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 ในระยะระหว�าง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ กับ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๑๔ ผมได�รับเชิญให�ไปเยือนมหา-
วิทยาลัยพรินสตัน  ฐานเป�นนักวิจัยอาวุโสทางเศรษฐศาสตร�ประจําวิทยาลัยวูดโรวิลสัน ซึ่งมีชื่อเต็มว�าเป�น
วิทยาลัยเพ่ือรัฐประศาสนศาสตร�และกิจการระหว�างประเทศ (Public and International Affairs) ผมมี
หน�าที่บรรยายและนําสัมมนาเรื่องการพัฒนาประเทศไทย  ซึ่งใช�เวลา ๖ ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน นอกจากนั้น 
ทางวิทยาลัยปล�อยให�ผมใช�เวลาว�างได�ตามความพอใจ ผมได�ใช�เวลาว�างดังกล�าวนั้น เตรียมการบรรยาย
อย�างหนึ่ง เป�ดโอกาสให�นักศึกษาเข�าพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการเรียนอย�างหนึ่ง ทําการศึกษาเรื่อง
บริหารและจัดงานมหาวิทยาลัยอย�างหนึ่ง และรับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยอื่นอีกอย�างหนึ่ง
 ในบทความนี้จะพยายามเล�าเรื่องวิทยาลัยวูดโรวิลสันในสาระสําคัญเป�นประการแรก และในตอน
หลังจะเล�าเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยเท�าที่ได�ยินได�ฟ�งจากอาจารย�และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต�าง ๆ ที่ผมได�ไปเยือน โดยเฉพาะอย�างยิ่งความคิดเห็นของคนไทยในมหาวิทยาลัยอเมริกันต�าง ๆ นั้น

วิทยาลัยวูดโรวิลสัน
 วิทยาลัยนี้เป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพรินสตัน  แต�เป�นส�วนเอกเทศคือมีอิสระในการบริหาร  
การเงิน  การรับอาจารย�และการรับนักศึกษาพอสมควร  วิทยาลัยมีเงินอุดหนุนจากมูลนิธิต�าง ๆ มากพอดู
โดยมูลนิธิต�าง ๆ น้ันเจาะจงกําหนดเงินอุดหนุนให�แก�วิทยาลัยเป�นเร่ือง ๆ ไป  มหาวิทยาลัยพรินสตันจะนํา
ไปใช�โดยท่ัวไปมิได�  เช�น  เงินสมนาคุณท่ีผมได�รับระหว�างอยู�ท่ีน่ันตลอดจนค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปกลับ
นั้น  เบิกได�จากบัญชีหนึ่งของเงินอุดหนุนจากมูลนิธิฟอร�ด ซึ่งตั้งไว�โดยเฉพาะเพื่อสามารถเชิญอาจารย�
พิเศษไปเยือนได�เป�นครั้งคราว
 วิทยาลัยวูดโรวิลสันทําหน�าที่ตามชื่อเต็มที่ได�กล�าวมาข�างต�นคือมีหน�าที่สอนและวิจัยเรื่องต�าง ๆ
ท่ีเก่ียวกับบ�านเมือง (public) และกิจการระหว�างประเทศ (international) ฉะน้ัน การสอนและการวิจัยใน
วิทยาลัยจึงเป�นไปแบบสังคมศาสตร�ผสมหลาย ๆ สาขาวิชา (multi-disciplinary approach) เช�นวิชา
การพัฒนาประเทศก็ไม�จํากัดเฉพาะเร่ืองการเศรษฐกิจ  ต�องพิจารณาถึงการพัฒนาทางสังคม ทางวัฒนธรรม
ทางประวัติศาสตร� ทางรัฐศาตร� และทางการต�างประเทศด�วย  หลักสูตรการบรรยายแต�ละวิชาอาจจะกว�าง
