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ที่ผ่านมา	เมื่อกล่าวถึงต�าราทางวิชาการของศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	

อึ๊งภากรณ์	มักแสดงกันว่าท่านเขียนไว้	2	เล่ม	คือ	เศรษฐกิจแห่ง

ประเทศไทย และ	การคลัง	ซึ่งเป็นต�าราในทางเศรษฐศาสตร์ที่

ส�าคญั	แต่น้อยคนทีจ่ะทราบว่า	อาจารย์ป๋วยเคยบรรยายวชิาปัญหา

พลเมือง	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	4	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เมื่อ	พ.ศ.2495	จนมีบันทึกย่อค�าบรรยายออกมา	 

แม้ท่านจะไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นต�าราทีส่มบรูณ์นกั	แต่ก็เป็นร่องรอย

ความคดิทีน่่าสนใจของอาจารย์ป๋วยอกีประการหนึง่

นอกจากทฤษฎี	หลักวิชา	และข้อเท็จจริงที่ท่านได้แสดงไว้

ใน	วิชาปัญหาพลเมือง	นี้แล้ว	ท่านยังได้แทรกทัศนคติและอุดมคติ

ของท่านบางประการเข้าไว้ด้วย	เป็นต้นว่า	เมื่อท่านกล่าวถึงสังคม

ของเราว่าต้องการพลเมืองในรูปใด	ข้อที	่3	และ	4	ท่านว่า

“3. ประเทศต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้

วิจารณญาณของตนเอง เพ่ือจะได้เป็นผู้ใช้อ�านาจสูงสุดในการ

ปกครองได้เต็มที่ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ต้องการความ

นอบน้อมอย่างเดยีว หรือความคดิทีล้่าสมยั แต่ต้องการให้รูจ้กัใช้สติ

ปัญญาของตนเองให้ทนัสมัยหรือสู่ระดบัเดยีวกบัประเทศทีเ่จริญ

4. ต้องการให้ประชาชนยึดม่ันอยู ่กับความประพฤติที่ดี  

มคีวามซือ่สัตย์สุจริต”

จะว่าปัญหาเร่ืองพลเมืองน้ีเป็นปัญหาที่อยู่ในใจของอาจาร

ย์ป๋วยเสมอมาก็ว่าได้	เพราะในการบรรยายเรื่อง	‘การศึกษา’	ณ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในอีก	13	ปีต่อมา	ท่านได้กล่าวย�้าถึง
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ความส�าคญัของเร่ืองนีไ้ว้ว่า

“ภัยคอมมิวนิสต์	อันธพาล	อาชญากรรมวัยรุ่น	การปกครองประชาธิปไตย	

หรอืแม้แต่ปัญหาการเศรษฐกจิและการผลติตกต�า่	ปัญหาเหล่านีจ้ะป้องกนัแก้ไขไม่ได้	

ถ้าเราไม่ยอมลงทนุในส่ิงทีป่ระเสริฐสุด	คอื	คน”

โดยที่ต่อมาความข้อนี้ก็ได้ถูกจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ของอาจารย์ป๋วยที่หน้า

อาคารเรยีนรวมสังคมศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ

ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้	ที่จัดพิมพ์ขึ้นฉลองการที ่

องค์การยูเนสโกยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลส�าคัญของโลกในวาระ	100	ปี	ชาตกาล	 

ก็คือ	การน�าเรื่อง	‘การสงเคราะห์ประชาชนในประเทศอังกฤษ’	ซึ่งอาจารย์ป๋วยแปล

จาก	Social Welfare Service in England	ของมาร์กาเรต็	ภรรยาท่าน	มารวมพมิพ์ 

ไว้ด้วย

ส�าหรับเรื่องนี้	พิมพ์ครั้งแรกเป็นฉบับสองภาษา	(ไทย-อังกฤษ)	จัดพิมพ์โดย	

สถานศึกษาสังคมสงเคราะห์	ในปี	พ.ศ.2496	กล่าวถึงการสังคมสงเคราะห์ในอังกฤษ	

โดยเฉพาะเรื่องการสงเคราะห์เด็กในวัยศึกษา	ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษา

เปรยีบเทยีบ	และศกึษาในทางประวตัศิาสตร์

และท้ายสุด	ได้น�าบทความ	เรื่อง	“การสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการแพทย์”	 

ซ่ึงพบต้นฉบับเป็นงานพิมพ์ดีด	โดยไม่ปรากฏข้อมูลการตีพิมพ์	เข้าใจว่าเป็นงานที่ 

อาจารย์ป๋วยแปลจากภาษาองักฤษของคณุมาร์กาเรต็เช่นเดยีวกนั

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดพรมแดนแห่งความรู้	ให้ผู้อ่าน 

