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 ส่ิงท่ีผมจะพูดในวันน้ี สําหรับท�านท่ีคุ�นกับข�อเขียนของผมก็คงจะรู�ว�า ไม�มีอะไรใหม�เท�าใดนัก  เพราะ
หลาย ๆ อย�างผมก็พูดมาแล�วโดยเฉพาะหลักของสังคมที่พึงปรารถนา
 ผมขอเร่ิมต�นว�า สังคมที่เราปรารถนาท่ีเราวางเป�าหมายที่จะดําเนินการให�เป�นสังคมที่นาอยู�นั้น จะ
ต�องมีหลัก ๔ ประการ คือ
  ๑.   สมรรถภาพ
  ๒.   เสรีภาพ
  ๓.   ความยุติธรรม
  ๔.   ความเมตตากรุณา
 ผมจะขอขยายความสักเล็กน�อย สมรรถภาพนี้หมายถึงการดําเนินการต�าง ๆ ไม�ว�าจะของราชการ
ก็ดี หรือของเอกชนก็ดี จะต�องลงทุนน�อยท่ีสุด และได�ผลมากท่ีสุด และตรงเป�าหมาย ข�าราชการไม�มีทุจริต
ไม�มีการเหลาะแหละ สามารถจะดําเนินการไปได�ตามเป�าหมายตามขั้นตอน  สมรรถภาพยังรวมถึงการพูด
จริง ความสุจริตใจ ตรงไปตรงมา
 เสรีภาพน้ี ผมหมายความถึงเสรีภาพท้ังทางร�างกาย เสรีภาพในชีวิต เสรีภาพทางการเมือง เสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจ บางคนบอกว�าประเทศตะวันตกที่ใช�ลัทธินายทุนนั้นมีเสรีภาพทางการเมือง แต�ไม�มี
เสรีภาพในทางเศรษฐกิจ เพราะเหตุว�าความยากความจนกับความมั่งมียังห�างไกลกันนัก เสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจมีอยู�ในประเทศที่เราเรียกว�าประเทศคอมมิวนิสต� แต�จะมีมากหรือมีน�อยนั้นเป�นอีกเรื่องหนึ่ง 
หมายความว�าในทางเศรษฐกิจไม�ด�อยกว�ากันมากนัก แต�ว�าไม�มีเสรีภาพทางการเมือง ใครจะมาพูดจะมาต้ัง
พรรคการเมืองซึ่งไม�ตรงกับนโยบายของรัฐบาลไม�ได�นี่เป�นการปราศจากเสรีภาพทางการเมือง
 ความยุติธรรมในสังคมก็คือว�า ไม�ว�าใครจะเกิดมามีอํานาจวาสนา  เกิดมาเป�นลูกคนม่ังมีหรือคนจน
ต�างเสมอภาคกันหมด ทําผิดต�องขึ้นศาล  ไม�ใช�ทําผิดแล�วจะอยู�ในอิทธิพลของบิดามารดาหรือของเพื่อน  
ใครทําดีก็ได�ดี ใครทําชั่วก็ได�ชั่ว  แรงงานก็ควรจะได�รับค�าตอบแทนเช�นเดียวกับนายทุน  นี้เป�นความ
ยุติธรรมทั้งในด�านเศรษฐกิจและกฎหมาย
 ความเมตตากรุณาก็จําเป�นที่จะต�องมี เพราะเหตุว�า คนที่เกิดมาง�อยเปลี้ยเสียขา  สติป�ญญาทึบ
ที่อยู�ในชนบทที่ยากไร� ก็ควรจะได�รับการเก้ือหนุนเป�นพิเศษจากผู�ที่มีอํานาจวาสนา
 ผมเข�าใจว�า ถ�าสังคมใดมีลักษณะอยู� ๔ ประการน้ีแล�วจะดําเนินไปสู�สันติ และสันตินี้ เราก็รู�กันอยู�
