ซึ่งก็เป�นหน�าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
 ที่นั่งฟ�งผมมาเป�นเวลานานนี่ ใครอยากจะมีอะไรถามผมก็เชิญ ถ�าใครจะมีข�อแนะนําว�าที่ผมคิดนี้
ดีแล�ว  แต�ดีไม�หมด  หรือไม�ดีเลย  ควรจะทําอย�างนี้อย�างนั้น  ผมขอรับฟ�งด�วยครับ

ผู�ส่ือข�าว – “อยากจะเรียนถามว�าท่ีท�านไม�อยากเป�นนายกรัฐมนตรีน้ัน เพราะไม�มีความทะเยอทะยาน  แต�การ
เป�นนายกรัฐมนตรี  อาจจะไม�เกิดจากความทะเยอทะยาน อย�างเช�นอาจารย�สัญญาก็ไม�มีความทะเยอทะยาน
เป�นการแต�งต้ังข้ึนว�าจะรับหรือไม�รับ  และอยากจะให�ท�านแสดงความคดิเห็นว�า  การบริหารงานของรัฐบาล
ชุดนี้เป�นอย�างไรบ�าง ?”

ดร.ป�วย - ผมคิดว�า  หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแล�ว  คงจะไม�มีการแต�งตั้งนายกรัฐมนตรี  เพราะถ�ามีการ
แต�งตั้งก็ไม�ควรจะเป�นไปตามรัฐธรรมนูญ  นอกจากนั้น  ผมมองดูตัวเองแล�ว  เห็นว�าไม�เหมาะหรอกที่จะ
เป�นนายก
 คําถามที่สองเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้  ท�านก็ได�พยายามทําดีที่สุดเท�าที่จะดีได� แต�ว�าก็ไม�ค�อยจุใจของ
พวกเราทุกคน  ผมได�เขียนไว�ในหนังสือ  ความเห็นมีบางเร่ืองทีผ่มอยากจะให�ทําเป�นเร่ืองทีรั่ฐบาลนาจะทํา
สิ่งที่จะทํายังมีอีกแยะจะเห็นว�าพูดง�ายแต�ทํายาก  เพราะฉะนั้น  ผมจึงเห็นใจรัฐบาลนี้อยู�บ�าง  แต�ที่สําคัญ
ที่สุดจะต�องพยายามแก�ไขสิ่งที่เกิดจากความอยุติธรรมจากสมัยก�อน ๆ นี้ให�มันยุติธรรมขึ้น  ยกตัวอย�าง
เช�น ๓ ส.ส. นี้มันอยุติธรรม  ถ�าชักช�าไป  นี่จะมีการเลือกตั้งเขายังอยู�ในคุก  เขาจะออกมาเลือกตั้งได�
อย�างไรทั้ง ๆ ที่เขาไม�มีความผิด  นี่ผมไม�ได�โฆษณาเลือกตั้งให�กับอดีต ๓ ส.ส. นั้น  แต�ผมเห็นว�าการที่
ทั้ง ๓ คัดค�านคณะปฏิวัตินับว�าเป�นคุณธรรมอันหนึ่งที่เราควรสรรเสริญอยู�แล�ว  ผมเห็นว�าอันนี้รัฐบาลนา
จะทํา
 อีกสิ่งหนึ่ง  รัฐบาลนาจะปรับปรุง  คือวิธีการของตํารวจซ่ึงไม�ทราบว�าจะทําได�แค�ไหน  เพราะเป�น
รัฐบาลอยู�ในระยะสั้น  พูดกันง�าย ๆ ว�าที่ผ�านมาน้ีวิธีการของตํารวจแต�ก�อนนี้เป�น Police State คือหมาย
ความว�า  ตํารวจมีหน�าท่ีรับใช�นักการเมืองท่ีต�องการท่ีจะเผด็จการ  ก็ถ�าเรายังมีตํารวจท่ีใช�วิธีการอย�างน้ันอยู�
เราจะเป�นประชาธิปไตยได�อย�างไร  ผมขอยกตัวอย�างที่ผมเห็นกับตัวของผมเอง มีอยู� ๒ เรื่อง  ในสมัยที่