ในยุคหลังได้เห็นพัฒนาการการศึกษาเรื่องปัญหาพลเมืองและการสังคมสงเคราะห์	

และความสนใจของอาจารย์ป๋วยต่อเรื่องเหล่าน้ี	เพื่อเป็นการเสริมอีกมิติหนึ่งให้แก่

สามญัชนผูย้ิง่ใหญ่ด้วยความคดิและการกระท�าผูน้ี้

กษดิศิ อนนัทนาธร

สงิหาคม	2559

หมายเหต:ุ	เป็นทีน่่าเสยีดายว่า	บนัทึกย่อ	ค�าบรรยาย	วชิาปัญหาพลเมอืง	ฉบบัพมิพ์ดดี 

ที่ใช้เป็นต้นฉบับส�าหรับการจัดพิมพ์นี้	มีหน้าเอกสารขาดหายไปในหน้า	49,	70-71,	

74-77	และ	97
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บันทึกย่อค�าบรรยายวิชาปัญหาพลเมืองนี้	 เกิดจากน�้ามือของ

นักศึกษารัฐศาสตร์ปีท่ี	4	 ผู ้ได้ไปนั่งฟังการบรรยายและจด

ข้อความมาให้ผู้บรรยายตรวจแก้		นักศึกษาได้ผลัดเวรกันบันทึก

โดยความสมัครใจ	การกระท�าเช่นนี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ 

ผู้บรรยายเป็นอนัมาก	กบัอาจจะเป็นผลดแีก่นกัศกึษารุ่นหลังๆ	บ้าง

เนื่องจากค�าบรรยายนี้เป็นค�าบรรยายปีแรกในวิชาซ่ึง 

ผู้บรรยายเองก็ไม่สามารถอวดอ้างได้ว่า	ตนมีความเช่ียวชาญ

พเิศษ		ข้อบกพร่องย่อมจะมอียูด่าษด่ืน	ผูบ้รรยายต้องขอน้อมรบั

ผิดและขอลุแก่โทษในข้อบกพร่องเหล่าน้ันต่อปราชญ์	เปรียญ	

และบัณฑิตท้ังหลาย		ผู้บรรยายหวังว่าท่านผู้รู้และนักศึกษาเอง

คงจะน�าเอาข้อผิดและข้อชอบในค�าบรรยายนี้มาถกกันต่อไป	

เพือ่ประโยชน์แก่การศกึษา		แม้ค�าบรรยายนีจ้ะสามารถท�าความ

สนใจในปัญหาประชากรให้เกดิขึน้โดยแพร่หลายแล้ว	กย่็อมเป็น

ทีพึ่งพอใจแก่ผู้บรรยายยิง่นกั

ท่านผู้อ่านบนัทกึค�าบรรยายนีค้งจะเหน็ได้ชดัแจ้งว่า	หลกั

วิชาและข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ของเรายังมิได้มีสมบูรณ์เพียงพอ 

เท่าเทยีมกบัความส�าคญัของเรือ่ง	ฉะนัน้จงึขอถือโอกาสชวนเชญิ

นกัศกึษาทัง้หลายด�าริคดิค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิต่อไป

หนงัสือทีใ่ช้ประกอบการบรรยายวชิานีไ้ด้แก่

A.M.	Carr-Saunders	 :	 World	Population

A.M.	Carr-Saunders	 :	 Population

Edward	B.Reuter	 :	 Population	Problems

ค�าน�า
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วชิาปัญหาปัญหาพลเมอืงนีต้ามภาษาองักฤษเรยีกว่า	“Popula- 

tion	problems”	พละ	หมายถงึก�าลงั	เมอืงหมายความเช่นเดยีว 

กับประเทศ	ฉะนั้นค�าว่า	พลเมืองก็หมายความว่า	ก�าลังของ

ประเทศ		เดิมก�าลังของประเทศหมายถึงการรบทัพจับศึก	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งผู้ชาย	ครั้นสมัยนี้ต้องหมายความรวมไปถึงผู้หญิง

ด้วย	เพราะเมือ่เกีย่วกบัปัญหาการสืบพันธ์ุแล้วต้องถอืผู้หญิงเป็น

หลัก		การศึกษาวิชานี้มิใช่ศึกษาถึงประเทศใดประเทศหนึ่งโดย

เฉพาะ	แต่อย่างไรก็ดี	จะกล่าวถึงประเทศไทยเป็นพิเศษ	เพราะ

เรามุ่งแก้ปัญหาเฉพาะประเทศไทย	มีเหตุผลอยู่	3	ประการท่ีจะ

ต้องศกึษาถึงพลเมืองของโลกด้วย	คอื

1.	ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลก	และปัญหาเรื่อง

จ�านวนพลโลกกับอาหารการกิน	เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กนัทัว่โลก	ปัจจบุนัคนเพ่ิมขึน้ทกุท	ีอาหารการกินนัน้จะเพยีงพอ

กับจ�านวนพลเมืองหรือไม่	ถ้าไม่พอจะแก้ไขประการใด	จะแก้

โดยวิธีคุมก�าเนิดและเพ่ิมผลผลิตประการใด	เพียงใด	การขาด

อาหารนีท้�าให้กระทบกระเทอืนทัว่โลก

2.	มีปัญหาบางอย่างของประเทศอ่ืนซึ่งคล้ายคลึงกับ

ปัญหาของประเทศไทย	เราจึงควรจะศึกษาว่าประเทศอื่นเขาขบ

ปัญหานั้นกันอย่างไร	แล้วน�ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับปัญหา

ของประเทศไทย	เช่นตั้งปัญหาว่า	ประเทศไทยควรมีการคุม

ก�าเนิดหรือไม่?	เราควรดูว่าประเทศอื่นเขาปฏิบัติกันมาอย่างไร	

และได้ผลอย่างไร

ข้อความทั่วไป
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3.	ปัญหาของประเทศอื่นซ่ึงไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเดี๋ยวนี้	อาจเป็น

ปัญหาของประเทศไทยในอนาคตได้	จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเอาไว้เพื่อรู้จักป้องกันและ 

ขบปัญหา		ตัวอย่างเช่นในสหพันธรัฐมลายูมีชนหลายเช้ือชาติ	หลายศาสนา	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์มีคนอยู่มากกว่าชนชาติมลายู	ถ้าปัญหาเช่นน้ีเกิดขึ้นกับ

ประเทศไทย	เราจะขบปัญหานั้นกันอย่างไร		ในอินโดนีเซีย	ในแอฟริกาใต้	มีชนกลุ่ม

น้อยอาศัยอยู่หลายชาติ	และเราควรดูว่าเขาพิจารณาขบปัญหานั้นอย่างไร	มีผลดี 

ผลร้ายอย่างไร

เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาของวิชานี้	น่าจะหมายถึงการศึกษาพลโลกมากกว่า

พลเมือง		เราอาจจะใช้ค�าว่า	ประชากร	ก็ได้	เพราะมีความหมายกว้างกว่า		และเมื่อ

พดูถงึประชากรของประเทศใดประเทศหนึง่	กห็มายความถงึพลเมอืงนัน่เอง

ในการบรรยายวชิานี	้จะจัดโครงการเป็นหมวดใหญ่ๆ	2	หมวดคอื

1.	จ�านวนประชากร

2.	คณุภาพและลักษณะของประชากร	

และจะได้จดัซอยบรรยายเป็นบทย่อยๆ	อกีดงันี้

หมวดที ่1 จ�านวนประชากร

	 บทที	่1	วธิกีารนบัประชากร

	 บทที	่2	จ�านวนประชากรของโลกและต�านานประชากร

	 บทที	่3	กระแสการเคล่ือนทีข่องมนษุย์

	 บทที	่4	การเพ่ิมจ�านวนธรรมชาติ

	 บทที	่5	การตาย

	 บทที	่6	การเกดิ

	 บทที	่7	แนวโน้มจ�านวนประชากร

	 บทที	่8	ปัญหาเร่ืองการเข้าเมืองออกเมือง

	 บทที	่9	ทฤษฎีเร่ืองจ�านวนประชากร

	 บทที	่10	สรุปปัญหาเร่ืองจ�านวน

หมวดที ่2 คุณลักษณะของประชากร

	 บทที	่11	ทฤษฎีคณุลักษณะของประชากร
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	 บทที	่12	กรรมพันธุ์

	 บทที	่13	ส่ิงแวดล้อม

	 บทที	่14	สรุปปัญหาเร่ืองคณุลักษณะ

หมวดที ่3 ประชากรของไทย

	 บทที	่15	วเิคราะห์ข้อเทจ็จริง

	 บทที	่16	ปัญหาและนโยบาย

หมายเหตุ:	ชั่วโมงที่	28-31	(บทที่	12-14)	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์	

ทรงบรรยาย





ภาค1 จ�านวนประชากร





บทที	่1

วธิกีารนบัพลเมือง
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วธิกีารนบัพลเมอืงนัน้มอียู ่3 วธิี
1.	การส�ารวจส�ามะโนครัว

2.	การจดทะเบยีนคนเกดิคนตาย

3.	การส�ารวจสถิตกิารอพยพเคล่ือนย้าย	เช่น	การเข้าเมอืงออกเมอืง

1. การส�ารวจส�ามะโนครวั

การส�ารวจส�ามะโนครัววธิทีีถู่กต้องในสมัยปัจจุบนันีต้้องมหีลกัครบถ้วนดงันี้

ก.	ต้องส�ารวจครบถ้วนทัว่ประเทศ

ข.	ต้องเป็นการส�ารวจในเวลาและวันเดยีวกัน

ค.	ต้องแสดงรายละเอียดพอสมควร	แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ส�ารวจเป็น

ครั้งคราวไป	เช่นในการส�ารวจพลเมืองครั้งหนึ่งนอกจากดูว่าครอบครัวหนึ่งมีจ�านวน 

กีค่นแล้ว	ต้องดวู่าหญงิกีค่นชายกีค่น	บางทกีส็�ารวจอาชพีด้วยเป็นรายๆ	ไป

หวัใจการส�ารวจแผนโบราณ
ในการส�ารวจส�ามะโนครวันีแ้ต่เดมิไม่มกีารส�ารวจทีถ่กูหลัก	การส�ารวจก็มกีาร

ส�ารวจแต่เพยีงบางส่วน	เช่น	

ก.	ต้องการดูว่ามีก�าลังไพร่พลอยู่เท่าไร	เพื่อเอาไปใช้ในการออกทัพจับศึก	 
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จากคมัภร์ีไบเบลิเราทราบว่ากษตัริย์เดวดิได้เคยมกีารนบัไพร่พลดู