แล�วว�าเป�นความสุขอย�างเลิศ จึงเชื่อว�าคําคําน้ีเป�นเป�าหมายของสังคมไทย
 อาจจะมีผู�ถามว�าหลัก ๔ ประการนี้ อะไรสําคัญที่สุด คําตอบของผมก็คือว�า  เสรีภาพสําคัญที่สุด 
ถ�าเราเช่ือในศักยภาพของสมองมนุษย�แล�ว ถ�าปล�อยให�เขามีเสรีภาพแล�ว ความยุติธรรม สมรรถภาพ และ
ความเมตตากรุณาจะมาเอง  เพราะฉะนั้นผมจึงขอย้ําในข�อที่ว�าเสรีภาพสําคัญที่สุดในกรณีนี้  ทุกวันนี้เรา
มักจะบ�นกันว�าบ�านเมืองของเรามีเสรีภาพมากเกินไป  ใครจะทําอะไรก็ทําได�  มือใครยาวสาวได�สาวเอา  
แต�ความจริงคําว�า “เสรีภาพ” กับ “เสรีนิยม” ผิดกัน ไม�เหมือนกัน  บ�านเมืองที่มีลักษณะเสรีนิยมนั้นมี
ลักษณะไปอีกอย�างหนึ่ง  แต�บ�านเมืองที่แต�ละคนมีเสรีภาพในความคิดในความอ�านในการรวมกลุ�มเป�น
สมาคมเป�นอีกอย�างหนึ่ง  ผมคิดว�าควรจะทําความเข�าใจกันเสียแต�เดี๋ยวนี้
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 เมื่อได�นิยามเป�าหมายของสังคมที่พึงปรารถนาแล�ว  มาดูสภาพป�จจุบันนี้  ก็ยังเห็นว�าขาดอยู�
หลายประการ  ขาดทั้งสมรรถภาพ ขาดทั้งเสรีภาพ  (ถึงแม�ว�าประเทศไทยเวลานี้จะมีเสรีภาพในทางการ
เมืองมากกว�าเพื่อนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต�)  ขาดทั้งความยุติธรรมขาดทั้งความเมตตา
กรุณา  มีแต�ประหัตประหารกันเป�นส�วนใหญ�  และระบบสังคมในประเทศไทยก็เป�นระบบนายทุนแบบผูกขาด
 ผมก็หวนกลับมาคิดว�า ทําไมจึงเกิดเรื่องพรรค�นี้ขึ้น ถ�าพูดไปแล�วก็เป�นการนึกถึงตัวเองในสมัย 
๒๐ ป�ก�อน ที่ตนได�มีส�วนในการทําราชการ  มีความรับผิดชอบพอใช�ที่จะทําการพัฒนาบ�านเมือง ทําไมจึง
ได�ปล�อยให�เกิดเรื่องเช�นนี้เข�า ผมก็ได�รับคําตอบว�า (นี่พูดถึงส�วนตัวผมและเพื่อนรุ�นเดียวกัน)  ในสมัยรับ
ราชการและมีความรับผิดชอบพอสมควรในระบบเศรษฐกิจและสังคมนั้น เราเอาใจใส�ในเรื่องหนึ่ง คือ 
เร่ืองสมรรถภาพของระบบเศรษฐกิจของไทย 
 ท�านท้ังหลายคงจําได�ว�าหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มีการทุจริตมากข้ึนในวงราชการ มีการให�อภิสิทธ์ิ
แก�ผู�หนึ่งผู�ใดมากขึ้น และแม�หลังการปฏิวัติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  จอมพลผินก็ยังมีการให�
อภิสิทธ์ิแก�คนบางชนิดอยู�เร่ือย ๆ และอภิสิทธ์ิน้ีก็รุนแรงข้ึนทุกที  พวกผมในขณะน้ันสนใจในเร่ืองท่ีว�าจะให�
บ�านเมืองของเราเป�นกลาง ไม�ให�เป�นเร่ืองมุโขโลกนะ ไม�ให�เป�นเร่ืองท่ีจะให�อภิสิทธ์ิแก�ใครได�  จึงได�พยายาม
ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและสังคมให�เป�นไปตามท่ีหวังไว�  เช�น  ยกเลิกสํานักงานข�าว  ให�มีการค�าข�าวอย�าง
เสรี  เราพยายามท่ีจะทําให�ระบบเศรษฐกิจและระบบการคลังของเราเป�นไปโดยเรียบร�อยย่ิงข้ึน  ตัวอย�างเช�น  
เมื่อครั้งก�อนเงินคงคลังมีอยู�เท�าใด  มักจะไม�เป�นที่รู�กัน  บัญชีงบประมาณก็ไม�ดี  พวกเราก็มาแก�ป�ญหา
เหล�าน้ี  จนกระทั่งปรากฏว�ามีสมรรถภาพพอสมควร  
 แต�ถึงกระน้ันก็ตามเราดําเนินการเลยไปอีก จนกระท่ังสร�างส่ิงท่ีเราเรียกว�า  “พ้ืนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ” เช�น ตัดถนนหนทางให�มากข้ึน  มีกระแสไฟฟ�าใช�มากข้ึน  มีเข่ือนชลประทานมากข้ึน  มีสินเช่ือ
การเกษตรมากข้ึน ท้ังหมดน้ีล�วนเป�นการทําโดยส�วนรวม ทําให�มีผลประโยชน�ต�อส�วนรวม เช�น ทําให�รายได�
ประชาชาติเพ่ิมข้ึน ๖-๘ %  ๑๖% ก็เคยมี  น่ีเป�นส่ิงท่ีคร้ังหน่ึงเราเคยภูมิใจ  แต�เม่ือมาคํานึงถึงส�วนย�อย
ในชนบทก็ดี  ในด�านกรรมกรก็ดี  เราก็รู�สึกว�าเราได�บกพร�องเป�นอย�างมาก  นี่เป�นมูลเหตุแห�งความคิด 
(ซึ่งผมเองก็ได�มีอยู�เม่ือประมาณ ๕ ป�ที่แล�วมา) ว�าที่เราทําไปน้ันไม�ค�อยถูก
 ที่ผมนํามากล�าวนี้ก็เพื่อแสดงให�เห็นว�า  ระบบนั้นมันดีอยู�ชั่วขณะหนึ่ง และดีอยู�ในขอบเขตจํากัด
ไม�ท่ัวถึงชนบท  เพราะฉะน้ันผลท่ีเกิดมาก็คือว�า มือใครยาวสาวได�สาวเอา เพราะเหตุว�า เม่ือสร�างถนนแล�ว
ใครมีรถว่ิงได�  ก็ได�เปรียบกว�าคนอ่ืน  คนท่ีไม�มีรถ  ไม�รวบรวมเป�นสหกรณ�  ก็ถูกคนอ่ืนขูดรีดเป�นธรรมดา  
นี่เป�นความบกพร�องของพวกรุ�นผมที่รับราชการอยู�ในขณะนั้นได�ทําเอาไว�   สําหรับคนรุ�นต�อไปขออย�าได�
ทําอย�างนี้อีก  ควรจะทําให�มันดี  อย�าให�มันแย�ไปกว�าน้ัน  นี่เป�นความบกพร�องของระบบป�จจุบนั
 ความบกพร�องของคนที่อยากเป�นมาร�กซิสต�  อยากเป�นคอมมิวนิสต�ในขณะน้ี  ผมก็ว�ามีอยู�  ผม
ไม�เห็นด�วยกับเบนเนตที่ว�าในเมืองไทยเรายังไม�เคยมีรัฐบาลฝ�ายซ�าย รัฐบาลคอมมิวนิสต�  เพราะฉะน้ันเรา
จึงไม�รู�แนว�ามันจะเลวอย�างไร  แต�เราก็รู�แนว�าที่อื่น ๆ มันเลวกันอย�างไร  อย�างที่ผมได�เรียนเอาไว�ว�า 