หรือแคบต้ืนหรือลึก  แล�วแต�จะเหมาะสม เช�น ในหลักสูตรการพัฒนาท่ีผมเก่ียวข�องด�วย  มีอาจารย�ผู�หน่ึง
บรรยายเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมในอาฟริกา ซึ่งคลุมทั่วทั้งอาฟริกา แต�กล�าวเน�นถึงการเกษตรอย�าง
เดียว ส�วนการบรรยายเร่ืองการพัฒนาประเทศไทยน้ัน  ใช�ประเทศไทยประเทศเดียวเป�นกรณีสําหรับศึกษา
(case study) แต�มีขอบเขตรวมทั้งในด�านเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การธนาคาร การสังคม
และรัฐศาสตร�ด�วย เป�นต�น  การสอนแบบสาขาวิชาผสมนี้มีประโยชน�ผิดกับการสอนตามสาขาวิชาเฉพาะ
เพราะเป�นเร่ืองท่ีเห็นจริงเห็นจังโดยท่ีเศรษฐกิจต�องพัวพันกับสังคม  สังคมก็ต�องพัวพันกับระบบการปกครอง
เป�นต�น และวิทยาลัยวูดโรวิลสันมีช่ือเสียงในเร่ืองท่ีการสอนและการเรียนน้ัน มุ�งไปสู�จุดการพิจารณานโยบาย
และการตัดสินใจ (policy consideration and decision making) เป�นสําคัญ
 ในวิทยาลัยวูดโรวิลสันนอกจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแล�ว  ยังมีโครงการที่สําคัญอยู�อีกหลาย
โครงการ เช�น โครงการศึกษาป�ญหาสังคมในเมือง  โครงการศึกษาเร่ืองประชากรเป�นต�น
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 การศึกษาและวิจับแบบสาขาวิชาผสมนี้  เหมาะสําหรับนักศึกษาช้ันสูงและปริญญาตรี  เพราะก�อน
ที่จะพิจารณาเรื่องนโยบาย นักศึกษาจําเป�นต�องมีความรู�หลักในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอย�างลึกซึ้งพอสมควร
เป�นทุนไว�เสียก�อน  และตามปกติในหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาจะต�องเรียนบางวิชาเป�นวิชาเอกและวิชา
อื่น ๆ เป�นวิชาโทอยู�แล�ว  จีงพอมีพื้นฐานที่จะเรียนผสมสาขาวิชาได�ดี  ด�วยเหตุนี้นักศึกษาของวิทยาลัย
วูดโรวิลสันจึงเป�นผู�มีปริญญามาแล�ว  แต�ไม�จํากัดว�าจะต�องได�ปริญญาเศรษฐศาสตร� หรือรัฐศาสตร� หรือ
สังคมวิทยา นักศึกษาบางคนได�ปริญญาทางวิทยาศาสตร� ทางคณิตศาสตร� ทางประวัติศาสตร�หรือทาง
วิศวกรรมศาสตร�ก็มี เน่ืองจากวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงสูงมีผู�สมัครเรียนมาก  วิทยาลัยจึงสามารถคัดเลือกผู�มี
คุณวุฒิดีเด�นจริง ๆ เข�าเป�นนักศึกษา  นักศึกษาเป�นจํานวนมากเม่ือได�ส�งเข�าเรียนในวิทยาลัยน้ีแล�ว  มักจะ
ได�รับทุนเล�าเรียนจากวิทยาลัยหรือจากแหล�งทุนอื่น ๆ
 นักศึกษาอีกประเภทหนึ่งของวิทยาลัยวูดโรวิลสันเป�นผู�ที่กําลังประกอบอาชีพอยู� (mid-career 
students) อายุมากกว�านักศึกษาปกติ แต�ได�ทุนมาเรียนร�วมกับนักศึกษาปกติ จะทําปริญญาก็ได� ไม�ทําก็
ได�แล�วแต�จะต�องการ และบางคนอาจจะมาจากต�างประเทศ (ซ่ึงนาจะเป�นท่ีสนใจสําหรับพวกเราคนไทยด�วย)