ข.	เจ้าครองนครต้องการทราบการเสียภาษีอากร	เช่น	เกี่ยวกับจังกอบ	และ

การเกณฑ์แรงงาน	การส่งส่วยเป็นเงนิหรือส่ิงของ

จะเห็นได้ว่าการนับจ�านวนพลเมืองในครั้งโบราณมีความมุ่งหมายแต่เฉพาะ

เร่ือง	ผิดกับในปัจจุบัน		ค�าว่า	“โบราณ”	นี้	เฉพาะไทยเรารวมทั้งระยะเวลาสมัย

รตันโกสนิทร์ตอนต้นๆ	ด้วย		ไทยเราในครัง้โบราณมีการนบัชายฉกรรจ์เสมอๆ	เพ่ือจะ

ให้เข้ารับราชการทหาร	ทุกคนที่เป็นผู้ชายโดยไม่มีการยกเว้น	ชนชั้นบรรดาศักดิ์ต้อง

รบัราชการตลอดชวีติ	คนธรรมดาเป็นไพร่สม	หรอืไพร่หลวงสงักดักรมต่างๆ	(ดไูด้จาก

หนังสือ	ชุมนุมพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด�ารงฯ	 เล่ม	2	หน้า	32-36)	 

แต่จ�านวนที่นับได้ในสมัยก่อนจะยึดถือไม่ได้	ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศจีนในปี	พ.ศ.

2254	มีการนับจ�านวนพลเมืองเพ่ือเสียรัชชูปการได้	28	ล้านคน	ต่อมาอีกไม่ก่ีปี

ส�ารวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อบ�าบัดทุกข์ให้ราษฎร	คราวนี้ได้ถึง	103	ล้านคน		ในอังกฤษ 

ระหว่างคริศต์ศตวรรษที่	13	หรือ	14	ได้มีการนับจ�านวนพลเมืองเพื่อช่วยบ�าบัดทุกข์	

การนับภายในกรอบที่ไม่ครบถ้วนนี้มีในนอร์เวย์ปี	ค.ศ.1662	นับแต่ผู้ชายทั่วประเทศ	

อายุสูงกว่า	12	ขวบ	เพื่อเกณฑ์ทหาร		ในญี่ปุ่นได้มีการจดทะเบียนครอบครัวมานาน

แล้ว	ในปี	ค.ศ.1721	มีการเริ่มนับกันค่อนข้างจะครบถ้วน	แต่ก็ยังมีการยกเว้น	เช่น

แรกๆ	ไม่นับซามูไรและไพร่พลเครือญาติ	และมีการนับเป็นครั้งคราวในประเทศนี้

จนถงึ	ค.ศ.1846	รวม	18	คร้ังในระยะ	100	ปี

เริม่ต้นการส�ารวจส�ามะโนครวัแบบครบถ้วน
ประเทศท่ีเร่ิมส�ารวจค่อนข้างจะครบถ้วนในปี	ค.ศ.1665	คือ	แคนาดา	ซึ่ง

เวลานั้นเป็นของฝร่ังเศส		การส�ารวจนับว่าใช้ได้และได้ท�าตลอดมาจนถึง	ค.ศ.1754	

รวม	16	ครั้ง		ส่วนประเทศอื่นได้แก่ประเทศในภาคเหนือของยุโรปที่เรียกว่า	สแกน-

ดเินเวยี	เริม่แต่	ค.ศ.1703		ไอส์แลนด์กเ็คยท�าได้ผลดีมาก	แต่กท็�าครัง้เดยีวแล้วเลกิไป	

ไอส์แลนด์รวมกับเดนมาร์ก	ได้ท�าการนับจ�านวนพลเมืองในปี	ค.ศ.1817	ใช้นักบวช

เป็นผู้นับ	ท�ามาทุก	5	ปี	จนถึงปี	ค.ศ.1870	จึงโอนการนับจากนักบวชให้เทศบาลจัด

ท�าแทน		ในสวเีดน	ปี	ค.ศ.1749	กใ็ช้นกับวชเป็นผูส้�ารวจและท�าทกุๆ	5	ปี		นอกจาก

นีก้ย็งัมรีฐัในอติาลีซึง่ท�าได้ดใีนศตวรรษที	่18	แห่งครสิตกาล

การส�ารวจที่นับว่าถูกต้องตามหลักวิชายิ่งกว่าที่ใดๆ	เป็นคร้ังแรกคือชาว
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อเมริกัน	เริ่มท�า	ค.ศ.1890	ได้ส�ารวจมาเป็นคร้ังคราวทุกๆ	10	ปีจนทุกวันนี้		ใน