เสรีภาพในทางการเมืองในระบบคอมมิวนิสต�มันเป�นไปไม�ได�  จะไม�มีเป�นอันขาด  ที่ในประเทศรัสเซียพวก
เราจะมาประชุมกันอย�างนี้  เพื่อพิจารณาว�าระบบการปกครองของรัสเซียไม�ดี  จะต�องเปลี่ยนแปลง  ถ�า
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พวกเรากล�าประชุมกันอย�างนี้แล�ว  พวกเราจะต�องไปโรงพยาบาลบ�ากันทุกคน  เพราะเหตุว�าการลงโทษผู�
ที่คิดอ�านผิดจากรัฐบาลรัสเซีย ก็คือการส�งโรงพยาบาลบ�า  เพราะเหตุว�าถ�าไม�บ�าทําไมจึงบอกว�ารัฐบาลไม�
ดี  มันต�องบ�าแน ๆ นี่เป�นความจริงในรัสเซีย  ในเวลาน้ีใคร ๆ ไปเมืองจีนกันมาก็บอกว�าดีร�อยแปด ลอง
ใครบอกว�าเหมาไม�ดีสิ  ในเมืองไทยเราบอกว�าเสนีย�ไม�ดีเราพูดได�  แต�ถ�าเราไปเมืองจีนและพูดว�าเหมาใช�
ไม�ได�สิ  ใคร ๆ อาจจะไม�รู�สึก  แต�ผมรู�สึกว�าเสรีภาพในทางการเมืองเป�นสิ่งที่พึงปรารถนาอย�างยิ่ง เพราะ
ฉะน้ันทั้ง ๆ ที่เป�น “หัวหน�าคอมมิวนิสต�” ผมก็ยังเห็นว�าประเทศไทยไม�ควรเป�นคอมมิวนิสต�
 มีบางท�านอาจจะถามว�าสังคมนิยม  ทุนนิยม  มันเป�นอย�างไรกันแน  คําตอบผมซ่ึงอาจจะต�างจาก
คนอื่นก็คือ  เวลาน้ีพรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว�าพรรคทุนนิยมนั้นไม�มีเลยในโลก ส�วนมากมีแต�พรรคที่
เรียกตัวเองว�าพรรคอนุรักษ�นิยม  หรือมิฉะนั้นก็พรรคเสรีนิยม  เพราะฉะนั้นจึงดูยาก  ที่ร�ายที่สุดก็คือ
พรรคที่เรียกว�าพรรคสังคมนิยมก็มีอยู�มากมายเหลือเกิน  มีอยู�กว�าร�อยลัทธิ  แต�ผมแยกออกมาเป�น ๒ 
อย�าง  คือสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต�  และสังคมนิยมประชาธิปไตย  เช�นท่ีมีอยู�ในอังกฤษ เยอรมัน  และ
แถบสแกนดิเนเวีย  อันหลังน้ีจะมีพระมหากษัตริย�ก็ได�ไม�มีก็ได�  แต�ดําเนินตามระบอบรัฐสภา  สังคมนิยม
ประชาธิปไตยนี้ผมแบ�งออกเป�น ๒ ประเภท  ประเภทแรกเห็นว�าป�จจัยการผลิตทั้งหลาย  รัฐบาลจะต�อง
ควบคุมให�มากที่สุดเท�าที่จะทําได�  ประเภทที่ ๒ ยังปล�อยให�เอกชนทํากิจการบ�าง สําหรับประเทศไทยนี้
ผมไม�มีข�อสงสัย  ท่ีรัฐบาลจะเอามาทําน้ัน ทําไม�ได�แน ๆ เพราะเหตุว�าสมรรถภาพของข�าราชการเราน้ันเลว
เต็มที  เพราะฉะน้ันอย�าเลยท่ีจะเอาสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย ชนิดแรกน่ีเอาโรงงานต�าง ๆ มาเป�นของ
