
อุดมคติ

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง (ครั้งแรก) ประจําป� ๒๕๑๗
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๑๗

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



 โกมล คีมทอง ถึงแก�กรรมเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๑๔  เกือบครบ ๓ ป�ในวันนี้  พวกเราจึงมา
ชุมนุมกันเพื่อรําลังถึงผู�ล�วงลับ  สมาคมสังคมศาสตร�แห�งประเทศไทยร�วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง โดย
ญาติมิตรเพื่อนฝูงของคุณโกมลได�จัดให�มีการบรรยายขึ้นในวันนี้ก็ด�วยความรัก ความอาลัย ความเคารพ
นับถือน้ําใจของคุณโกมล  ทําไมพวกเราจึงรักนํ้าใจของคุณโกมล คําตอบก็คือเพราะคุณโกมลมีอุดมคติ
 ในฐานท่ีผมเองไม�เคยวิสาสะกับโกมล คีมทอง ถ�าจะเคยพบกันพูดกันก็คงจะน�อยเต็มทีจนจําไม�ได�
ผมรู�สึกเป�นเกียรติอย�างย่ิงท่ีได�รับเชิญให�มาบรรยายในโอกาสคร้ังน้ี เพราะเท�าท่ีได�อ�าน ได�ฟ�งเร่ืองราวเก่ียว
กับคุณโกมล ก็รู�สึกประทับใจว�าโกมล คีมทอง (ตามคําของพระศรีวิสุทธิโมลี) เป�นผู�ที่ “ดําเนินชีวิตตาม
ธรรมะและมุ�งอุทิศต�อธรรม บุคคลผู�ดําเนินชีวิตด�วยจิตใจที่เจริญแก�กล�าถึงขั้นเป�นผู�พร�อมจะตายเช�นนี้ 
ย�อมตระหนักชัดว�าความตายเป�นคติธรรมดาของชีวิต เม่ือไม�ตายอย�างน้ีก็ไม�แนว�าจะตายอย�างไหน  ดังน้ัน
เม่ือได�ทําการใดท่ีได�พิจารณาว�าถูกต�องแล�ว ก็ดําเนินไปให�ถึงที่สุดโดยมั่นคง  โดยนัยนี้ จึงเป�นผู�อุทิศชีวิต
เพื่อธรรมได� …   และ(เป�น)ผู�กล�าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อบูชาอุดมคติอันเป�นธรรม” (พระธรรมเทศนา 
อโมฆชีวีกถา ในหนังสืองานสังสการนายโกมล คีมทอง)

ลักษณะของอุดมคติ
 สิ่งใดเล�าคืออุดมคติที่คนอย�างคุณโกมลมี และยึดมั่นอยู�จนสามารถชวนให�พวกเราทั้งหลายเกิด
ความนิยม
 คนเป�นอันมากทุกวันน้ีเปรียบได�เสมือนว�าวท่ีขาดลอย ไม�ว�าลมจะพัดพาไปทิศทางใด ก็ลอยไปตาม
ลม พอหมดแรงลมก็ตกสู�พื้น บางคนเปรียบเสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือ มีกําลังอยู�ในตัวของมันเอง 
เดินไปได�เสมอ แล�วแต�คล่ืนลมจะพาไป เป�นเรือท่ีจะไม�ขวางลํานํ้าเม่ือเช่ียว  คนชนิดน้ีมีชีวิตอยู�ตามบุญตาม
กรรม มีช�องทางใดที่ง�ายที่จะเอาตัวรอด ที่จะได�ประโยชน�ส�วนตัว ก็เสาะแสวงช�องทางนั้น ไม�ได�ใฝ�แสวงวิถี
ทางอันนําไปสู�สิ่งประเสริฐซ่ึงเป�นความหมายแห�งอุดมคติ
 ถ�าการวิเคราะห�ข�างต�นเป�นการวิเคราะห�ที่ถูกต�อง ก็พอจะจับความได�ว�า อุดมคตินั้นคือหลักการท่ี
เราทั้งหลายอาจจะมีอยู�ในใจและยึดมั่นอยู� ถือเป�นข�อปฏิบัติและแนวทางของความประพฤติของเรา เช�นที่
คุณโกมล คีมทองเคยเขียนไว�ว�า  “อุดมคติน้ันเคยคิดว�ามี  คือจะเป�นครูท่ีดี และจุดหมายคือใช�ชีวิตเป�นครู
เมื่อเช�นนี้ ก็นาที่จะทําให�ถึงอุดมคติ” (สูจิบัตรเพลิงชมพู ๒๕๑๑ เรื่อง ความว�างเปล�า หนังสืองานศพ 
หน�า ๓๑๔)
 คนที่ยึดมั่นในหลักการย�อมมีได�ทั้งสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ  ฮิตเลอร�และมหาตมา คานธีเป�น
คนด้ือดึงเท�าเทียมกัน ยึดม่ันหลักการเหนียวแนนคล�ายคลึงกัน  แต�เหตุไฉนเราจึงเคารพอภิวาทท�านมหาตมา
แต�สยดสยองต�อหลักการของฮิตเลอร�  เหตุไฉนเราจึงบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า พระเยซูคริสต� และ
พระมหะหมัด หรือศาสดาอ่ืน ๆ ท้ังหลาย  เราสรรเสริญโสกราตีสท่ียอมตายเพ่ือความสัตย�จริง  เราประฌาม
เทวทัตและจูดาสว�าเป�นมนุษย�ไร�สัจจะและเป�นผู�ทรยศ เรานิยมชมชอบจินตกวี จิตรกร และนักดนตรีท่ีไส�แห�ง 
ทนทุกข�เวทนา ครองชีวิตอยู�ด�วยความยากไร� เพราะกวีนิพนธ� หรือจิตรกรรม หรือดุริยนิพนธ�ของท�านไม�ได�
รับความยกย�องนับถือในชั่วชีวิตของท�าน แต�กลายเป�นผลงานอมตะในที่สุด เพราะความงามความไพเราะ
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ของบทประพันธ� ภาพเขียน และบทเพลงน้ัน ถาวรย่ังยืนย่ิงไปกว�าความนิยมช่ัวแล�นช่ัวสมัย ส�วนคําประพันธ� 
ภาพเขียน และบทเพลงที่นําทรัพย�สินเงินทองให�แก�นักแต�งส�วนมากนั้น ไม�เหลือตกมาถึงคนชั่วอายุต�อไป
น่ันมิใช�เพราะความแตกต�างระหว�างความงาม ความไพเราะ กับความนิยมช่ัวสมัยหรือ  ด�วยเหตุฉะน้ี อุดมคติ
หรือวิถีอันนําไปสู�ส่ิงประเสริฐน้ันต�องมีลักษณะสําคัญคือต�องต้ังอยู�บนฐานแห�งธรรมะ และในตัวอย�างต�าง ๆ 
ที่ผมได�ยกข้ึนมากล�าวน้ัน อุดมคติต�องตั้งอยู�บนฐานอันแนนแฟ�นแห�งความจริง ความงาม และความดี
 สิ่งใดเล�าเป�นความดี ข�อนี้จะนิยามไปก็รังแต�จะต�องบกพร�องด�วยถ�อยคําที่จะใช� แต�เราทุกคนมีสติ