อังกฤษ	เร่ิมส�ารวจ	ค.ศ.1901	แต่ครั้งนั้นท�าไม่ถูกหลัก	จนถึง	ค.ศ.1841	เป็นต้นมา	

ได้ขยายวงการส�ารวจออกไปทกุท	ีเช่นได้มีการเพ่ิมค�าถามขึน้

ประเทศอื่นๆ ในยุโรป	ได้เร่ิมส�ารวจกันในคริศต์ตวรรษที่	19	ตอนแรกๆ	ยัง

ไม่ครบบริบูรณ์อย่างตอนหลัง	คือราวกลางคริศต์ศตวรรษที่	19		แต่รัสเซียยังล้าหลัง

อยู่	มีการส�ารวจครัง้เดยีวในสมัยพระเจ้าซาร์		ในประเทศนอกยุโรปท่ีชาวยโุรปไปตัง้

อยู	่เช่น	ออสเตรเลยี	และนวิซีแลนด์	ได้มกีารส�ารวจในครสิต์ศตวรรษที	่19	เหมอืนกนั		

ที่อื่นนอกจากที่ชาวยุโรปไปตั้งอยู่ในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และแอฟริกาไม่ได้

ตัวเลขแน่นอน	เพราะส่วนมากต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านนั้นจด	และพวกนี้ไม่มีความรู้ดีพอ	

บางประเทศเช่น	อนิเดยี	ได้มกีารส�ารวจดพีอใช้ในตอนหลัง	แต่	ค.ศ.1881	เป็นต้นมา	

ชวามีตัวเลขครบถ้วนดี	ใน	ค.ศ.1930		นอกจากนั้น	แอลจีเรีย ฮาวาย ฟิลิปปินส ์

เกาะอนิเดยีตะวนัตก	นบัว่ามีตวัเลขดพีอสมควร

ส�าหรับประเทศที่เป็นเอกราชนอกยุโรปมี	2	ประเทศ	คือ	ญ่ีปุ่นและอียิปต์	

ญี่ปุ่นได้มีการส�ารวจแบบนี้โดยใช้ต�ารวจจดทะเบียน	ในปี	ค.ศ.1873	เป็นครั้งแรกถึง

ปี	1898	แต่เพิ่งใช้หลักวิทยาตัวเลขแน่นอนเม่ือปี	ค.ศ.1920		ตัวเลขของอียิปต์ก็เริ่ม	

แต่ปี	ค.ศ.1897	ซึง่นบัว่าด	ีมีการส�ารวจทกุๆ	10	ปี	เป็นต้นมา

ส�าหรับประเทศไทย	การส�ารวจส�ามะโนครัวได้เร่ิมในบางท้องที่	ใน	(ค.ศ.

1902)	พ.ศ.2444	ในบางมณฑล	แต่เริ่มทั่วประเทศ	ใน	พ.ศ.2451	แต่ครั้งนั้นส�ารวจ

ไม่ได้ผล	จงึให้ส�ารวจใหม่แก้ไขบางท้องทีใ่น	พ.ศ.2453	แต่ใน	พ.ศ.2462	มกีารส�ารวจ

อกีเป็นครัง้ที	่2	แต่กลับไปส�ารวจนอกกรุงเทพฯ	ต่อมาส�ารวจอีกใน	พ.ศ.2472-2480	

และ	2490	นบัว่าเป็นคร้ังแรกทีใ่ช้ได้

สรุป ในยุโรป	จ�านวนพลเมืองมีตัวเลขแน่นอนกลางศตวรรษที่	19	นอกจาก

น้ันตัวเลขไม่สู้จะแน่นอน	ในปัจจุบันนับว่ามีการส�ารวจพอใช้ได้โดยทั่วไป	เว้นแต่

อเมริกากลาง	อเมริกาใต้	แอฟริกา	และบางประเทศในเอเชีย	แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าจะ

ได้ตัวเลขที่แน่นอนไปทั่วทุกประเทศไม่	ปัญหาในการส�ารวจพลเมืองมีอยู่มากหลาย	

เมือ่เราดตูวัเลขแล้วจะเชือ่งมงายไม่ได้เป็นอนัขาด

ข้อสังเกต ถ้าสามารถนัดให้ทุกประเทศลงมือส�ารวจส�ามะโนครัววันเดียวกัน

พร้อมไปหมดกจ็ะมผีลดบ้ีาง	เพราะจะได้เปรยีบเทยีบบอกจ�านวนกันได้ง่าย	ในขณะนี้

ต่างประเทศต่างกส็�ารวจกันเม่ือใดก็ได้ตามอ�าเภอใจ	ยงัลกัลัน่กนัอยูม่าก
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2. การจดทะเบยีนคนเกดิคนตาย

การส�ารวจส�ามะโนครัวมีปัญหายุ่งยากอยู่มาก	แต่การจดทะเบียนคนเกิด 

คนตายยิ่งมีปัญหามากเสียยิ่งกว่า	เพราะจดกันไม่ค่อยครบถ้วน	ในยุโรปมีการจดกัน

ในทางศาสนา	นักบวชเป็นคนจด	ข้อยุ่งยากก็คือเมื่อมีศาสนาต่างนิกายกัน	ถ้าใครถือ

นิกายอ่ืนนอกจากนิกายทางราชการก็มักจะไม่มีการจดทะเบียนให้	แต่เร่ิมในฝรั่งเศส	

ค.ศ.1887	ได้มีการบงัคบัให้จดทะเบยีนนกิายโปรเตสแตนต์ด้วย

ต่อมาประเทศต่างๆ	เห็นว่าจะให้นักบวชเป็นผู้จดทะเบียนประชากรนั้นจะไม่

เป็นผลดี	จึงมีการเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ในทางปกครองเป็นผู้จดทะเบียนคนเกิดคนตาย	