รัฐบาล  อย�าเลยทีเดียว หรือแม�กระทั่งการขายข�าว  พวกเราที่เป�นนักเรียนนักศึกษาบอกว�ารัฐบาลค�าเอง
เถอะ  อย�าทีเดียว  เพราะในทางเศรษฐกิจจะย่ิงร�ายกว�าน้ี  เม่ือไรเราปฏิรูประบบราชการและทําให�ข�าราชการ
มีประสิทธิภาพพอสมควร  จึงค�อยคิดค�อยอ�านอย�างนั้น
 อย�างไรก็ตามผมเองมีความเห็นว�า  ทําไมเราจะต�องไปติดกับย่ีห�อว�า  เราจะเป�นทุนนิยม  สังคมนิยม  
หรือเสรีนิยม  ทําไมเราไม�คิดป�ญหาของเราก�อน  แล�วแก�ด�วยระบบของเราเอง  ไม�ต�องไปเป�ดตําราของ
เหมา มาร�กซ� เราคิดด�วยสติป�ญญาของเราซ่ึงมีอยู�  ไม�ใช�ไม�มี  คนท่ีเป�ดตําราดูทุกฝ�ก�าวน้ันไม�มีสติป�ญญา 
ทําไมเราไม�คิดว�าในความคิดเรา  สังคมนาจะเป�นอย�างน้ี  นาจะเดินทางสายกลาง  นาจะช�วยคนจนมากกว�า
คนม่ังมี ฯลฯ  น่ีเป�นส่ิงท่ีผมคิดว�าพวกเรานาจะคํานึงกัน เฉพาะอย�างย่ิงเด็ก ๆ ท่ีผมเคยเห็นในมหาวิทยาลัย
ของผมก็มี และในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็มี ไม�ใช�มีอยู�แต�ธรรมศาสตร�เท�าน้ัน ชนิดที่เป�ดตําราดูอยู�เร่ือยและ
ตําราน้ันผิดด�วย  เขียนผิดเพ่ือมอมเมา  เจ�าตําราเขาเองถ�าฟ��นข้ึนมา เขาก็จะกลับไปตายอีก เร่ืองนี้ผมไม�
อยากจะบรรยายละเอียด  แต�มันเป�นจริงอย�างนั้น
 สําหรับผมเองในเม่ือเรามีป�ญหา  เราก็หาวิธีแก�โดยไม�ต�องไปเป�ดตํารา  เผอิญมันไปตรงกับตํารา
นั้นตํารานี้ก็ช�างมันปะไร เผอิญมันไปตรงกับตําราของคอมมิวนิสต� ของอดัม สมิธ ปรมาจารย�ของลัทธิ
ทุนนิยมก็ช�วยไม�ได�  เราทําไปตามที่เราเห็นว�าควรจะทํา  และใครจะเรียกเราว�าอย�างไรก็ช�าง  ชื่อไม�สําคัญ  
อย�างนี้ผมคิดว�าในไม�ช�าเราแต�ละคนต�างก็จะเป�นศาสดา  เช�นเดียวกับที่มาร�กซ�ได�เคยเป�นศาสดามาแล�ว
 ในเร่ืองของประเทศไทย ผมมีความเห็นว�าถ�าเราจะใช�วิธีสันติไปสู�เป�าหมายท่ีสันติแล�ว  เราก็ต�องใช�
วิธีประชาธิปไตย  และจะใช�วิธีอ่ืนไม�ได�  แม�แต�ประเทศบางประเทศในเวลาน้ี  เช�น อิตาลี พรรคคอมมิวนิสต�
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จะขึ้นมาเป�นรัฐบาลได�ด�วยวิธีประชาธิปไตยซึ่งจะเป�นของประหลาด  ก�อนนี้ก็มีแต�ประเทศชิลี  แต�ก็ล�มไป
แล�วเพราะฝ�มือของซีไอเอ  อิตาลีก็กําลังจะเป�นคอมมิวนิสต�ด�วยระบบรัฐสภา