สัมปชัญญะ หรือมโนธรรม ที่จะเตือนเราว�าอะไรดี อะไรไม�ดี จะแตกต�างกันบ�างก็แต�ในเรื่องปลีกย�อย แต�
พอจะจับเป�นยุติได� ความดีท่ีว�าน้ีได�แก� ความดีสําหรับส�วนรวมของสังคม มิใช�ความดีแต�เฉพาะตัว “ธรรมะ
เป�นสิ่งค้ําจุนโลก” ไม�ใช� “ธรรมะเป�นสิ่งค้ําจุนป�จเจกชน” แม�ว�าจะมีผลอยู�บ�างในด�านที่ “ธรรมะย�อมคุ�ม
ครองผู�ประพฤติธรรม” การทําประโยชน�แก�คนหมู�มากย�อมจัดเป�นความดีแน สมดังพุทธพจน�ซึ่งพระศรี-
วิสุทธิโมลีได�อัญเชิญมาสดุดีโกมล คีมทอง ไว�ดังนี้
  “อตฺตหิตํ ปรหิตํ อุภยหิตํ สพฺพโลกหิตเมว จินฺตยมาโน จินฺเตทิ เอวํ โข ภิกขุ ปณฺฑิโต 
 มหาปฺโญ โหติ เมื่อจะคิด ก็คิดการที่เป�นประโยชน�เกื้อกูลแก�ตน เกื้อกูลแก�ผู�อื่น เกื้อกูลแก�ชาว 
 โลกทั้งหมดทีเดียว อย�างนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อว�า เป�นบัณฑิต มีป�ญญามาก” (พระธรรเทศนา 
 อโมฆชีวีกถา)

 ผู�ที่มีอุดมคติและยึดมั่นอยู�ในอุดมคตินั้น ย�อมเป�นผู�ที่หมั่นพิจารณาตนเอง สอบสวนตนเองอยู�
เสมอ มิได�มีความประมาท เพราะมายาความลุ�มหลงในโลกและสังคมนั้น มีอยู�หนาแนนทั่วไป ถ�าเผลอตัว
สักพริบตาเดียว ก็อาจจะพลัดตกไปในห�วงแห�งกิเลสตัณหาและความโลภได�โดยง�าย คุณโกมลได�เขียนถึง
คุณอุทัย ดุลยเกษม ตอนหนึ่งว�า
  อนาคตสดใสของผมจะมาวัดกันด�วยมาตรฐานแบบสังคมพื้น ๆ อย�างนี้ไม�ได�แน เพราะ 
 สิ่งที่เราเห็นดีเห็นควรว�ามีคุณค�า มิใช�สิ่งที่สังคมเขายอมรับกันอยู�  การมียศมีตําแหนงเป�นชั้นเอก 
 ชั้นพิเศษ หรือเป�นอธิบดีนั้น ไม�ใช�ความภาคภูมิใจอะไรในชีวิต  แต�การที่ได�ทําอะไรไว�ให�แก�สังคม
 บ�าง อย�างที่เราเห็นว�าดีว�าควร นั่นต�างหากคือสิ่งที่ควรแก�การภาคภูมิใจ  และทางของอนาคตที่
 สดใสคือการลดความหลงผิด ความมัวเมาในกิเลสเหล�าน้ีออกให�มากท่ีสุด เห็นอะไรในสภาพท่ีเป�น
 จริงตามนั้น  นั่นแหละคือทางสดใสของชีวิต  จะว�าผมมาอยู�ที่นี่แล�วได�ทางของอนาคตที่สดใสขึ้น
 ก็ไม�ผิดอะไรนัก เพราะสภาพของท่ีน่ีทําให�ได�ความคิดความย้ังคิดข้ึนมามาก มีโอกาส มีเวลาท่ีจะมา
 ไตร�ตรองและใคร�ครวญมากขึ้น  ไม�เหมือนเมื่ออยู�กรุงเทพฯ เราเป�นตัวของเราเองกันน�อยเหลือ 
 เกิน หมกมุ�นอยู�กับเรื่องนั้นเร่ืองนี้ และส�วนมากก็ไร�คุณค�า ต�องขอปรับตัวให�เข�ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู�
 ตลอดเวลา ว่ิงซก ๆ ไม�มีเวลาหยุดหย�อน (จดหมาย ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ หนังสืองานศพ หน�า  ๑๘๖)

 แม�เม่ืออยู�กรุงเทพฯ คุณโกมลก็มิได�ประมาท ใน สูจิบัตรเพลิงชมพู พ.ศ.๒๕๑๒ เร่ือง ข�าพเจ�ากลัว 
ได�เขียนไว�ดังนี้
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  ข�าพเจ�ากําลังเกรงอยู�ว�า เมื่อถึงขั้นหนึ่งไปแล�ว ข�าพเจ�าจะต�องเปลี่ยนแปลง  จริงอยู�การ
 เปลี่ยนแปลงเป�นปกติธรรมดาของโลก  แต�เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนจุดหมายแห�งชีวิต จากความ
 เริงรื่นสวยสด เต็มไปด�วยความคิดและความปรารถนาดี มาสู�ความอยากได�ใคร�เด�น ควาต�องการ
 มีหน�ามีตา ทั้งคิด พูด และกระทําออกมาเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียงแก�ตัวเอง ดิ้นรนไปมาแต�เท�านี้
 ข�าพเจ�ามองไม�เห็นเลยว�าตัวเองได�เจริญข้ึน แต�ตรงกันข�าม ดูจะนาสมเพช และชวนเวทนามากกว�า
 ข�าพเจ�ากลัวเหลือเกินว�าจะเป�นอย�างนี้ เป�นอย�างที่หลายท�านอันเป�นที่เคารพของข�าพเจ�ากําลังหมก
 มุ�นอยู�อย�างอุตลุดและไม�คิดแก�ชีวิต

 อีกตอนหนึ่ง
  ข�าพเจ�าขออธิษฐานให�ได�กลับมาอ�านข�อเขียนนี้อีกเมื่อ ๒๐ ป�ไปแล�ว และขอให�การอ�าน
 คร้ังน้ันได�เกิดความรู�สึกดังเช�นท่ีมีความรู�สึกในขณะน้ีเถิด (หนังสืองานศพ หน�า ๓๑๘ และ ๓๒๑)

 อนิจจา โกมล คีมทอง ไม�ได�มีโอกาสถึง ๒๐ ป� ที่จะกลับมาอ�านความหมายแห�งอุดมคติของตน
 ลักษณะของอุดมคติอีกประการหนึ่งคือ อุดมคติเป�นเรื่องเฉพาะตัว ความเชื่อมั่นเป�นเรื่องที่แต�ละ
คนจะต�องคิดเอาเอง จากคําส่ังสอนของพ�อแม� ครูบาอาจารย� และสนทนาเสวนาระหว�างเพ่ือนฝูง คําเหล�าน้ี
แต�ละคนเก็บมาร�อยกรอง ผสมผสานข้ึน เม่ือใจของคนย�อมแตกต�างกันไป ก็ไม�นาแปลกประหลาดอะไร ที่
อุดมคติของคนที่เราชมว�าดีด�วยกันนั้น อาจจะแตกต�างกันออกไป บางครั้งคนกลุ�มหนึ่งอาจจะมีหลักการ
เฉพาะเร่ืองตรงกัน เช�น มีความคิดทางด�นการปกครองตรงกัน เม่ือมีใจตรงกันเช�นน้ัน ก็จัดได�ว�ามีอุดมคติ
สอดคล�องกันเฉพาะเรื่อง แต�เมื่อมีนักปราชญ�บางท�านถกอภิปรายกันในเรื่อง “อุดมคติของชาติ” หรือ 
“อุดมการณ�ของชาติไทย” ความท่ีผมเช่ือว�าอุดมคติเป�นของส�วนตัว  และความท่ีผมเคยเห็นมาในอดีตและ