ประเทศที่ได้เร็วคือสวีเดน นอร์เวย์	ในอังกฤษมีการจดทะเบียนคนเกิดคนตาย

แน่นอน	ค.ศ.1837	สหรฐัอเมริกาได้ปฏบัิตถิกูวธิกีารส�ารวจส�ามะโนครวักจ็ริง	แต่ได้มี

การล้าหลังมากในการจดทะเบียนประชากร	เพิ่งมาท�าได้ครบทั่วประเทศ	ค.ศ.1927	

ส่วนของไทยทะเบียนคนเกิดคนตายเท่าที่ปรากฏมีค่อนข้างแน่นอนครบถ้วนใน	พ.ศ.

2471

3. สถติกิารอพยพเคลือ่นย้าย

สถิติการอพยพเคล่ือนย้ายถ้ามีตัวเลขแน่นอนก็อาจจะช่วยให้การก�าหนดนับ

จ�านวนประชากรเป็นไปได้โดยครบถ้วนยิ่งข้ึน	แต่ในทางปฏิบัติมีปัญหายากยิ่งนัก		

การจ�ากัดความของค�าว่า	“ผู้ย้ายภูมิล�าเนา”	(migrant)	ในการประชุมสถิติสากล	 

ค.ศ.1930	ได้มีการตกลงกันว่า	บุคคลใดเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปอยู่อีก

ประเทศหนึง่ตัง้แต่	1	ปีขึน้ไปให้ถอืได้ว่าเป็นผูย้้ายภมูลิ�าเนา	(migrant)	แต่ถงึกระนัน้ 

ก็ดี	รัฐบาลต่างๆ	ในโลกก็ยังมิได้รับรองข้อตกลงการจ�ากัดความเช่นกัน	เพราะเกี่ยว

กบันโยบายทางการเมือง

การรวบรวมสถิติการอพยพเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ	จะท�าเสร็จได้ดีต้อง

อาศยัความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่างๆ	ซึง่ในขณะนีย้งัเป็นไปมไิด้

ถึงกระนั้นก็ดี	ภายในกรอบแห่งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้	ก็ได้มีผู้สนใจ

ศึกษาค้นคว้ารวบรวมสถิติขึ้นบ้างแล้ว	ที่ท�าได้ดีเด่นคือส�านัก	National	Bureau	of	
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Economic	Research	ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งได้ประกาศผลการรวบรวมสถิติของตน 

มาเป็นครัง้แรกเมือ่	ค.ศ.1929



บทที	่2

จ�านวนและต�านานประชากรของโลก
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เท่าทีไ่ด้กล่าวมาแล้วจะเหน็ได้ว่า

(1)	จ�านวนประชากรของโลกยงัส�ารวจไม่ครบ	ประมาณ	3/5	ของโลกปัจจบุนั	

แต่มกีารส�ารวจส�ามะโนครัวเป็นประจ�า

(2)	จ�านวนทีห่าได้ใกล้เคยีงเร่ิมมาได้ราวร้อยปีเศษเท่านัน้	ในยโุรปเริม่ตัง้แต่ปี	

ค.ศ.1770	เป็นต้นมา	ถ้าพูดถึงทัว่โลกกร็าวๆ	ปี	ค.ศ.1850,	1860

ฉะนั้นในการสืบต�านานของประชากรของโลก	ก็จ�าเป็นจะต้องมีการเดาอยู่

มาก	เรากเ็อาจากตวัเลขสมัยใหม่ไปเปรียบเทยีบโดยย้อนกลบัไปหาสมยัก่อน

ก่อนมหาสงครามโลกครั้งที่	2	มีผู้รวบรวมสถิติประชากรของโลกเป็นการ

ประจ�าอยูส่ามรายด้วยกนัคอื

1.	องค์การสถติริะหว่างประเทศ	(Institute	International	de	Statistique)	

ได้พิมพ์จ�าหน่ายหนังสือชื่อ	AperÇu de la Demographic des Divers Pays du 

Mondel

2.	International	Institute	of	Agriculture	หนังสือที่พิมพ์จ�าหน่ายชื่อ	 

International Yearbook of Agricultural Statistics

3.	League	of	Nations:	Statistical	Yearbook	ในปัจจุบันมีหนังสือของ 

องค์การสหประชาชาต	ิคอื

	 1.	Demographic Yearbook

	 2.	Statistical Yearbook
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จ�านวนประชากรของโลกในปี ค.ศ.1930

1930 Estimates of World Population

(เรือนล้าน)