 ที่อื่นจะเป�นอะไรก็แล�วแต�  แต�ของเรานาจะมีระบบประชาธิปไตย  ระบบประชาธิปไตยหมายความ
ว�ากระไร  หมายความว�าจะต�องมีกฎหมู�  ถ�าไม�กฎหมู�  มีประชาธิปไตยไปไม�ได�  มีกฎหมู�ในท่ีน้ีหมายความ
ว�ามีศูนย�นิสิต  มีสหพันธ�กรรมกร ชาวไร�ชาวนา  อีกด�านหน่ึงก็มีนวพล  กระทิงแดง  ชมรมแม�บ�าน  พวกน้ี
ผมจะเห็นด�วยหรือไม�เห็นด�วยไม�สําคัญ  ขอให�มีทุกฝ�าย  จะได�รู�ว�าแต�ละฝ�ายต�องการอะไร  นักการเมือง
จะได�เสนอต�อรัฐบาล  ข�อสําคัญก็คืออย�าใช�อาวุธเป�นอันขาด  ทุกวันนี้เรามักได�ยินเสมอว�า ขวาพิฆาตซ�าย 
ซ�ายพิฆาตขวา ความจริงแล�วถ�าตัดเร่ืองทหารป�าออกไป ในเมืองน้ีมีแต�ขวาพิฆาตซ�าย ซ�ายไม�มีพิฆาตขวาเลย  
ซ�ายน้ีได�แก�พวกศูนย�นิสิตก็ดี  กรรมกรก็ดี พวกน้ีไม�มีอาวุธ  ไม�เคยเลยที่จะห�อยลูกระเบิดโชว�ให�ตํารวจดู
อย�างมากก็มีแต�ป�นกระบอกหนึ่งซึ่งไม�ได�จดทะเบียน  เอาไว�ป�องกันตัว พวกนี้ถึงแม�จะมีความรุนแรงทาง
วาจา  แต�ก็ไม�เคยรุนแรงถึงขนาดใช�ลูกระเบิด
 ผมเห็นว�าประชาธิปไตยเป�นวิถีทางท่ีจะนําไปสู�เป�าหมายของเรา และกฎหมู�ก็จําเป�นสําหรับประชาธิปไตย 
แต�กฎหมู�จะอยู�เหนือกฎหมายไม�ได� นอกเสียแต�ว�ากฎหมู�จะใช�พลังของตนแก�กฎหมายเสียก�อน
 ทีน้ีมาถึงลักษณะอหิงสา เรามักเข�าใจกันว�าอหิงสาหมายถึงการอยู�น่ิง ไม�ทําอะไร ใครจะทําอะไรฉัน
ฉันก็ยอม นั่นไม�ใช�อหิงสา อหิงสาหมายถึงว�าเราไม�ทําร�ายคนอื่น ถ�าเราจะเดินทางสายกลางจริง ๆ เพื่อจะ
นําตัวเองไปสู�สันติด�วยสันติวิธีแล�ว เราจะต�องไม�ทําร�ายคนอื่น ไม�พกป�นหรือลูกระเบิดไว�ฆ�าใคร  เรากล�า
พอที่จะไม�พก
 ผมไม�เห็นด�วยกับการถือป�น ผมอยากจะเรียนด�วยว�าเม่ือตอนผมโดดร�มลงชัยนาทตอนยังหนุม ๆ 
ผมไม�ได�พกป�นเข�ามาเพราะปลงตกแล�วว�า จะต�องใช�อหิงสาทั้งที่เป�นทหาร แต�ก็ใจเย็นอยู�หนอยที่เพื่อน ๆ 
เขาถือป�น  ตอนน้ันผมก็มานึกปลงว�าหากประจัญบานกับญ่ีปุ�นแล�ว ผมยิงเขาไม�ได� เม่ือยิงไม�ได�ก็จะเอาป�น
มาทําไม
 นั่นเป�นเร่ืองส�วนตัวของผม สําหรับอหิงสานั้นผมเห็นว�าเป�นพลังใหญ�ในกระบวนการที่จะนําเราไป
สู�สันติ  อย�าได�ดูถูกอหิงสา
 ผมอยากจะย�อนไปตอนต�นท่ีบอกว�าเมืองไทยทุกวันน้ีมีป�ญหาท่ีจะต�องแก� แต�ก�อนจะแก�น้ันเราต�อง
ถามก�อนว�า ใครเป�นเจ�าของป�ญหา ผมเองเห็นว�าเจ�าของป�ญหาในกรณีนี้คือประชาชนการแก�ไขป�ญหาต�าง 