ป�จจุบันว�าได�มีผู�พยายามใช�ลัทธิเผด็จการ ไม�ว�าจะทางซ�ายหรือทางขวาบังคับให�คนในชาติคิดและปฏิบัติ
เหมือนๆ กันอย�างเดียวกันเป�นเอกฉันท�  ย�อมชวนให�ผมรู�สึกเสียวสยองในอันตรายแห�งการกําหนดให�ชาติ
ไทยมีอุดมการณ�ข้ึนเป�นอย�างเดียวกันหมด เป�นเร่ืองทีเ่ป�นจริงไปไม�ได� และเป�นเร่ืองทีส่มมติข้ึนเพ่ือทาํลาย
ล�างอุดมคติของป�จเจกชน จึงเป�นเร่ืองอันตราย
 สรุปความได�ว�า อุดมคติมีลักษณะดังนี้
 ๑. เป�นหลักการท่ีเรายึดมั่นประจําใจและนําไปปฏิบัติ
 ๒. เป�นหลักการท่ีต�องตั้งมั่นอยู�บนรากฐานแห�งธรรม เพ่ือเกื้อกูลมหาชน
 ๓. เป�นหลักการท่ีจะต�องคอยทะนุถนอมให�แข็งแรงอยู�เสมอด�วยความไม�ประมาท
 ๔. เป�นหลักการท่ีอยู�ในใจของแต�ละคน และอุดมคติของแต�ละคนอาจจะแตกต�างกันได�

กําเนิดของอุดมคติ และอุปสรรคต�อความเจริญของอุดมคติ
 อุดมคติเป�นเร่ืองของความคิดอันเกิดจากสมองอันประเสริฐของมนุษย� และความคิดของมนุษย�น้ัน
ธรรมชาติสร�างมาให�ผิดแผกแตกต�างกัน ตามสุภาษิตท่ีว�า “นานาจิตตัง”  แต�สังคมต�าง ๆ ต้ังแต�สมัยโบราณ
วิวัฒนามาจนถึงสมัยป�จจุบันนี้  ไม�ว�าจะเป�นสังคมประเภทใด  ย�อมเป�นสังคมที่เกรงกลัวต�ออันตรายทั้ง
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ภายในและภายนอกสังคมน้ัน  มนุษย�ในสมัยหินท่ีอยู�กันเป�นกลุ�มเล็กๆ ย�อมเส่ียงต�อการถูกทําร�ายจากสัตว�
และมนุษย�กลุ�มอื่น  ในสังคมป�จจุบันที่เรียกกันว�า “เจริญ” แล�ว ก็ยังต�องเป�นห�วงถึงความสงบเรียบร�อย
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  ด�วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป�น ไม�ว�าจะเป�นสังคมสมัยใด ท่ีจะหาวิธีป�องกันภัย 
และเสริมสร�างความสามัคคีผูกมัดกันให�กระชับ วิธีเหล�านี้มีออกมาหลายรูปแบบ ที่เราเห็นกันบ�อย ๆ ใน
สังคมไทยคือจารีตประเพณี หรือจะเรียกให�สละสลวยยิ่งขึ้นก็เรียกว�าขนบธรรมเนียมอันดีงาม ซึ่งบางทีไม�
เห็นว�ามีดีงามอย�างไร
 จารีตประเพณีนั้นเป�นเครื่องคุ�มกันความปลอดภัยของสังคมก็จริง แต�อีกนัยหนึ่ง จารีตประเพณี
นั่นเองเป�นโซ�ตรวนผูกตรึงบุคคลแต�ละคนในสังคมให�ประพฤติปฏิบัติเหมือน ๆ กับคนอื่น  ด�านหนึ่งเป�น
การประกันภัย แต�อีกด�านหนึ่งเป�นอาวุธบั่นทอน เสรีภาพส�วนบุคคล  ข�อที่ร�ายก็คือ สภาวะของสังคมนั้น
มีการเปล่ียนแปลงแปรผันอยู�ตลอดเวลา แต�ขนบธรรมเนียมมักจะไม�เปลี่ยน ในกรณีเช�นนี้ ลักษณะบีบคั้น
ของขนบธรรมเนียมย�อมรุนแรงข้ึน และลักษณะการประกันภัยบางคร้ังแทบจะไม�เหลืออยู�เลย ย่ิงถ�าสมาชิก
ส�วนมากของสังคมประพฤติโน�มเอียงไปในทางอธรรมมากขึ้น  ในกรณีนี้ ผู�หนึ่งผู�ใดใช�ความคิดจะปรับตน
เองให�เข�าสู�ทางธรรมหรือปรับปรุงสังคมให�หันไปในวิถีแห�งธรรม ผู�น้ันมักถูกสังคมดูหม่ินเย�ยหยันว�าเป�นคน
นอกรีต เดียรถี (ซึ่งในภาษาไทยป�จจุบัน แปลว�า คอมมิวนิสต�)
 เสรีภาพเป�นเน้ือดิน อากาศ และปุ�ย ที่จะทําให�พฤกษชาติแห�งความคิดเจริญเติบโตข้ึนได� และเมื่อ
ความคิดนําไปสู�อุดมคติ อุดมคติจะเกิดข้ึนได� ก็ต�อเม่ือบุคคลในสังคมสามารถใช�ความคิดอย�างเสรี ปราศจาก
พันธนาการของจารีตประเพณี  หรืออีกนัยหนึ่ง เราต�องสนับสนุนให�มนุษย�แต�ละคนใช�ความคิดอย�างมี
เสรีภาพชนิดท่ีไม�ต�องพึงหวาดหว่ันว�าจะเป�นความคิดนอกลู�นอกทาง น่ันแหละจึงจะเป�นการสนับสนุนอุดมคติ
ให�ถือกําเนิดได� แม�น้ําลําห�วยยังเปลี่ยนแนวเดินได� สมองมนุษย�อันประเสริบจะแหวกแนวบ�างมิได�หรือ ใน
เม่ือไม�เป�นพิษไม�เป�นภัยต�อสังคม  ยกตัวอย�างเช�น ถ�าหนุมสาวสมัยน้ีจะคิดแต�งงานกันโดยไม�ต�องว่ิงหาฤกษ�
ยามจากพระท่ีไม�นาจะเรียกว�าเป�นพุทธสาวก ก็มักจะถูกกล�าวหาว�าละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดี
งาม ทําไมเขาจะทําไม�ได� พระพุทธองค�ท�านยังทรงยืนยันว�า
  “นกฺขตฺตํ ปฏิมา เนนตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจตา อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กิ การิสฺสนฺติ ตารกา
 คนโง�มัวหาฤกษ�ยามอยู� ผลประโยชน�ของเขาเสียไป ก็เมื่อผลประโยชน�เป�นฤกษ�ดีอยู�ในตัวแล�ว  
 ดวงดาวทั้งหลายจักทําอะไรได�”

 ในสังคมไทย ถ�าใครตาไม�บอดด�วยอวิชชา ก็คงจะมองเห็นได�ชัดว�า คู�บ�าวสาวที่แต�งงานต�องตาม
ขนบธรรมเนียมไทย โดยมีงานมงคลในฤกษ�ยามที่วิเศษนั้น มีอยู�มากคู�ที่แตกต�างกันอยู�ร�วมกันด�วยความ
ทุกข� และปราศจากความเจริญทั้งทางกายและใจ 
 ในเร่ือง เดินตามสังคมสุนัขกัด  โกมล คีมทอง ได�เขียนไว�ว�า
  ข�าพเจ�าเคยรู�สึกขัดเคืองเสมอมา เมื่อถูกต�อว�า ว�าทําอะไรไม�รู�จักดูและตามสังคม คําต�อ