ทวปี รายที ่1 รายที ่2 รายที ่3

ยโุรป 484.6 505.7 504.6

อเมรกิา 248.8 251.5 249.8

แอฟรกิา 143.3 142.4 145.8

เอเชยี 1,103.7 1,103.3 1,118.6

โอซอีาเนยี 9.9 9.9 9.8

รวม 1,988.3 3,012.8 2,028.2

เมื่อปี	ค.ศ.1937-1938	ได้มีผู้คิดคะเนจ�านวนประชากรของโลกย้อนกลับไป

หาจ�านวนประชากรของโลกในสมัยก่อน	คือศาสตราจารย์	W.F.	Willcox	แห่ง	 

Nation	Bureau	Economic	Research	ได้ท�าสถิติคาดคะเนไว้	และต่อมาได้ม ี

นักศึกษาในวิชาเดียวกันนี้อีกคนหนึ่งชื่อ	A.M.	Carr-Saunders	ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ตวัเลขของนาย	Willcox	เพ่ิมข้ึน

ตารางต่อไปนีเ้ป็นตารางของนาย	Carr-Saunders

Estimates of World Population

(เรือนล้าน)

(L.	of	N.)	(U.N.)
ทวปี 1650 1750 1800 1850 1900 1933 1950
ยโุรป 100 140 187 266 401 519 590
อเมรกิาเหนอื 1 1.3 5.7 26 81 137 190
อเมรกิากลางและใต้ 12 11.1 18.9 33 63 125 150
โอซอีาเนยี 2 2 2 2 6 10 13
แอฟรกิา 100 95 90 95 120 145 195
เอเชยี 330 479 602 749 937 1,121 1,280
รวม 545 728 906 1,171 1,608 2,057 2,418
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คดิเป็นส่วนร้อยของยอดรวม

L.	of	N.	U.N.
1650 1750 1800 1850 1900 1933 1950

ยโุรป 18.3 19.2 20.7 22.7 24.9 25.2 24.6

อเมรกิาเหนอื 0.2 0.1 0.7 2.3 5.1 6.7 7.9

อเมรกิากลางและใต้ 2.2 1.5 2.1 2.8 3.9 6.1 6.3

โอซอีาเนยี 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5

แอฟรกิา 18.3 13.1 9.9 8.1 7.4 7.0 8.0

เอเชยี 60.6 65.8 66.4 63.9 58.3 54.5 53.3

รวม 100 100 100 100 100 100 100

ตามตัวเลขเหล่านี้จะเห็นได้ว่า	พวกผิวขาวเพิ่มเร็วกว่าผิวเหลือง	พวกผิวขาว

ตั้งแต่ปี	ค.ศ.1800	เป็นต้นมา		ที่พวกผิวขาวเพิ่มขึ้นอย่างมากในศตวรรษที่	19	นี้	 

มผีลกระทบกระเทอืนไปทัว่โลก	ทีเ่พ่ิมกเ็พราะเกดิ	Industrial	Revolution

เราหนักลบัมาดตูวัเลขจ�านวนประชากรของประเทศไทยดบู้าง

พลเมอืงของประเทศไทย

พ.ศ. เรอืนล้าน ความหนาแน่นต่อ 1 ตารางไมล์

2444 7.5 37

2454 8.3 42

2464 9.8 49

2474 12.5 62

2482 15.7 79

2490 17.3 87

(ประเทศไทยมีเนือ้ทีป่ระมาณ	200,000	ตารางไมล์)

เทยีบเคยีงกบัขององักฤษ
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พลเมอืงขององักฤษและเวลส์เท่าที ่Carr-Sauders ประมาณ

ปี จ�านวน (ล้าน) ความหนาแน่นต่อ 1 ตารางไมล์

1066 1.5 26

1509 4.0 69

1760 7.0 121

1801 8.9 153

1851 17.9 309

1901 32.5 561

1921 37.9 649

ตามตารางของประเทศอังกฤษจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี	ค.ศ.1800	ดัชนีพุ่งสูงลิ่ว

เพราะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	18	ได้เกิด	Industrial	Revolutution	อันเป็นเหตุให ้

องักฤษมปีระชากรเพ่ิมข้ึนได้มาก

ปัญหาเรื่องประชากรของโลกแต่ครั้งก่อนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงนี้	ถ้าจะถามคน

ทั่วไปแล้ว	คงตอบว่า	“เพ่ิมอยู่ตลอดเวลา”		ตามคริสต์ศาสนาเองก็มีมา	แต่ก่อน

มนุษย์เรามีเพียงอาดัมคนเดียว	และต่อมามีอีวา	และได้ออกลูกหลานต่อมาจนบัดนี	้	

ความเชื่อดังกล่าวนี้	ถ้าจะพิจารณาจากสถิติซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันดังต่อไปนี้แล้ว

จะเห็นว่า	การเพิ่มจ�านวนประชากรนั้นมิได้เป็นไปโดยสม�่าเสมอกันอยู่ตลอดเวลา	

กล่าวคือถ้าคู่สมรส	1	คู่	มีบุตรชายและหญิง	2	คนและเพ่ิมขึ้นปีละ	1%	เป็นเวลา	

2,000	ปี	จะมคีน	17,000	ล้านคน		แต่อายขุองโลกเรา	ตัง้แต่เริม่มมีนษุย์อยูอ่าศยัมา

จนถึงทุกวันนี้	คะเนได้อย่างน้อยก็	5	เท่าของ	2,000	ปี	เพราะเท่าที่ปรากฏมีหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ก็เป็นเวลา	6,000	ปีแล้ว	แต่ในปัจจุบันมีประชากรเพียง