การมีนักศึกษาประเภทนี้เข�าเรียนร�วมกับนักศึกษาปกติ  เป�นนโยบายสําคัญของวิทยาลัย เพราะผู�ที่กําลัง
ประกอบอาชีพอยู�นั้นย�อมนําประสบการณ�ของตนมาเผยแพร�เป�นประโยชน�ดีนัก
 วิทยาลัยวูดโรวิลสันยังรับนักศึกษาอีกประเภทหนึ่ง คือ นักศึกษาช้ันปริญญา แต�รับเฉพาะผู�ที่ผ�าน
การศึกษาชั้นป�ที่ ๑ และป�ที่ ๒ มาแล�ว  คงจะเป�นเพราะต�องการให�มีความรู�เบื้องต�นพอสมควรแล�วอย�าง
หนึ่ง และอีกอย�างหนึ่งคงจะสะดวกแก�การคัดเลือกหาคนดี ๆ รับเข�าด�วย
 อาจารย�นั้น บางคนก็เป�นอาจารย�สังกัดวิทยาลัยโดยตรง บางคนเป�นอาจารย�สังกัดมหาวิทยาลัย
พรินสตัน แต�วิทยาลัยแต�งต้ังให�ประจําวิทยาลัยด�วย และบางคนเป�นอาจารย�ท่ีมาเยือน (Visiting) จากท่ีอ่ืน
 นักศึกษาส�วนใหญ� รู�สึกว�าเรียนกันอย�างจริงจัง และใช�ห�องสมุดเป�นหลัก  นอกจากห�องสมุดกลาง
ของมหาวิทยาลัยแล�วนักศึกษาวิทยาลัยวูดโรวิลสันได�ใช�ห�องสมุดเฉพาะของวิทยาลัยด�วย เจ�าหน�าท่ีห�องสมุด
มีส�วนสําคัญในการบริการการศึกษา เมื่อผมไปถึงพรินสตันใหม� ๆ ผมได�ใช�เวลาประมาณ ๑ สัปดาห� จัด
รายช่ือหนังสือและบทความท่ีใช�ประกอบการศึกษาเก่ียวกับวิชาของผม โดยมีเจ�าหน�าท่ีห�องสมุดมาช�วยรวบ
รวม ส่ิงใดท่ีเขายังไม�มี เขาก็พยายามติดต�อหามาให�จนได� พอจัดรวมรวมได�ครบแล�วก็ประกาศให�นักศึกษา
ทราบทั่วกัน แล�วนําเข�าห�องสมุดเป�ดให�นักศึกษาอ�านค�นได�โดยสะดวก
 ในห�องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยนั้น  มีเจ�าหน�าที่อยู�ประจําทํางานตามกําหนดเวลาพอสมควร  
แต�เมื่อพ�นเวลานั้นไปแล�วนักศึกษายังเข�าไปทํางานในห�องสมุดได�จนถึงสองยามหรือสามยามจึงป�ด ส�วน
ห�องสมุดของวิทยาลัยนั้น นักศึกษาอยู�ทํางานได� ๒๔ ชั่วโมงต�อวันถ�าต�องการ เขาก้ันห�องแคบ ๆ ไว�ให�นัก
ศึกษาอยู�เด่ียวบ�าง คู�บ�าง ตามเหมาะสม ข�อจํากัดมีอยู�แต�ว�า พอถึงเวลา ๒๓ น. เขาจะล่ันกลอนประตูสําหรับ
เข�าตึกวิทยาลัย  ใคร ๆ ก็เข�าไม�ได� (เว�นแต�จะมีกุญแจเป�นพิเศษ) แต�มีประตูบางบานที่เป�ดออกให� เป�ดเข�า
ไม�ได� วันเสาร�วันอาทิตย�หรือเวลาป�ดภาคเรียนก็ไม�แตกต�างกับวันปกติ
 ห�องเรียนท่ีผมใช�สอนน้ัน เป�นห�องเล็กบรรจุคนได�ไม�เกิน ๓๐ คน มีโต�ะต้ังรอบห�อง  มีกระดานดํา
และเครื่องใช�อย�างอื่นตามปกติและมีที่ติดตั้งแผนที่  ผู�เข�าสัมมนามีนักศึกษาชั้นปริญญาเอกสองคน 
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นักศึกษาช้ันปริญญาโทประมาณ ๑๐ คน นักศึกษาประเภทกําลังประกอบอาชีพ ๒ คน ผู�ช�วยวิจัย ๓-๔ คน 
เจ�าหน�าที่ห�องสมุด ๑ คน และอาจารย� ๒ คน การสัมมนามีทุกวันจันทร�เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. 