 ว�าน้ันฟ�งในความหมายเป�นประหนึ่งว�าข�าพเจ�านอกรีตเป�นคนรั้น และหัวแข็ง และที่ไม�ค�อยชอบกัน
 นักก็มักอุปโลกน�ให�ข�าพเจ�าเป�นพวกทําเด�น ทําแปลก อะไรเทือกนั้นไป…   อดมาคิดไม�ได�ว�า ที่ถูกที่
 ควรน้ันคืออะไร การกระทําโดยสักแต�ว�าตามเขาไปน้ันให�อานิสงส�เพียงพอแล�วหรือ และการร้ันเช่ือ
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 อยู�แต�ตนเองคิดนั้นให�ผลดีอย�างไร (จารุสัมพันธ� ฉบับ ๒ ป�การศึกษา ๒๕๑๒ ในหนังสืองานศพ
 หน�า ๓๓๒–๓๓๓)

 ในอีกแห�งหนึ่ง
 ใจหนึ่ง ผมอยากให�คนไทย สังคมไทย ดํารงความเป�นไทยอยู�อย�างนี้ ใครเขาจะเปลี่ยนแปลงกัน
อย�างไรก็ช�างเขา  แต�มาคิดดูในบางลักษณะ บางแง�ของเราก็เหลือรับได�ทีเดียว (เร่ือง ผู�น�อยค�อยก�มประนมกร 
หนังสืองานศพหน�า ๓๙๕)
 เสรีภาพสร�างความเจริญให�แก�ความคิดของมนุษย�ได�ฉันใด การใช�เสรีภาพในการคิดย�อมช�วยให�
เกิดอุดมคติในสมาชิกแห�งสังคมฉันน้ัน และอุดมคติของสมาชิกต�าง ๆ ในสังคมซ่ึงจะมีความแตกต�างกันไป
หลาย ๆ กระแสนั้น ย�อมจะทําให�สังคมนั้นเจริญม่ังคั่งดีกว�า “อุดมการณ�” อันหนึ่งอันเดียวของสังคม
 เราท�านมักจะได�ยินเสมอว�า “อุดมคติกินไม�ได�”  คันปากนัก อยากจะตอบเสียเหลือเกินว�า ใครเล�า
จะบ�าพอที่จะกินอุดมคติ  หรือมิฉะน้ันก็มีผู�กล�าวว�า “ไอ�ที่คุณคิดจะทําน่ันมันเป�นอุดมคติ แต�ปฏิบัติไม�ได�”  
ต�องตอบว�า  ถ�าเผอิญเราสนใจในการเมือง จะก�อตั้งพรรคการเมืองชนิดที่มีอุดมคติ ก็ต�องเลือกระหว�าง
อุดมคติชนิดที่มีพวกน�อย กับอํานาจอันอาจจะเกิดจากการมีพวกมากโดยละทิ้งอุดมคติ  บ�านเมืองและ
ประชาธิปไตยก็แหลกเหลว  หรือในทางเศรษฐกิจ เราต�องการให�เกิดความยุติธรรมในสังคมข้ึนในด�านการ
กระจายรายได�และทรัพย�สินให�ทั่วถึงกันในหมู�คนร�วมชาติเดียวกัน ก็มีผู�ตําหนิว�าเราเป�นนักอุดมคติโดย
หมายจะให�รู�สึกว�าเขาบริภาษเรา  คร้ันเราไม�รู�สึกเจ็บแค�น กลับพาซ่ือคิดว�าเขาสรรเสริญเรา เขาก็เติมต�อไป
ว�าเราเป�นนักอุดมคติเอียงซ�ายหรือจะให�เจ็บจริง ๆ ก็กล�าวว�า เป�นนักอุดมคติแดง …   ผลก็คือเหมือนถูก
มดกัด
 ราล�ฟ วัลโด เอเมอสัน นักปราชญ�อเมริกันมีคําตอบเร่ืองเหล�าน้ีอย�างไพเราะเม่ือกล�าวถึงอุดมคติ
แห�งผู�ใฝ�ในวิชา ผมขออนุญาตนํามาเสนอไว�ดังนี้
  อันความยั่วยวนมายาแห�งโลกเรานี้แหละที่ทําให�เราเกิดความจําเป�นอย�างยิ่ง ที่จะต�องมีผู�
 เคร�งในการเรียน เป�นสมณะแห�งวิทยา และผู�รักเรียนน่ันเองก็มีหน�าท่ีและสิทธิท่ีจะบังคับโลกให�เดิน
 ตามตน มิใช�ตนเดินตามโลก  จงน�อมรับเอารสธรรมอันขจายตลบอยู�แล�วในของทุกสิ่งที่ประกอบ 
 ข้ึนเป�นธรรมชาติ  จงช�วยเป�นล้ินให�ธรรมชาติได�กล�าวมธุรสกล�อมใจมนุษย� และจงแสดงให�โลกอัน
 โง�เขลาเล็งเห็นเสียทีว�าวิชาความรู�นี้ประเสริฐเพียงใด  เม่ือเราได�เห็นอยู�ตําตาแล�วว�า กาลสมัยของ
 เราน้ีมีบาปอยู�หนาแนน และบ�านเมืองของเรานี้มีความเท็จความช่ัวดาษดื่นอยู� ก็ขอให�เราท้ังหลาย 
 จงเข�าสู�ความร�มเย็นแห�งวิชา และแสวงหาความรู� ซึ่งใคร ๆ เขาได�ละเลยเสียแล�ว  ถึงแสงแห�งวิชา 
 น้ันจะริบหร่ี ก็จงพอใจเถิด  เพราะแม�จะเป�นส่ิงเล็กน�อย ก็ยังเป�นของของเราจริง ๆ  จงมุ�งหน�าค�น
 แล�วค�นอีกต�อไป อย�าได�ท�อถอย อย�าได�ทะนงจนถึงกับวางมือจากการค�นคว�าหาความรู�  อย�าเช่ือถือ
 ในความคิดของท�านจนงมงาย และก็อย�าหลงลืมผู�อื่นโดยไม�พิจารณาถึงเหตุผล  ท�านมีสิทธิที่จะ
 เดินทางข�ามทะเลทรายไปสู�วิชาถึงจะเป�นทะเลทรายทุรกันดาร ก็มีดวงดาวส�องแสงอยู�แพรวพราว
 และเหตุไฉนเล�า ท�านจึงจะสละสิทธิข�อนี้ของท�านเสียไปชิงสุกก�อนห�าม โดยเห็นแก�ความสําราญ  
 ท่ีดินสัก ๑ แปลงบ�านสัก ๑ หลัง และยุ�งข�าวสัก ๑ ยุ�ง วิชาเองก็มีหลังคา มีฟูก ท่ีนอน มีอาหาร ไว�
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 ต�อนรับท�าน
  จงบําเพ็ญตนให�เป�นผู�จําเป�นแก�โลก  มนุษยชาติก็จะนําอาหารมาสู�ท�านเอง แม�จะให�ไม�ถึง
 ยุ�งฉาง  แต�ก็เป�นบําเหน็จชนิดท่ีไม�ลบล�างบุญคุณของท�านท่ีทําไว�แก�มนุษยชาติ ไม�ลบล�างความรัก
 ใคร�นิยมของคนทั้งหลาย และไม�ลบล�างสิทธิของท�านที่มีอยู�ต�อศิลปะ ต�อธรรมชาติ และต�อความ 
 หวังของมนุษย�
  (สุนทรพจน� ณ อาร�ทมัธคอลเลจ ถอดความและเรียบเรียงในเรื่อง จรรยานักเรียน ใน  
 คําพูดข�อเขียน ของ ป�วย อึ๊งภากรณ� หน�า ๓๐๖-๓๐๗)

 ท�านทั้งหลายที่เป�นเพื่อนร�วมใจ ผมขอเชิญชวนให�เราทั้งหลายสะกดใจภาวนาขอให�คุณธรรมและ
อุดมคติของ โกมล คีมทอง จงเจริญ อุดมคติจงเจริญ

 ถาม อยากเรียนถามท�านอาจารย�ว�าขณะน้ีคนไทยมีอุดมคติอย�างไรบ�าง?