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ผมเป�นเสรีไทยอยู�  ผมโดดร�มลงมา  ผมทําความผิดจริงๆ ตามกฎหมาย  ผมถูกจับไป  น่ันไม�เป�นไร  ทีน้ี
มีอีตาคนหนึ่งชื่ออะไรผมจําไม�ได�แล�ว  แกเป�นคนสติไม�ดี เผอิญวันที่ผมโดดร�มมานั้นแกจ�างเกวียนไปที่
ชัยนาทเพ่ือไปตรวจแร�และไปวังน้ําขาวท่ีผมโดดร�มมา  และอีตาคนน้ัน ถูกจับมาพร�อมผม  และผมออกมา
จนส�งวิทยุอะไรได�ติดต�อกับเสรีไทยในประเทศ  ติดต�อกับกองทัพต�าง ๆ ได�ป�เศษแล�ว  วันหน่ึงผมยังเจอแก
ถูกคุมตัวอยู�สันติบาล  ผมรู�แนว�าอีตาคนน้ีไม�ได�เก่ียวข�องอะไรเลยกับเสรีไทยหรือพลร�ม  แต�ว�าถูกคุมตัวได�
อย�างไร  สิ่งนี้ถ�าคิดว�าตอนนั้นเวลาสงคราม  เป�นเรื่องกรณีพิเศษ เอาละทีนี้ กรณีอีกอันหนึ่งเกี่ยวข�องกับ
ตัวผมโดยชัด  เนื่องจากผมเขียนจดหมาย  นายเข�ม เย็นยิ่ง  ถึงผู�ใหญ�บ�านถนอม ออ ทํานุนี่ (หัวเราะ)
เพื่อนฝูงผมเดือดร�อนไปหมด  เพราะเหตุว�าตํารวจวิ่งไปเคาะประตูบ�านกลางคืนดึก ๆ ไม�บอกกล�าวเพื่อจะ
ไปดูว�าเป�นคอมมิวนิสต�แค�ไหน อะไร เรียกประชุมนายพล ๓ - ๔ คนมาสอบสวนเพื่อนผม พวกเพื่อนผม
จะไปไหน มีตํารวจเดินตาม น่ีไม�ถูกต�อง ผมอ�างตัวอย�างท่ีประสบมา  ไม�ใช�ว�าผมโกรธเคืองตํารวจทําอย�าง
น้ัน แต�รู�สึกว�าถ�าเราจะเป�นประชาธิปไตยจริง ๆ เราจะต�องเปล่ียนระบบตํารวจแน ๆ และจะต�องเปล่ียนระบบ
ประชาสัมพันธ�  อย�างวิทยุโฆษณาเด็กหนีเข�าไปพ่ึงในหลวง ในหลวงรับสั่งให�เป�ดประตูรับ  ประชาสัมพันธ�
กลับไปหาว�า พวกนี้บุกรุกไปในเขตพระราชทาน  พวกนี้ต�องเปลี่ยนหมด  คือหมายความว�า อะไรที่เป�น
Police State อะไรท่ีเคยทําให�เกิดความอยุติธรรมในสังคม  จะต�องพยายามแก�ไข  ถึงแม�ว�าจะเป�นรัฐบาล
ชั่วคราวก็ตาม
 ในด�านสภานิติบัญญัตินั้น ผมเห็นว�านาจะมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�แล�ว เพราะสมาชิกสภาไม�ใช�
เป�นตัวแทนของประชาชน  จึงเป�นการไม�ถูกต�องอย�างย่ิง  ควรจะมีการเลือกต้ังท่ัวประเทศ  แต�ก็คงเป�นไป
ไม�ได�  ฉะนั้นขณะนี้จึงควรถวายอํานาจให�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  ทรงแต�งตั้งสมาชิกสภาเข�ามาใหม�  
การพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญน้ัน ควรจะมีการออกเสียงประชามติเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม

ผู�สื่อข�าว – “อยากเรียนถามอาจารย�ว�าการสมัคร ส.ส. น้ัน ควรสังกัดพรรคดีหรือสมัครอิสระดี”