(บางทีถึง ๑๓.๓๐ น.) รวม ๖ คร้ัง ต้ังแต�คร้ังแรกแล�ว  นักศึกษาได�ร�วมอภิปรายและซักถามเป�นท่ีครึกคร้ืน
และเป�นท่ีสนใจของผู�บรรยาย  ไม�เงียบเหงาอย�างท่ีเวลาสัมมนากับนักศึกษาไทยท่ีเมืองไทย ย่ิงในคร้ังต�อ ๆ 
ไปเม่ือนักศึกษามีเวลาอ�านหนังสือมากข้ึนเก่ียวกับประเทศไทยเขาก็ย่ิงถกเถียงโต�แย�งกันมาก คร้ังแรก ๆ ผม
ใช�เวลาบรรยายประมาณ ๑  ๑/๒ ช่ัวโมงถึง ๒ ช่ัวโมง  แต�พอมาถึงคร้ังสุดท�าย ผมบรรยายเพียงคร่ึงช่ัวโมง
เพ่ือเป�ดให�นักศึกษาถกเถียงกันมากข้ึน
 สําหรับวิชาท่ีผมสอนน้ี  เราได�ตกลงกันว�า จะใช�วิธีให�นักศึกษาเขียนเรียงความส�งอาจารย� (อเมริกัน)
ตรวจ เป�นการสอบไล� ฉะน้ันจึงไม�ต�องออกข�อสอบ
 นักศึกษาปริญญาเอกสองคนในชั้นที่ผมสอนนั้น เผอิญเขียนวิทยานิพนธ�เรื่องประเทศไทยทั้งสอง
คน  คนหนึ่งเขียนเรื่องทางเศรษฐศาสตร�  อีกคนหนึ่งเขียนเรื่องทางรัฐศาสตร� ทั้งสองคนได�ใช�เวลามาพูด
หารือกับผมตามสะดวก  คนที่เขียนด�านเศรษฐศาสตร�นั้น  เผอิญได�ร�างวิทยานิพนธ�ร�างแรกเสร็จ  จึงถือ
โอกาสให�ผมได�อ�านและวิจารณ�ไปด�วย

การไปเยือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 ผมได�รับคําเชิญให�ไปแสดงปาฐกถาและบรรยายในที่ต�าง ๆ หลายแห�งด�วยกันแต�เนื่องด�วยเวลา
จํากัด  จึงไม�สามารถรับเชิญเสียหลายแห�ง  ที่สามารถไปได�ก็คือที่มหาวิทยาลัยดาร�ทมัธ พิทสเบอร�ก 
วิสคอนซิน คอร�เนลล� และอเมริกัน  นอกจากนั้นได�บรรยายที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลก 
(สองครั้ง) ที่สมาคมการสัมพันธ�กับต�างประเทศ  และสมาคมเอเชีย (ในนครนิวยอร�ก) ในการเดินทางไป
มหาวิทยาลัยต�าง ๆ ดังกล�าว ได�มีเพ่ือนคนไทยชวนไปคุยกันบ�าง แสดงปาฐกถาบ�างหลายแห�ง ได�สังสรรค�
คนไทยซึ่งส�วนใหญ�เป�นนักศึกษาชั้นสูง ประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในเมืองบอสตัน พิทสเบอร�ก บลูมิงตัน
(อินเดียนา) เออบานา (อิลลินอยส�) เมดิสัน (วิสคอนซิน) ชิคาโค อีทส�แลนซิง (มิชิแกน) อิธากะ (คอร�เนลล�
และสิราคิวส�) นิวยอร�ก (สมาคมไทย) และวอชิงตัน (สมาคมนักเรียนไทยในพระบรมราชูปถัมภ�)
 เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยต�าง ๆ เชิญผมไปบรรยายน้ัน ส�วนใหญ�เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย ที่ธนาคารโลก ผมได�บรรยายเรื่องการพัฒนาการศึกษา และเรื่องนโยบายการเงินกับการ
คลัง  แต�เร่ืองที่ทุกมหาวิทยาลัย สมาคมต�าง ๆ และคนไทยทุกคนสนใจมากคือ สถานะของประเทศไทยใน
สงครามเวียดนาม