 ตอบ อันนี้พูดยาก ระหว�างที่ผมไม�อยู�ประเทศไทย ๒ ป�เศษมานี้ พอกลับมา รู�สึกว�าคนไทยเรา
ชักโกหกเก�ง  เวลาพูดไป ไม�รู�ว�าพูดจริงหรือเล�น จนกระทั่งคนอย�างผมพูดจริงก็ไม�มีใครเชื่อ เพราะฉะนั้น
จะให�แยกแยะออกไปว�าใครมีอุดมคติอย�างไร เห็นทีลําบาก  ข�อควรคํานึงก็คือว�า อุดมคติท่ีว�าน้ันต้ังข้ึนตาม
หลักธรรมหรือไม� เขาอาจมีเป�าหมายที่มีแต�คําพูด นักการเมืองบางท�านอาจมีเป�าหมายที่จะพยายามท่ีจะมี
อํานาจ
 ถาม อุดมคติของเด็กและผู�ใหญ�มักขัดกัน ในกรณีนี้ควรหาทางประนีประนอมอย�างไร?
 ตอบ ในกรณีน้ี บางอย�างก็ประนีประนอมได� บางอย�างก็ประนีประนอมไม�ได�  สมมติว�าอุดมคติ
ในทางการเมืองในการเลือกต้ัง เด็กอย�างนักศึกษาอาจเห็นว�า ควรมีการเลือกต้ังโดยบริสุทธ์ิ แต�นักการเมือง
พยายามทําทุกอย�างเพื่อเป�าหมายที่จะได�อํานาจ เพราะฉะนั้น จะบริสุทธิ์หรือไม� จะไม�อยู�ในสายตาของเขา 
ในกรณีนี้ผมเห็นว�าประนีประนอมกันไม�ได�
 ในตัวอย�างของเร่ืองฤกษ�ยามในการมงคลสมรส เด็กท้ังเจ�าบ�าวเจ�าสาวอาจมีความคิดท่ีจะเป�นอิสระ
ไม�ต�องการหาฤกษ�ยาม เอาเรื่องของการสมรสที่จะมีสุขได�จริง ๆ แทนที่จะเอาเรื่องที่เป�นเปลือกนอกมา
คํานึงถึงเช�นเร่ืองฤกษ�  ถ�าหากผู�ใหญ�บิดามารดาฝ�ายบ�าวสาวยืนยันว�าต�องทําพิธีให�ถูกต�องตามขนบธรรมเนียม
ของไทย เรื่องอย�างนี้บางทีอาจประนีประนอมได�  แต�ในการประนีประนอม ในฐานที่ผมเป�นคนกลาง ผมก็
ว�าต�องโน�มเข�าหากันทั้ง ๒ ฝ�าย
 ถ�าพูดถึงสภาวะสังคมโดยทั่วไป ผู�ใหญ�และเด็กแตกแยกกันไปทุกที ฝ�ายผู�ใหญ�ก็ยึดมั่นอยู�ใน 
ร.ศ.๑๑๒ ฝ�ายเด็กก็ไปคนละยุค  ในกรณีนี้ผมเห็นว�าเป�นความผิดของผู�ใหญ�มากกว�า  ในเม่ือตนมีโอกาส
ได�เห็นโลกมากกว�า ควรจะรู�เร่ืองการแปรผันของโลกมากกว�า ส�วนเด็กไม�เคยรู�เร่ืองเลย หรือมีประสบการณ�
น�อยกว�า ถ�าจะดูถึงความเปล่ียนแปลงของโลก เม่ือผมจากกรุงเทพฯ ไปเม่ือ ๒ ป�ก�อน นักศึกษาธรรมศาสตร�
ไม�ได�แต�งตัวเหมือนเด๋ียวน้ี  โลกก็เปล่ียนไป  เพราะฉะน้ัน จะถือทัศนะเก�าไม�ได�  แต�แนละ การเปล่ียนแปลง
ทุกอย�างไม�ใช�ของดี ถ�าหากมีวิธีประนีประนอมระหว�างเด็กกับผู�ใหญ�ก็ควรทํา แต�ความรับผิดชอบอยู�ที่
ผู�ใหญ�
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 ถาม เมื่อเมืองไทยกําลังมีเหตุการณ�วุ�นวายเมื่อ ๑๔ ตุลาคม อาจารย�ได�เลี่ยงหนีไปที่อื่น แต�
หลังจากได�มีการจัดต้ังรัฐบาลเสรีแล�ว อาจารย�ก็เอาคานมาสอด อาจารย�พยายามพูดเล่ียง ไม�เคยพูดตรง ๆ
ว�าจะเป�นหัวหน�าพรรคหรือไม� ผมอยากให�อาจารย�พูดตรง ๆ ว�าอยากจะเป�นหรือไม�?
 ตอบ ผมไม�เคยพูดเลี่ยง ๆ ผมพูดมาตรง ๆ ว�าไม�เป�นแน ๆ  ผมพูดมา ๓–๔ หนแล�วว�าไม�เอา
แน เม่ือกลับมาจากเมืองนอก มาเม่ือเดือนธันวาคมก็ได�ให�สัมภาษณ�ไปคร้ังหน่ึงแล�ว และเม่ือมกราคมกลับ
มาอีก หนังสือพิมพ�ก็สัมภาษณ�อีก  ผมบอกว�า ผมไม�เอาแนท้ัง ๒ หน และมาถามอีก ผมก็บอกว�าไม�เอาแน
ไม�เคยพูดเลยว�า บอกให�เป�นก็เป�น
 ผมว�าเรากําลังพูดถึงเรื่องอุดมคติ ไม�ได�มาซักผม  ส�วนที่เห็นว�าผมเลี่ยงอันตรายและเอาคานมา
สอด ผมไม�จําเป�นต�องตอบ คุณจะคิดอย�างไรแล�วแต�คุณ  แต�ถ�าถามผมว�า ผมมีอุดมคติอย�างไรพอตอบ
ได� คืออะไรท่ีเป�นเร่ืองของความดี ความงาม ความจริง จะต�องยึดถือไว� และไม�จําเป�นต�องให�ขนบธรรมเนียม
มาบีบคั้น ขนบธรรมเนียมอะไรที่ดีเราก็รับ ถ�าไม�ดีเราก็รับ
 ถาม อยากเรียนถามท�านว�า อุดมการณ�ทางการเมืองของท�านอาจารย�มีอย�างไร?