ดร.ป�วย – “เผอิญผมไม�ได�เป�นผู�เช่ียวชาญทางนี้  จึงไม�สามารถพูดได�ว�า อันไหนดีกว�าอันไหน  ในอังกฤษ
และในประเทศกลุ�มสแกนดิเนเวียที่ผมเห็นอยู�ไม�ต�องสังกัดพรรคก็ได�  แต�ที่เยอรมันเขาพยายามให�สังกัด
พรรคและสําเร็จ  ผมเข�าใจว�า  คงจะแล�วแต�เหตุการณ�ของแต�ละประเทศกระมัง  ฉะนั้นผมจึงบอกไม�ได�ว�า
อะไรมันดีกว�าอะไร  ผมชอบให�ไม�สังกัดพรรคมากกว�า  เพราะแต�ละคนจะได�มีสิทธิเสรีภาพ  ในการท่ีจะข้ึน
มาเป�นผู�แทนราษฎรได�  นี่เป�นความนิยมส�วนตัวมากกว�าที่พูดเป�นหลักวิชาว�าอะไรดีกว�า”

ผู�ส่ือข�าว – “ถ�ากฎหมายท่ีร�างออกมาใหม�น่ี  เผอิญว�าผู�ท่ีสมัคร ส.ส. ไม�จําเป�นต�องสังกัดพรรคแล�ว  อาจารย�
อาจจะสมัคร ส.ส. เพราะว�าจะสามารถทํางานตามอุดมการที่อาจารย�ต้ังใจจะทําใช�ไหมครับ”

ดร.ป�วย – “อาจจะสมัครนะครับ  แต�สมัครเข�าไปไม�ประสงค�รับตําแหนงการเมือง  นอกจากจะเป�น ส.ส. 
อิสระเท�าน้ัน”

ผู�สื่อข�าว – “ถ�ากฎหมายเขาบังคับให�เข�าพรรคการเมืองล�ะครับ  อาจารย�จะไม�สมัครเลยหรือ”
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ดร.ป�วย – “ ผมก็ไม�สมัคร มองจากแง�ของผม  ผมอยากจะทําเร่ืองน้ีมากกว�า คือต้ังใจจะป�กหลักประชาธิปไตย
ให�มั่นในเมืองไทยสัก ๑๐ – ๒๐ ป� ถ�าทําได�อย�างนี้ลูกหลานของเราจะตําหนิเราไม�ได�ว�าทิ้งโลกอันสกปรก
ไว�ให�กับพวกเขา”

ผู�สื่อข�าว – “สมมุติว�าอาจารย�ได�รับเลือกต้ังเป�น ส.ส. และได�รับการสนับสนุนให�เป�นนายกรัฐมนตรีล�ะครับ  
อาจารย�จะยอมรับตําแหนงหรือเปล�า ?”

ดร.ป�วย – “ผมคิดว�าไม�ถึงละครับ  ไม�ถึงแน ๆ สมมุติว�า  สภาจะให�นายกอ ซ่ึงต�องการทํางานอย�างผมเป�น
นายกรัฐมนตรี  นายกอจะต�องช่ังใจดูว�า จะเป�นนายกรัฐมนตรีหรือไม�เป�น  ถ�ารับเป�นนายกรัฐมนตรี  ก็ต�อง
ออกจากตําแหนงท่ีตนต�องการท่ีจะทําในเร่ืองพิทักษ�เสรีภาพ  ถ�าไม�ออก  ก็ต�องไม�เป�นนายกรัฐมนตรี  เพราะ
การท่ีจะเป�นนายกรัฐมนตรีน้ัน  จะต�องมีฝ�ายค�าน  จะต�องโต�ตอบกับฝ�ายค�าน  ในท่ีสุดจะติดตัวไปกับนายกอ
คนนี้ว�าลําเอียงเข�ากับพรรคนี้  เป�นศัตรูกับอีกพรรคหนึ่ง  ดังนั้นการรวมพลังที่จะต�อต�านเผด็จการเชิดชู
ประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพมันเสียไป  เป�นเร่ืองท่ีนาเสียดาย  ในยุโรปไม�เฉพาะอังกฤษ  และขอออกตัวว�า
ไม�ต�องการให�เลียนแบบ สมาคมแบบน้ี ชุมนุมแบบน้ี  สหภาพแบบนี ้ ส�วนใหญ�มีสมาชิกสภาของทุกพรรค
เป�นกรรมการอยู�  แต�ไม�เป�นเจ�าหน�าที่  แสดงว�าเป�นที่รวมของพรรค  ไม�ใช�เป�นที่ขัดแย�งของพรรค”