 ความสนใจเรื่องนี้ เกิดจากเหตุที่มติมหาชนส�วนใหญ�ในอเมริกาต�องการจะให�รัฐบาลอเมริกันยุติ
สงคราม  และถอนทหารจากเวียดนามและไทยโดยเร็วที่สุดที่จะทําได�  ผมกล�าวถึงมติมหาชนส�วนใหญ�ใน
อเมริกาน้ี  เพราะว�าเม่ือก�อนไปอเมริกา ก็พอทราบอยู�บ�างแล�วว�าเขาพยายามถอนทหารเพียงใด แต�เม่ือไป
อยู�ในอเมริกา และได�ฟ�ง ได�สนทนา ได�อ�านความเห็นต�าง ๆ แล�วยิ่งแนใจมากขึ้น และยิ่งรู�สึกว�า ส�วนน�อย
ที่ยังต�องการให�รัฐบาลอเมริกันรบต�อไปนั้นช�างน�อยเสียเหลือเกิน  อนึ่งในป� ค.ศ. ๑๙๗๒ นี้ก็จะเป�นวาระ
ที่เขาจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีอเมริกัน ได�มีผู�สมัครรับเลือกต้ังแสดงเจตนาหลายคนแล�ว  และแต�ละ
คนก็ได�แสดงออกโดยชัดแจ�งซึ่งนโยบายที่จะถอนทหารโดยเร็วที่สุด อเมริกาเป�นประเทศใหญ�และมีป�ญหา
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มาก เช�น ป�ญหาเรื่องผิวขาวผิวดํา ป�ญหาเรื่องอากาศและน้ําสกปรก (pollution) ป�ญหาเรื่องความสงบ
เรียบร�อยภายในประเทศ  ป�ญหาเร่ืองค�าครองชีพสูง เงินเฟ�อ และคนว�างงาน (มีคนว�างงานประมาณ ๖-๗ 
ล�านคน) เป�นต�น ฉะนั้นจึงมีมติมหาชนอย�างรุนแรงเฉพาะอย�างยิ่งในมหาวิทยาลัยต�าง ๆ ที่จะยุติสงคราม
เวียดนามเสียโดยเร็ว เพ่ือตัดป�ญหาใหญ�ไปเสียด�านหนึ่ง
 สําหรับชาวอเมริกันท่ีสนใจเร่ืองประเทศของเราน้ัน ก็เป�นห�วงว�า เม่ืออเมริกาถอนทหารออกไปมาก
ถึงขีด ประเทศไทยซ่ึงเป�นพันธมิตรกับเขามาตลอดเวลา จะประสบอันตรายจากการคุกคามด�านคอมมิวนิสต�
มากเพียงใด  บางคนให�ความเห็นว�าประเทศไทยควรพยายามต้ังตนเป�นกลางร�วมกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�  ซึ่งอาจจะเป�นทางออกที่ดี
 สําหรับคนไทยที่ผมได�สนทนาด�วยนั้น ก็ยิ่งเป�นห�วงในชะตาของประเทศมากขึ้น  เพราะแต�ละคนก็
ย�อมรักชาติ  ต�องการจะให�ชาติไทยรักษาเอกราชไว�ได�  และในขณะเดียวกันก็ไม�ประสงค�ท่ีจะเห็นคอมมิวนิสต�
มามีอํานาจในประเทศไทย
 การสนทนาเรื่องนี้ที่มีแก�นสารย�อมหันมาสู�เรื่อง “การก�อการร�าย” ในประเทศไทย  เพราะการก�อ
การร�ายโดยคอมมิวนิสต�นั้นเป�นการชักศึกเข�าบ�าน  และหากลุกลามออกไปถึงขีด  สถานการณ�ในประเทศ
ไทยก็อาจจะเป�นอย�างในเวียดนามใต�หรือราชอาณาจักรลาวสักวันหน่ึง  เฉพาะอย�างย่ิงเม่ือฝ�ายปรป�กษ�หมด
ภาระที่จะต�อสู�รบพุ�งกับอเมริกันเสียแล�ว
 จริงอยู� ผู�ที่เรียกกันว�า “ก�อการร�าย” นั้น  มีอยู�หลายกลุ�มที่แท�จริงไม�ใช�คอมมิวนิสต�  หากอาจจะ
ถูกเจ�าพนักงานฝ�ายปกครองผสมเรียกว�า  ผู�ก�อการร�ายคอมมิวนิสต�  เพราะสะดวกดีแก�เจ�าพนักงาน  บาง