ๆ นั้นจะต�องให�ประชาชนเขาทําของเขาเอง จริงอยู� ระยะสั้นเราต�องพึ่งรัฐบาล (ซึ่งอาจจะได�บ�าง ไม�ได�บ�าง) 
ระยะยาวเราต�องพึ่งประชาชน แต�ประชาชนเป�นฝ�ายสําคัญที่สุดที่จะเป�นผู�พิจารณาป�ญหาและเป�นพลังใน
การแก�ป�ญหา ประชาชนจะต�องทํา และประชาชนจะทําได�อย�างไร ประชาชนจะทําได�ก็ต�อเมื่อให�การศึกษา
ประชาชน ถ�าประชาชนได�รับการศึกษาแล�วเขาจะรักความยุติธรรม  รักเสรีภาพ มีความเมตตากรุณา และ
ทําให�ข�าราชการมีสมรรถภาพมากข้ึน โดยใช�กฎหมู�รวมพลังผลักดัน
 นอกไปจากการศึกษาแล�ว  ต�องให�เขามีอย�างอ่ืนด�วย  เช�น  ให�เขามีอนามัยท่ีดี  ให�ลูกเขามีโภชนาการ
ท่ีดี  มิฉะน้ันสมองจะเติบโตไปไม�ได�  และต�องให�รายได�ในป�จจุบันของเขาด�วย แต�พวกเราท้ังหลายท่ีพยายาม
พัฒนาชนบท  และพยายามช�วยคนในแหล�งเสื่อมโทรมให�มีความเป�นอยู�ดีขึ้นก็มักจะพบกับทางตัน (ซึ่งมี
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อยู�ชั่วคราว) ใครที่ไปชนบทก็ถูกกล�าวหาเป�นคอมมิวนิสต�ไปหมด  แต�ว�าเราต�องยืนหยัดในหลักการและ
พยายามทําให�ได�มากที่สุดเท�าที่จะมากได�  อาจมีผู�กล�าวว�ากว�าถั่วจะสุกงาก็ไหม� รอไม�ได� ถ�ารอไม�ได� ก็รอ
ไม�ได� จะมีรัฐประหารก็มีไป  แต�ที่แนที่สุดก็คือเมื่อไม�ได�ผลในคราวนี้ คราวหน�าก็เอาใหม�  ถ�าวันหน�ามี
รัฐประหารมีเผด็จการ  ก็มี ๑๔ ตุลาได�อีก  คนเราน้ันต�องต้ังต�นกันใหม�  ในช่ัวชีวิตผมอาจจะไม�ได�เห็น ใน
ชั่วชีวิตท�านทั้งหลายอาจจะไม�ได�เห็น แต�หลักการท่ีควรจะทําคือการให�การศึกษาอนามัยกับโภชนาการ และ
รายได�ที่ดีแก�ประชาชน จะต�องมีอยู�ต�อไป พวกเราเป�นเพียงเชื้อเพลิงอันแรกเท�านั้นที่จะให�แสงสว�างให�เขา
ต่ืนข้ึน แต�ถ�าเผอิญประเทศไทยเกิดเคราะห�ร�าย เราเร่ิมงานไม�เท�าไรก็มีรัฐประหารและเผด็จการน้ันมีอยู�อีก 
๒๐๐ ป�  ก็ช�วยไม�ได� ไม�มีทาง ผมคิดว�าทางอื่นไม�ใช�ทางที่ถูก ที่คิดเป�นคอมมิวนิสต�และจะปฏิวัติให�เร็ว ๆ 
นั้นก็คงจะไม�ได�  สําหรับผมแล�ววิถีทางสันตินั้นมีอยู�ทางเดียวเท�านั้น นั่นคือจะต�องใช�ประชาธิปไตย ซึ่งจะ
ต�องมีกฎหมู� จะต�องใช�วิธีอหิงสา และจะต�องเชื่อมั่นมวลชนเพื่อเป�นพลังสําหรับนําไปสู�สังคมที่เราต�องการ
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