ผู�สื่อข�าว – “อาจารย�หมายถึงว�า  ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมันยากเกินท่ีอาจารย�จะทําได�หรือ”

ดร.ป�วย – “ผมไม�ได�บอกว�าเกินความสามารถของผม  แต�ผมว�าไม�เหมาะ (หัวเราะ) การเป�นนายกรัฐมนตรี
น้ัน  จําเป�นจะต�องมีลักษณะสําคัญอยู�ข�อหน่ึง คือ ลักษณะท่ีจะประนีประนอมกับส่ิงท่ีขัดแย�งอะไรกันได� โดย
ไม�เสียหลักการนะครับ แต�การประนีประนอมบางอย�างผมทําไม�ได�  เพราะฉะน้ันผมจึงรู�สึกว�า  ผมไม�เหมาะ
กับตําแหนงนายกฯ”

ผู�สื่อข�าว – “โครงการ ๓ มหาวิทยาลัยที่กล�าวมาแล�วน้ัน  ตอนน้ีได�วางหลักเกณฑ�ไว�แล�วหรือยัง ?”

ดร.ป�วย – “มีเร่ืองร�างไว�แล�ว  ผมสังเกตเห็นว�าเวลารัฐบาลไปพัฒนาชนบทน้ัน มีข�อบกพร�องอยู�บ�าง  เข�าถึง
ประชาชนได�ยาก  และประชาชนมักจะมองข�าราชการไปในวิธีหนึ่ง  เช�นข�าราชการเอาเงินของหลวงไปให�
ราษฎรกู�  มักจะไม�ได�คืน  เพราะประชาชนถือคติว�า  เงินของหลวงถ�าใครขอยืมมาแล�วใช�คืนก็ไม�ใช�นักเลง  
และข�าราชการชนิดต้ังตัวเป�นใหญ�  ราษฎรไม�มาหาฉัน  ฉันไม�ไปหาราษฎร  ยังมีอีกแยะ  น่ีเรารู�กันอยู� แต�ท่ี
ดีเขาก็มี
 ส�วนเอกชนที่ไปทํากัน  ไม�ว�านิสิตนักศึกษาพัฒนามูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทย  โครงการ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของบัณฑิตอาสาสมัครของธรรมศาสตร�เข�าถึงประชาชน  ประชาชนเห็นเป�นกันเอง
แต�เสียอย�างหน่ึงไม�มีทุนทรัพย�  ไม�มีกําลังคน  ผมจึงคิดว�าถ�าเรามีท้ัง ๒ อย�างมารวมกันคือ  เอานิสิตนักศึกษา  
อาจารย� เอกชน เป�นทัพหน�า  เข�าถึงราษฎร  ได�รับความเช่ือถือ  เอารัฐบาลเป�นทัพหนุน  ถ�าต�องการครอง
ก็ใส�ไว�ในแผนพัฒนา  ถ�ารวมกันได�ท้ัง ๒ อย�าง  จะมีประโยชน�มาก  วิธีน้ีจะเป�นการรวมข�าราชการกับราษฎร
จะเป�นประโยชน�  ขอให�สังเกตว�า  การไปเป�นในแบบรวมกันไม�ใช�แก�ป�ญหาทางเศรษฐกิจ  แล�วเกิดป�ญหา
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สังคมน้ี  เช�นให�การศึกษาชนิดดี  ชาวชนบทว่ิงเข�ากรุงเทพฯ เสียแล�ว  ไม�ยอมอยู�บ�านพัฒนาทําความเจริญ
ให�ชนบทเป�นต�น  เราจะต�องพยายามมองป�ญหาให�รอบทุกอย�าง  รวมท้ังคุมกําเนิด โภชนาการ  ให�เด็กกินดี
ต้ังแต�เล็ก ๆ ร�างกายสมองจะได�ดีตามไปด�วย  หวังว�าทุกท�านคงจะสนับสนุน

ผู�สื่อข�าว – “เร่ืองเก่ียวกับผู�ก�อการร�ายนั้น  ควรจะเปล่ียนแปลงนโยบายกันอย�างไร ?”