กลุ�มอาจจะเป�นโจรธรรมดา  บางกลุ�มอาจจะเป�นกลุ�มชนส�วนน�อยท่ีต�องการอิสรภาพบางประการ  บางกลุ�ม
อาจจะไม�ได�มุ�งปฏิบัติการในประเทศไทย  แต�มุ�งในประเทศข�างเคียง  แต�การที่เราเรียกผสมกันไปหมดว�า
ผู�ก�อการร�าย  โดยหมายว�าเป�นคอมมิวนิสต�  แล�วปฏิบัติกับกลุ�มเหล�านี้ทํานองเดียวกันกับที่เราปฏิบัติต�อ
คอมมิวนิสต� ก็ย�อมเป�นการยุและผลักดันให�กลุ�มเหล�าน้ีไปเช่ือมโยงสัมพันธ�กับคอมมิวนิสต�จนได�ในไม�ช�า
 การท่ีผู�ก�อการร�ายไม�ว�าจะเป�นประเภทใด  แต�เฉพาะอย�างย่ิงประเภทคอมมิวนิสต�  จะทําการสําเร็จ
ได�น้ัน  ย�อมอาศัยหลักสองประการ คือ (ก) ทําการขู�ขวัญชาวบ�านให�เกรงกลัว จะได�ช�วยปกป�องคุ�มกันและ
ช�วยเหลือเขาได� และ (ข) ชักจูงชาวบ�านให�เกลียดชังรัฐบาลและเจ�าหน�าท่ีรัฐบาลในท�องถิน่ จะได�มีผู�ร�วมมือ
กับเขามากขึ้น ฉะนั้นการร�วมมือปราบปรามผู�ก�อการร�ายก็ควรจะใช�วิธีแก�หลักการทั้งสองประการนี้ คือ
เร�งรัดพัฒนาชนบทให�ประชาราษฎรได�อยู�โดยร�มเย็นเป�นสุข กับใช�วิธีปกครองคุ�มภัยแก�ราษฎรในท�องถิ่น
ให�เป�นที่เล่ือมใสแก�ราษฎรจริงๆ
 รัฐบาลได�มีนโยบายเร�งรัดพัฒนาชนบท และทะนุบํารุงความสุขของท�องถิ่นอยู�แล�ว  แต�พวกเรา
เกรงกันว�าจะไม�พอหรืออาจจะสายเกินไปเสียแล�ว  เฉพาะอย�างยิ่งเมื่อปรากฏเป�นข�าวในหน�าหนังสือพิมพ�
เสมอ  และมีข�าวลือเสมอว�ามีเจ�าหน�าที่ตํารวจและเจ�าหน�าที่ฝ�ายปกครองบางแห�งรังแกราษฎรบ�าง ตั้งซ�อง
การพนันบ�าง เป�นโจรเสียเองบ�าง  ถืออํานาจเป�นธรรมบ�าง  ถ�าเป�นเช�นน้ีจริง ความเสียหายย�อมจะท�วมท�น
ผลของความพยายามเร�งรัดพัฒนาชนบท  อันตรายจะเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  ฉะน้ันการแก�ไขปรับปรุงการปก
ครองท�องถิ่นจึงเป�นเรื่องสําคัญยิ่งเกี่ยวกับเอกราชและอิสรภาพของไทยทั้งประเทศ  การรักษาความสงบ
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เรียบร�อยและการทะนุบํารุงราษฎรให�ได�อยู�โดยร�มเย็นเป�นสุข จึงเป�นข�อสําคัญในการป�องกันประเทศ
 นักเรียนไทยส�วนใหญ�ในอเมริกาและผมมีความเห็นว�า ในขณะนี้และในสองสามป�ข�างหน�า เรื่อง
ความปลอดภัยของประเทศเป�นเร่ืองใหญ�ที่สําคัญย่ิงกว�าเร่ืองใด ๆ ทั้งสิ้น  ฉะน้ันจึงอยากจะได�เห็นนักการ
เมืองของไทยทุกพรรค ตลอดจนคนไทยทุกกลุ�มมีความสมานสามัคคี ร�วมมือกันป�องกันประเทศ ให�รอด
พ�นจากอันตรายไปด�วยนโยบายของชาติอันรอบคอบสุขุม และยังเห็นต�อไปว�า หลักการประชาธิปไตยภาย
ในประเทศเราน้ัน  จะช�วยส�งเสริมให�เกิดความสามัคคีกันได�ดีย่ิงกว�าวิธีการใช�อํานาจยึดหรือทําการรัฐประหาร