 ตอบ เราต�องพยายามรักษาผลประโยชน�ของคนส�วนรวมของชาติ จะเรียกว�าเป�นคอมมิวนิสต� 
หรือโซเชียลลิสม� หรือแคป�ตอลลิสม� หรืออะไรก็แล�วแต�  แต�นี่เป�นอุดมคติ  การนําไปสู�อุดมคตินี้จําเป�น
ต�องมีสิ่งที่เป�นเครื่องมือ คือเสรีภาพของแต�ละคน ทั้งการพูด การเขียน การคิด การตั้งสมาคม เสรีภาพ
ในการท่ีประชาชนจะต้ังผู�แทนราษฎรขึ้นไปเพ่ือควบคุมและจัดต้ังรัฐบาล
 ในลัทธิเศรษฐกิจบางลัทธิ เช�น โซเชียลเดโมแครตหรือโซเชียลลิสม� ซึ่งมักมีคนอ�างว�าผมนิยมอยู�  
จริงอยู� อาจมีจุดมุ�งหมายตรงกันคือ ถือประโยชน�ของประชาชนเป�นใหญ�  แต�วิธีการของผมเห็นว�า เมือง
ไทยยังไม�สามารถไปสู�การกระทําอันนั้นได�  เนื่องด�วยวิธีการจะนําสังคมนิยมมาสู�เมืองไทย จําเป�นต�อง
อาศัยระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ  เพราะเหตุว�าโซเชียลลิสม�หมายถึงว�ารัฐบาลทําหลาย ๆ อย�างเพื่อ
ประชาชน  ผมเห็นด�วยในหลักการ แต�เห็นว�าขณะนี้ยังทําไม�ได� เพราะระบบราชการยังไม�มีประสิทธิภาพ
พอท่ีจะเป�นเคร่ืองมือรัฐบาลในลักษณะน้ัน  เพราะฉะน้ันในขณะน้ีผมเห็นว�าส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการเมืองไทย 
คือเสรีภาพของประชาชน และต�อไปก็สุดแท�แต�ราษฎรผู�มีสิทธิออกเสียงจะพิจารณาเอาว�าจะไปทางซ�ายหรือ
ทางขวา หรือจะผสมทั้งซ�ายและขวา ในระหว�างนั้นก็พยายามแก�ไขระบบราชการให�ดีข้ึน
 ถาม ผมสนใจข�อคิดเห็นของอาจารย�ที่ว�ารัฐธรรมนูญใหม�ควรเป�นประชามติของราษฎร ท�าน
อาจารย�คิดว�าเร่ืองนี้พอจะเป�นไปได�ตามท่ีอาจารย�คาดไว�หรือมีอุปสรรคอะไรบ�าง?
 ตอบ ในระหว�างนี้ผมพยายามร�างรัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวแก�ไขฉบับ ๒๕๑๕ เพื่อที่
จะเป�ดช�องให�มีประชามติ แล�วเอาไปให�เพ่ือนที่เป�นนักกฎหมายดู บางท�านก็บอกว�าทําได� บางท�านก็บอกว�า
ทําไม�ได�  เหตุผลที่ร�างเพราะแต�ละครั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญ เราไม�เคยปรึกษาราษฎรเลย  คณะราษฎรใน
ป� ๒๔๗๕ เองก็ไม�ใช�ตัวแทนราษฎรที่แท�จริง เพราะฉะน้ันราษฎรจึงไม�มีความสนใจในรัฐธรรมนูญ  ถ�าเรา
ปรึกษาเร่ืองน้ีกับราษฎรเสียที ก็จะช้ีให�ประชาชนเห็นว�ารัฐธรรมนูญน้ีเป�นของเรา อย�างน�อยผู�ใหญ�ทางกรุงเทพฯ
ก็ยังมาปรึกษาเรา อย�างน�อยก็เป�นข�อผูกพันให�เป�นประเพณีอันดีสาํหรับรัฐธรรมนูญต�อไป แต�ในเวลาน้ีถ�า
พูดแล�วก็มีโอกาสที่จะเป�นไปได� ๕๐:๕๐
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 ถาม อาจารย�มีอุดมคติทางด�านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย�างไร?
 ตอบ อุดมคติที่ผมได�กล�าวว�า ถ�าพูดถึงในเรื่องนามธรรมที่ผมคิดไว�ในใจคือ อะไรดี อะไรงาม
อะไรจริง เราควรส�งเสริม  ในทางด�านการเมือง คือ เสรีภาพและประชาธิปไตย ตามท่ีผมเสนอให�ลงประชามติ 
และให�มีสภาเดียว  การที่เห็นว�าแต�ละคนที่จะสมัคร ส.ส. ควรมีสิทธิที่จะเข�าพรรคหรือไม�เข�าพรรคก็ได�
ทั้งหมดนี้เป�นอุดมคติที่ว�าเสรีภาพและประชาธิปไตย
 ส�วนทางด�านเศรษฐกิจ รู�สึกว�าอะไรที่เป�นประโยชน�ต�อคนหมู�มากควรกระทํา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ผมเช่ือในอุดมคติของท�านประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซที่ว�า “ใครเกิดมามีน�อย กฎหมายควรอํานวยให�
มาก” หมายความว�าคนท่ีเกิดมาแล�วยากจน พิการ หรืออาภัพ ไม�ได�รํ่าเรียนช้ันสูง ควรมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร�อง
ความยุติธรรมในสังคมให�ได� เป�นหน�าท่ีของพวกเราท่ีมีวิทยฐานะสูงกว�า มีโชควาสนากว�า ท่ีจะรับใช� ควรถือ
ว�าเป�นหน�าที่โดยตรง
 ด�านสังคม ถือเสรีภาพส�วนบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณีบางครั้งบีบคั้นเสรีภาพส�วนบุคคล จน
กระทั่งบางครั้งจะทําอะไรก็ต�องทําแบบอย�างเดียวกันหมด
 ถาม ใคร�เรียนถามป�ญหาปรัชญาว�า คํากล�าวที่ว�าคนเราทําความดีเพราะหวังผลดีตอบแทน
ไม�มีใครทําดีเพราะสิ่งนั้นเป�นความดี  คํากล�าวนี้ดูประหนึ่งว�า บุคคลพวกแรกที่ทําความดีเพราะต�องการ
ความดีตอบแทนน้ัน เป�นผู�ท่ีมีนํ้าหนักแห�งความดีน�อยกว�าผู�ท่ีทําดีเพราะส่ิงน้ันเป�นความดี แต�ถ�าผลตอบแทน
ไม�ใช�ผลตอบแทนเฉพาะตัว คือตอบแทนส�วนรวมแล�ว  คนที่ทําดีเพราะหวังความดีตอบแทน คงมีน้ําหนัก
แห�งความดีมากกว�าใคร�เรียนถามความคิดเห็นของอาจารย�ในเร่ืองนี้
 ตอบ เร่ืองน้ีเป�นเร่ืองระหว�างคนมีอุดมคติและไม�มีอุดมคติ คนท่ีทําความดีด�วยเหตุผลท่ีรู�สึกว�า
เป�นสิ่งดีแล�วทําเป�นคนที่ยึดมั่นในอุดมคติ คนที่ทําความดีเพราะเห็นว�า เป�นผลประโยชน�ส�วนตัว ไม�ใช�
ประโยชน�ส�วนตัวไม�ทํา ในกรณีนี้ ไม�ว�าดีแค�ไหนก็ไม�ทํา หรือไม�ดีก็ทํา อันนี้ไม�ใช�อุดมคติแน  แนละ ในโลก
น้ีบางทีก็มีความยุติธรรม บางทีก็ไม�มี คนท่ีมีอุดมคติอาจถูกเย�ยหยัน ส�วนคนไม�มีอุดมคติเหยียบยํ่าอุดมคติ
อาจจะได�ลาภยศมาก แต�นั่นไม�ได�หมายความว�า เราจะจํากัดความว�าอย�างไรดี แตกต�างจากท่ีเราได�ทํา
 ถาม ในขณะน้ีคนไทยส�วนหน่ึงอยู�ในป�า และส�วนท่ีอยู�ในเมืองกําลังจะจับอาวุธเข�าประหัตประหาร
กัน ผมคิดว�าไม�มีใครยุแหย�อยู�เบ้ืองหลัง เราควรจะปรับอุดมคติของทั้งสองฝ�ายเข�าหากันหรือไม� และถ�าจะ
ปรับ จะปรับอย�างไร?