ดร.ป�วย – “แม�แต�รัฐบาลเดิมตอนหลังก็ยอมรับแล�วว�า  ท่ีเคยเรียกผู�ก�อการร�ายคอมมิวนิสต�  ไม�ใช�คอมมิวนิสต�
แล�ว  มีใครเคยเล�าให�ผมฟ�งว�า  ที่ตกคําว�า “ คอมมิวนิสต� “ ไปนั้น  เพราะก�อนนี้ผู�ก�อการร�ายนี้รวมทั้ง
พวกราษฎรถูกกล่ันแกล�ง  พวกขโมยธรรมดา  รัฐบาลใช�วิธีรุนแรงปราบปราม  ก็ไม�เห็นดีข้ึนกลับมากข้ึน 
ปราบด�วยอาวุธไม�สําเร็จ  เราลองมาใช�วิธีประนีประนอมกันดูซิถือว�า  เราเป�นชาติเดียวกันมีอะไรก็มานั่ง
คุยกันก�อนชกกัน  แต�ท่ีเป�นมาเราชกก�อน  ผู�ท่ีไม�เคยเป�นคอมมิวนิสต�ก็เลยเป�นคอมมิวนิสต�ไปเลย  เรานา
จะหันมาใช�วิธีใหม�  ผมไม�รับรองว�าจะได�ผลร�อยเปอร�เซ็นต�  แต�ก็นาลอง  เพราะไม�เสียหายอะไรเลย

ผู�สื่อข�าว – “ป�ญหาครองชีพและเศรษฐกิจล�ะครับ  อาจารย�เห็นว�ารัฐบาลควรจะทําอย�างไร”

ดร.ป�วย – “วิธีท่ีดีท่ีสุดจะต�องกันไว�  เวลาผมรับราชการ  มีประชุมเร่ืองข�าวเราคอยระวังดูสต�อคเสมอ  คนท่ี
ไม�ใช�นักเศรษฐศาสตร�มักจะลืมเร่ืองสต�อค  สมมุติว�าเราผลิตข�าวได�มาก  กินมาก สต�อคมาก ๆ ไม�เป�นไร  
แต�ถ�าผลิตมากกินมากสต�อคน�อยไม�ไหว  ข�าวต�องแพงขึ้น  ตัวสต�อคสําคัญมาก  สต�อคน�อย คนเก็งว�า
ข�าวจะขึ้นราคา  คนซื้อเข�าไม�ยอมออก  นี่ไม�รวมถึงข�าราชการทุจริตนะ  ถ�าเจ�าหน�าที่เป�นผู�กักตุนย�อมมี
ป�ญหามากเหล่ือเกิน  ในป� ๒๕๑๕  ขายข�าวให�ต�างประเทศมากนาตกใจ  แต�ผมไม�ได�พูดเพราะอยู�เมืองนอก
ได�เงินตรามากดี แต�ต�องคํานึง ในประเทศจะไม�มีข�าวกิน  ได�ข�าวว�าตอนน้ีมีป�ญหาน�อยลงแล�ว ถ�าพิจารณา
เรื่องนี้ต�อไป  ต�องกันไม�ให�ป�ญหาเกิด  ไม�ใช�ป�ญหาเกิดแล�วจึงแก�  ในระหว�างนี้ต�องแก�กันไปตามบุญตาม
กรรมก�อน  แต�ขออย�าเอาเปรียบกัน โกงกัน  มันจะซํ้าเติมหนักเข�าไปอีก  ต�นป�มีการโกงกัน  มันเลยวุ�นมา
 สําหรับการเพิ่มเงินข�าราชการนั้น  จําเป�นมาก  แต�ต�องเพิ่มให�ผู�น�อยให�มาก  ข�าราชการผู�ใหญ�
ไม�จําเป�นต�องเพิ่มมากนัก  คุณจะว�า ร.ม.ต. บุญมากับผมเป�นลูกศิษย�อาจารย�เดียวกันก็ว�าได�  แต�ผมว�า
ร.ม.ต. บุญมาเป�นคนดี  ซ่ือสัตย�สุจริต  ฉลาด  มีสติป�ญญาดี  น่ีคุณเขียนอย�างน้ีเด๋ียวเจ�าตัวมาเตะผมเอา
หาว�าไปประจบเขาอีก (หัวเราะ)  ที่พูดทั้งหมดยังห�างเหตุการณ�อยู�มาก  แต�เท�าที่ดูก็รู�สึกว�าเป�นสิ่งจําเป�น

ผู�สื่อข�าว – “การข้ึนภาษีของรัฐบาลชุดนี้อาจารย�มีความเห็นอย�างไร”