 เหตุผลที่สนับสนุนหลักการประชาธิปไตยดังกล�าวมาข�างต�นก็คือในระบบประชาธิปไตยน้ัน ราษฎร
แต�ละคนอย�างน�อยก็ตามกฎหมาย มีสิทธิและหน�าที่  และมีส�วนในการปกครองประเทศ แต�ละคนควรจะ
เห็นเป�นธุระของตนท่ีจะให�รัฐบาลดําเนินไปโดยดี  มิใช�จะถือแต�คาถาว�า “ธุระไม�ใช�” “เป�นเร่ืองของผู�ใหญ�”
 “เป�นเร่ืองของรัฐบาล”
 ทุกวันนี้ ไทยเราอย�างน�อยก็แสดงความพยายามที่จะเป�นประชาธิปไตย เรากลับมามีรัฐธรรมนูญ 
มีการเลือกตั้ง มีสภาผู�แทน ฉะนั้นควรจะยึดไว�ในสิ่งที่เรามีอยู�นี้  แม�ว�าจะไม�สมบูรณ�และบกพร�องสักเพียง
ใด รัฐธรรมนูญฉบับป�จจุบันมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่คนไทยเป�นจํานวนมากไม�พอใจ แต�เราก็พึงยึดเป�น
หลักไว�ก�อน  และพยายามแก�ไขปรับปรุงต�อไป เพราะอย�างน�อยก็เป�นกฎหมายข้ึนมาแล�ว และประชาธิปไตย
นั้นต�องอาศัยหลักการปกครองด�วยกฎหมาย (rule of law) ไม�ช�การปกครองด�วยอารมณ�หรือด�วยกลุ�ม
บุคคลจะมีเคร่ืองแบบหรือไม�ก็ตาม
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะป�จจุบันนี้ ด�วยวิธีรัฐประหารก็ดี  หรือการก�อให�เกิดทะเลาะ
วิวาทระหว�างทหารกับตํารวจก็ดี  หรือการเน�นถึงความแตกแยกภายในชาติของเราก็ดีย�อมเป�นอันตรายแก�
เอกราชและความอยู�รอดของประเทศไทยทั้งสิ้น
 กลับกัน การเปล่ียนแปลงการปกครองด�วยวิธีสันติตามกฎหมาย  การสมัครสมานสามัคคีภายใน
ชาติ การทะนุบํารุงความสุขราษฎร  การคุ�มกันความปลอดภัยในชีวิต  ร�างกาย  และทรัพย�สินของราษฎร  
การปกครองโดยกฎหมายย�อมจะช�วยให�เรารอดพ�นอันตรายไปได�
 จริงอยู�ในระบบประชาธิปไตยนั้น  บุคคลทั้งหลายย�อมมีความคิดเห็นแตกต�างกันอยู�เป�นธรรมดา  
ผู�ที่มีอํานาจปกครองอยู�ย�อมต�องเผชิญกับข�อวิพากษ�วิจารณ�ของสาธารณชนอยู�เสมอ แต�ทิฐิมานะนั้นเป�น
บาปอย�างใหญ�หลวง วิธีแก�ไขป�องกันมิใช�การจํากัดเสรีภาพในความคิด การพูด และการเขียน แต�หากควร
ใช�วิธีให�เสรีภาพในความคิด การพูด และการเขียนให�มากข้ึน จะต�องยอมให�มีการวิพากษ�วิจารณ�การตําหนิ
ต�าง ๆ โดยเสรี  โดยคํานึงเสียว�าเป�นการช�วยกันติเพ่ือก�อ  เพ่ือประโยชน�แห�งมหาชน
 ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป�จจุบัน  เสรีภาพในความคิด การพูด การเขียนได�มีข�อรับรองไว�แล�ว  
แต�มีเง่ือนไขว�าต�องอยู�ในจํากัดแห�งบทกฎหมาย  ก็บทกฎหมายนั้นก็คนเราเองเป�นผู�กําหนดและคนเราเอง
เป�นผู�ตีความ  ก็นาจะกําหนดและตีความให�ชอบด�วยหลักประชาธิปไตยจึงจะควร
 ข�อคิดเหล�าน้ีท่ีได�พรรณนามาข�างต�น  เป�นข�อสรุปจากการสนทนาของผมกับเพ่ือนคนไทยในสหรัฐฯ 