 ตอบ คนไทยจะมีสิทธิทางการเมืองต�างกัน จนกระท่ังฆ�าฟ�นกัน และท่ีร�ายกว�าน้ัน ราษฎรชายแดน
ยังถูกลูกหลงทั้งซ�ายและขวา เช�นกรณีบ�านนาทราย ผมว�ายังมีอีกหลายแห�งไม�เฉพาะนาทราย ทางฝ�าย
คอมมิวนิสต�บอกว�าคนในนาทรายเป�นสายตํารวจ ทหาร ส�วนตํารวจทหารก็บอกว�า คนในนาทรายเป�นสาย
ให�คอมมิวนิสต� ซึ่งอาจจะเป�นจริงทั้งคู�  ผลที่เกิดขึ้นก็คือราษฎรที่จะหากินโดยสุจริตโดนขนาบทั้งซ�ายและ
ขวา ผลเสียหายเกิดแก�ราษฎร อันนี้เป�นตัวอย�าง
 ผมเห็นว�าอะไรในโลกน้ีขัดขวางกันถึงขนาดตีฟ�นกันน้ัน ถึงอย�างไรก็ยังหาวิธีสงบได� จะเห็นว�าแม�แต�
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒  ไป ๆ มา ๆ ก็ต�องสงบไม�ว�าจะเกิดเหตุอะไร ถ�าแต�ละฝ�ายไม�ยอมหันหน�าเข�า
เจรจากัน เช�นนี้จะเกิดผลร�ายแก�ทั้งสองฝ�ายตลอดไป
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 ผมจึงเห็นว�าในเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล�ว ซึ่งเดิมไม�ว�าอะไร เราจะใช�กําลังเข�าปราบปราม 
ซึ่งผมเห็นว�าไม�ถูกต�อง  บางอย�างเรานาจะใช�วิธีป�องกัน บางอย�างถึงต�องใช�วิธีแก�ไขก็ไม�ใช�ด�วยวิธีใช�อาวุธ
อย�างเดียว การปราบปรามด�วยอาวุธอาจจําเป�นในบางขณะ แต�ส�วนใหญ�แล�วควรหลีกเล่ียง
 ในเม่ือเปล่ียนการปกครอง และรัฐบาลในระบบน้ีก็คือพลเรือนเป�นนายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรี
เป�นส�วนใหญ�ควรที่จะพยายามเจรจาหาวิถีทางสงบศึกประนีประนอมด�วยกันทั้ง ๒ ฝ�าย  แม�จะไม�มีหวังที่
จะทําให�ฝ�ายที่เป�นคอมมิวนิสต�จริง ๆ หันมาเจรจาได� แต�อย�างน�อย อย�าลืมว�าที่เราเรียกว�าผู�ก�อการร�าย
ส�วนใหญ�ไม�ใช�คอมมิวนิสต�  อันนี้รัฐบาลเก�าก็ยอมรับว�าได�เคยกล�าวเกินความจริงไปถึงเรียกว�าเป�นผู�ก�อ
การร�ายคอมมิวนิสต� การท่ีรัฐบาลจะเป�ดเจรจาแทนท่ีจะยิงกันคงจะเป�นไปได�  อย�างน�อยคนท่ีไม�ใช�คอมมิวนิสต�
ก็จะออกมาจากป�า ส�วนท่ีเป�นคอมมิวนิสต�จริง ๆ เราอาจใช�นโยบายต�างประเทศอีกทางหน่ึง โดยสืบว�าอาวุธ
เขาได�มาจากไหน ซึ่งเราก็รู�กันอยู�แล�ว และเมื่ออาวุธมาจากต�างประเทศ เราจะมีการเจรจากับประเทศที่ช�วย
อบรมเขา ส�งอาวุธให�เขา ซึ่งก็คงจะพอเจรจากับประเทศที่ช�วยอบรมเขา ส�งอาวุธให�เขา ซึ่งก็คงจะพอเจรจา
กันได� ไม�ทราบว�าท�านทั้งหลายจะเห็นด�วยกับผมหรือไม�ในเรื่องข�อเท็จจริง เข�าใจว�าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล�ว
การโจมตีของคอมมิวนิสต�เบาลงไป วิทยุซ่ึงเป�นปรป�กษ�ก็เสียงเบาลง แต�เน่ืองจากเราไม�ได�เป�ดเจรจาในตอน
นั้น ตอนหลังเลยรุนแรงขึ้นทุกที แนละเมื่อตํารวจทหารเราต�องตายไปคนหนึ่ง ทหารตํารวจที่เป�นเพื่อนก็
เจ็บแค�น เราก็ออกปราบปรามกวาดล�าง เม่ือคนในป�าถูกยิง เขาก็เจ็บแค�น อันน้ีไม�มีทางส้ินสุด  ผมอยากจะ
ให�แต�ละคนแสดงความเห็นว�าเราจะแก�ไขอย�างไร เสนอวิธีการข้ึนมา ไม�ใช�แต�เฉพาะรัฐบาลเร่ืองน้ีเป�นป�ญหา
ที่ไม�นาทิ้งไว�หรือใช�วิธีทางทหารแก�ไข
 ถาม อยากทราบความเห็นของอาจารย�ในการจัดต้ังพรรคคอมมิวนิสต�ในไทย?
 ตอบ อันนี้รู�สึกเป�นป�ญหาใหญ�  ผมเห็นว�าควรมีการเป�ดโอกาสให�คอมมิวนิสต�ตั้งพรรคโดย
อิสระ  เราไม�ไว�ใจคอมมิวนิสต� ผมก็ไม�ไว�ใจ เราไม�ต�องกลัวว�าพรรคคอมมิวนิสต�จะเข�าสภา  เมื่อเขามาหา
เสียง ลองถามเขาว�า เขามีทีท�าต�อพระมหากษัตริย�อย�างไร ให�เขาตอบในข�อน้ี  ถ�าเขากล�าพอท่ีจะตอบความ
นิยมในพรรคคอมมวินิสต�ของไทยก็น�อยลงทันที
 ถาม อุดมคติของอาจารย�คือเสรีภาพและผลประโยชน�ของประชาชน อยากทราบว�าอาจารย�มี
วิถีทางอย�างไรบ�างที่จะทําประโยชน�ให�ประชาชน?