ดร.ป�วย – “ข้ึนภาษีสินค�าท่ีคนรํ่ารวยใช�ไม�เป�นไร  การข้ึนภาษีนํ้ามันควรข้ึนนํ้ามันเบนซินให�มาก  เพราะคน
ไม�รวยไม�ค�อยมีรถยนต�ใช�หรอก  แล�วนําเงินภาษีท่ีเก็บได�มาอุดหนุนทางด�านการขนส�ง  การบริการสาธารณ-
ประโยชน�  ผมคิดว�าเขาทําถูกแล�ว  การเก็บภาษีอากรในเมืองไทยลําบากที่จะเก็บทางตรง  จะต�องเร�งรัด
เก็บภาษีให�มีประสิทธิภาพดีขึ้น  มันเป�นคราวเคราะห�กรรมของพวกเรา  ตามปกติภาษีเงินได�ถ�าไม�ตายไม�
หนีออกจากไทย  หรือมีการสอบสวน  มีอายัด  ภาษีเงินได�มักเก็บไม�ได�  นี่หวังว�าภาษีเงินได�คงจะตามมา
เร็วๆ นี้”
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ผู�สื่อข�าว – “ป�ญหาคอร�รัปชั่นล�ะครับ”

ดร.ป�วย – “ถ�ามีผู�ใหญ�ที่มีความเที่ยงธรรมดี  มีความซื่อสัตย�สุจริตเป�นตัวอย�าง  ไม�เห็นแก�บุคคล  คณะ
พรรคพวกจะคอร�รัปช่ันไม�ได�  เพราะส�วนใหญ�รู�กันว�าใครจะกิน  มันป�ดไม�มิดหรอก  ถ�ามีสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎรจะช�วยสอดส�องดูแลให�  ทั้งหมดแก�ไม�ได�ร�อยเปอร�เซ็นต�หรอกนะ  แต�ควรจะให�น�อยลง  ถ�าผู�ใหญ�
ไม�กิน  เด็กกินไม�ได�  ถ�าไม�ควบคุมทางรัฐสภา  ควรจะให�สิทธิเสรีภาพประชาชนที่จะช�วยกันพูดหลาย ๆ 
เสียงได�”

ผู�สื่อข�าว – “อาจารย�มีความกลัวมากน�อยเพียงไร  ว�าจะมีกําลังทหารกลับเข�ามาปกครองประเทศเมื่อ
สภาผู�แทนฯ ทําความวุ�นวาย”

ดร.ป�วย – “มันอาจเป�นไปได�ครับ  น่ีเผอิญมีอดีต ส.ส. น่ังอยู�ด�วย  จึงขอพูดเสียเลยว�า  หัวหน�า ส.ส. น้ัน
แหละตัวร�าย  ทําให� ส.ส. แต�ละคนได�ใจเรียกร�องเอาเงินทองตอบแทนในการยกมือสนับสนุน  ผมไม�ห�วง 
ส.ส. เท�าไหร�  แต�ห�วงว�าผู�ท่ีเสียอํานาจไปพยายามจะมาเอาอํานาจคืนไปอีก  ฉะน้ันผมจึงเห็นว�าหน�าท่ีของผม
ในการพิทักษ�ประชาธิปไตย  เป�นเร่ืองสําคัญ  ขอขยายความสักหนอยว�า  ถ�าในชุมนุมของผมประกอบด�วย
ข�าราชการผู�ใหญ�  เช�น  อธิบดี  ปลัดกระทรวง  ยอมรับกันว�าถ�ามีรัฐบาลไม�ชอบธรรมเราจะไม�ทํางาน  ไม�
ยอมเป�นข้ีข�าของคนที่มายึดอํานาจด�วยอาวุธ  ก็คงจะไม�มีใครกล�ายึดอํานาจแน”

ผู�สื่อข�าว – “ควรจะย�ายทหารออกไปต�างจังหวัดหรือไม�”

ดร.ป�วย – “พระนครควรจะปลอดทหารเสียที  ควรจะย�ายออกไป  ไม�ว�าทัพบก  ทัพเรือ  ทัพอากาศฝ��งทาง
โน�นฝ��งทางนี้  ควรแยกออกไป  เอาละครับ ขอยุติเพียงแค�นี้นะ”
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