บางแห�งบางมหาวิทยาลัย ผมชี้ไม�ได�ว�าส�วนใดตอนใดเป�นของผู�ใด ถือเอาว�าเป�นข�อสรุปของผมจากการ
สนทนาก็แล�วกัน หากผมเขียนผิดพลาดล�วงเกินไปในข�อใด ก็หวังว�าจะมีคนไทยท่ีผมได�สนทนาด�วยเขียนมา
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แก�ไขเพ่ิมเติมหรือตําหนิได�ตามจะเห็นควร
 แต�ยังมีข�อหนึ่งซึ่งชวนให�ผมคิดเป�นพิเศษ เนื่องจากการที่ได�สนทนากับนักเรียนไทยชั้นสูงเป�น
จํานวนมาก คือรู�สึกช่ืนใจท่ีได�ยินได�ฟ�งข�อคิดท่ีมีสาระจากผู�ท่ียังเป�นหนุมเป�นสาวอยู� แสดงว�าคนไทยรุ�นใหม�
นี้ก็มิใช�ว�าจะไม�เอาถ�านเสียทีเดียว  ยังมีมากคนที่มีอุดมคติและมุ�งในประโยชน�ส�วนรวมถาวร
 ข�อคิดที่นาชื่นใจนี้  ชวนให�เกิดข�อคิดอีกสองข�อ คือ (๑) อุดมคติที่พวกเรามีกันอยู�เมื่อยังเป�น
นักเรียนหรืออยู�เมืองนอกน้ันพวกเราจะยึดม่ันเพียงใด เม่ือเรากลับมาทํางานในเมืองไทยแล�ว สังคมไทยเป�น
สังคมที่กลืนอุดมคติเก�ง รวดเร็ว และแนบเนียน มีนักเรียนไทยบางคนกล�าวว�า “ที่นาเจ็บใจก็คือพวกเรา
บางคนอยู�เมืองนอกกด็�าว�าเขาเร่ืองคอร�รัปช่ัน แต�พอถึงเมืองไทยไม�ช�าไม�นาน เพียงแต�ไม�ทําอะไรก็ยังไม�ว�า
หนําซ้ําไปร�วมกับเขาทําคอร�รัปชั่นอีก” (๒) บทบาทของพวกเรานักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหัวนอกและหัวใน
มีอย�างไรเก่ียวกับเรื่องประชาธิปไตยหรือความอยู�รอดของประเทศไทย? 
 เท�าที่ผมได�ดูและได�ฟ�งจากวิทยาลัยวูดโรวิลสัน เขาอบรมนักศึกษาให�ใช�ความคิดพิจารณาเรื่อง
นโยบายและการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองของบ�านเมือง นักศึกษามิใช�แต�จะใช�ความคิดหรืออภิปรายหรือเขียน
เท�าน้ัน เขาพิจารณาบทบาทของเขาด�วยว�าจะแก�ป�ญหาต�าง ๆ ด�วยวิธีใดดี
 พวกเราที่ได�มีวาสนาสูงกว�าเพื่อนร�วมชาติทั้งหลาย คือได�เรียนชั้นอุดมศึกษา (แม�ในประเทศไทย) 
และได�เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต�างประเทศ ย�อมมีความรับผิดชอบในชะตา
กรรมของชาติและสังคมไทยมากกว�าตาสีตาสาหรือใคร ๆ ในประเทศเรา ป�ญหามีอยู�ว�าเราจะถือเป�นธุระหรือ
ว�าธุระไม�ใช� เราจะใจเด็ดหรือจะใจเย็นเอาตัวรอดแสวงสุขสบายตามยถากรรม ?
 เวียดนามเหนือต�อสู�แสนยานุภาพของสหรัฐอเมริกาได�ด�วยใจเด็ดเป�นสําคัญ (อาวุธเป�นรอง) คนไทย
ต�องต�อสู�คอมมิวนิสต�และรักษาเอกราชและความชอบธรรมภายในชาติเราได�ด�วยใจเด็ด ด�วยการปกครอง
ที่ถูกต�อง ด�วยการปกครองโดยกฎหมาย และด�วยประชาธิปไตย

        มีนาคม ๒๕๑๔
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