 ตอบ เม่ือผมเป�นข�าราชการกระทรวงการคลัง การท่ีจะทําประโยชน�ให�คนส�วนใหญ� ผมพยายาม
ดูว�า ในการให�มีการเก็บภาษี พยายามให�เก็บตามคนรวยให�เสียมาก คนจนให�เสียน�อยตามสัดส�วน  ส�วนด�าน
รายจ�าย ผมพยายามให�สํานักงบประมาณมีบริการแก�ประชาชนมากข้ึน เช�น การศึกษา จะเห็นได�ว�าสมัยผม
งบประมาณด�านการศึกษาเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ
 เวลานี้ผมรู�สึกว�านาจะสนใจกับกรรมกรและชาวนา  ผมเห็นว�าการกระทําของรัฐบาลเก�าในเรื่องนี้
ไม�ได�ผล เพราะฉะน้ันเราพยายามหาวิธีใหม�  เหตุผลท่ีผมไม�ยอมรับตําแหนงทางการเมือง ก็คือ ผมรู�สึกว�า
การที่ผมจะทําหน�าที่พัฒนาชนบทและขณะเดียวกันก็ดําเนินงานทางการเมืองนอกสังเวียน หมายความว�า
สนับสนุนกลุ�มต�าง ๆ ที่เรียกร�องสิทธิมนุษย� กลุ�มที่ส�งเสริมประชาธิปไตย กลุ�มพิทักษ�เสรีภาพประชาชน  
ถ�าผมทําอยู�เช�นนี้ ผมรู�สึกว�าผมมีช�องทางที่จะป�องกันไม�ให�เกิดวิกฤตการณ�เหตุร�าย แต�ถ�าผมรับตําแหนง
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เป�นผู�ใหญ�ในรัฐบาล แนละใครก็ย�อมว�าชี้นกเป�นนก ชี้ไม�เป�นไม� แต�ที่จริงแล�วไม�เป�นเช�นนั้น บางครั้งแม�ว�า
เราจะตั้งใจทําอะไรก็ตาม แต�ถ�าเรามีคนที่ใช�ไม�ได� หรือให�ทําแล�วไม�ทํา ก็จะไม�ได�ผล  เห็นได�จากอาจารย�
สัญญาในขณะนี้ ท�านไม�มีเวลามาคิดอ�านในเรื่องคุมคนให�ทําอย�างนั้นอย�างนี้ ผมไม�ได�หมายความว�าผม
ติเตียนตําแหนงนายกฯ ว�าเป�นตําแหนงไม�มีเกียรติ  แท�จริงเป�นหน�าที่ที่สําคัญมาก แต�ใจผมรักจะทําหน�าที่
นี้มากกว�า
 ถาม ผมใคร�ถามเกี่ยวกับอุดมคติของอาจารย�ที่ว�า อาจารย�มีความสนใจในระบอบสังคมนิยม 
แต�เหตุการณ�ในประวัติศาสตร�ไม�เคยมีประเทศใดบรรลุระบอบสังคมนิยมได�โดยสันติวิธีเลย มีอยู�ประเทศ
หนึ่งคือชิลี ซึ่งได�พยายามพัฒนารูปแบบด�วยวิธีสันติเป�นเวลาถึง ๓ ป� แต�ในที่สุดสังคมนิยมของชิลีก็ล�ม
เหลว จึงอยากเรียนถามท�านอาจารย�ว�า วิธีการในการใช�สังคมนิยมของอาจารย�จะเหมือนชิลีหรือไม�?
 ตอบ ข�อแรกทีเดียว ถ�าผมได�พูดผิดไปขออภัยด�วย ผมไม�เคยอ�างว�าผมเป�นนักสังคมนิยม เม่ือ
ครู�ท่ีผมอธิบายเร่ืองน้ีเป�าหมายของผมอาจจะไปตรงกับสังคมนิยมหรือไม�ก็แล�วแต�  แต�ผมรู�สึกว�าไม�มีคุณวุฒิ
ท่ีจะเป�นนักสังคมนิยม เพราะในขณะน้ีผมไม�เห็นว�าเราควรยึดการผลิตหรือการพาณิชย�มาเป�นของรัฐท้ังหมด 
ด�วยเหตุที่ว�าข�าราชารของเรายังมีมือไม�ไม�พอ  ข�อสอง คําว�าสังคมนิยมมีหลายอย�าง รัสเซียก็เรียกว�า
โซเชียลิสม� เยอรมันเป�นโซเชียลเดโมแครตก็เป�นโซเชียลิสม� อังกฤษพรรคกรรมกรก็เป�นโซเชียลิสม� ในโลก
นี้มีทั้งโซเชียลิสม�แก�โซเชียลิสม�อ�อน  สิ่งที่ผมเข�าใจว�าผู�ถามลืมไปคือ พรรคโซเชียลเดโมแครตในสวีเดน 
นอร�เวย� เดนมาร�ก ใน ๓ ประเทศน้ี เกิดมาโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ มีกษัตริย�เป�นประมุข โซเชียลเดโมแครต
ในสวีเดนครองเมืองมาแล�วประมาณ ๒๐ กว�าป�  เดนมาร�ก นอร�เวย� ก็เช�นเดียวกัน  ออสเตรเลีย ซ่ึงนายกฯ
เพ่ิงมาเยือนเม่ือเร็ว ๆ น้ี ก็เป�นพรรคกรรมกร  การจะเป�นรัฐบาลก็โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
พร�อมทุกประการและรับผิดชอบได�เช�นเดียวกัน
 จริงอยู� ตัวอย�างของชิลี เห็นได�ชัดว�าฝ�ายนายทุน โดยเฉพาะนายทุนต�างประเทศจะต�องพยายาม
ขัดขวางลบล�าง  ในชิลีนี้ผมรู�พอสมควร มันยอกย�อนมากกว�านี้ คือพรรคของประธานาธิบดีอาเยนเด�เอง 
ซึ่งเป�นโซเชียลิสม�นั้น ต�องรวมสมทบกับฝ�ายคอมมิวนิสต� จึงสนับสนุนให�เป�นประธานาธิบดีสําเร็จ
 แม�ในประเทศไทย วันหน�า รัฐบาลไทยอาจเป�นสังคมนิยมได� โดยไม�ต�องปฏิวัติรัฐประหาร เข�ามา
โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ และเข�ามาโดยมีพระเจ�าอยู�หัวเป�นประมุขของประเทศ ไม�จําเป�นต�องมีการเปลี่ยน
แปลงสถาบนัพระมหากษัตริย�  ส�วนใหญ�ผู�ท่ีรู�เร่ืองการเมืองหรอืรู�แต�ทําเป�นไม�รู� พยายามจะบอกว�า ถ�าใคร
ซ�าย นี่แหละศัตรูในหลวง นี่เป�นเรื่องที่ทําให�เกิดความเกลียดชังในเรื่องนี้ แต�พวกเราก็เรียนรู�ระบอบการ
เมืองมามาก ไม�จําเป�นต�องให�เขาหลอกได�
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