จ�านวน	2,400	ล้านคนเท่านั้น		ฉะนั้นแสดงว่าการเพิ่มจ�านวนประชากรต้ังแต่

ดึกด�าบรรพ์มานั้น	มีอัตราต�่ากว่าที่มนุษย์สามารถจะเพิ่มได้ตามธรรมชาติ	และการ

เพิ่มก็คงจะไม่สม�่าเสมอไปทุกยุค	คงจะมีบางยุคที่ประชากรของโลกมิได้เพิ่มจ�านวน

เลย	และบางยคุทีจ่�านวนมนษุย์ลดต�า่ลง	การเพิม่จ�านวนอย่างรวดเร็วนัน้คงจะเกดิขึน้

เพยีงในยคุหลังๆ	ในสมัยทีม่นษุย์เจริญข้ึนคอืในครสิต์ศตวรรษที	่18	และ	19	นีเ่อง

} Estimated
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อตัราการเพิม่จ�านวนประชากรในยโุรป	(เฉลีย่	%	ต่อปี)

ทัว่ๆ ยโุรป ตะวนัตก
เฉยีงเหนอื

ตะวนัตกเฉยีงใต้
(รวมฝรัง่เศส)

ตะวนัตกเฉยีงใต้
(เว้นฝรัง่เศส)

ตะวนัออก

1800-1850 0.707 0.811 0.516 0.510 0.771

1850-1900 0.823 0.861 0.429 0.586 1.062

1900-1930 0.785 0.671 0.471 0.622 1.056

ตัวเลขแสดงว่าพลเมืองยังเพ่ิมข้ึนเสมอทุกแห่ง	ผิดกันแต่บางภาคเพิ่มมาก	 

บางภาคเพิม่น้อย

อตัราเพิม่ของประชากรในประเทศใหม่ และประเทศไทย	(เฉลีย่	%	ต่อปี)

แคนาดา ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ อเมรกิา ไทย

1750-1800 -- -- -- 3.01 ?

1800-1850 -- -- -- 2.99 ?

1850-1900 1.62 4.47 6.8 2.40 ?

1900-1930 2.51 1.84 2.24 1.61 ?

1930-1947 ? ? ? ? 2.-	(ประมาณ)

ได้กล่าวมาแล้วว่า	การที่ประชากรเพิ่มขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่	19	นั้น	ท�าให้

คิดว่าพลเมืองเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับมา	แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น	พอจะสันนิษฐานได้ว่า

ในบางยุคก็ไม่เพิ่ม	และบางยุคกลับลดลง		แต่การจะสันนิษฐานให้ละเอียดยิ่งข้ึนนั้น	

จ�าเป็นจะต้องหาวธีิศกึษาจากวชิาต่างๆ	เช่น	สังคมวทิยา	(Sociology)	มานษุยวิทยา	

(Anthropology)	เพ่ือเปรียบเทยีบ

วิธีการเปรียบเทียบเพ่ือสันนิษฐานเอาความจริงจากโบราณนั้น	อาจจะท�าได้

ดังนี้คือ	พิจารณาดูโลกปัจจุบันนี้ว่ามนุษย์เรามีความเจริญลักลั่นกันเป็นกี่ขั้น	แล้ว

สันนิษฐานว่าทุกๆ	ชาติได้ไต่มาตามข้ันความเจริญต่างๆ	นั้น	ทุกๆ	ขั้น	ผิดกันแต่ว่า 

ช้าหรือเร็วกว่ากัน	เช่น	ชาวยุโรปอเมริกาที่เจริญที่สุดในเวลานี้	ก็สันนิษฐานว่าได้เคย 

ล้าหลังมาแล้วในกาลก่อน	เป็นต้นว่าเมื่อ	6,000	ปีที่แล้วมา	ชาวยุโรปอเมริกาคงจะ 

ป่าเถื่อนแบบคนป่าสมัยนี้	ต่อมาเจริญข้ึนบ้างเทียบได้กับชาวแอฟริกาในบางภาค	 
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ต่อมาเจริญเท่าเอเชีย	และขั้นต่อมาจึงได้เจริญถึงขั้นที่เป็นอยู่	และเมื่อเปรียบเทียบ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในความเจริญขั้นต่างๆ	ในทุกวันนี้แล้ว	ก็คงจะพอสันนิษฐาน

ได้ว่า	ก่อนน้ีชาวยโุรปอเมริกาเคยมขีนบธรรมเนยีมการครองชพีอย่างไรบ้าง	ซึง่จะส่อ

ให้เราได้ทราบบ้างว่า	จ�านวนประชากรในสมัยต่างๆ	คงจะมากน้อยขึน้ลงประการใด

มนษุย์ในปัจจุบนัมีความเจริญแตกต่างกนัอยู	่4	ขัน้คอื

ข้ันแรก	ต�่าที่สุด	ได้แก่พวกเร่ร่อน	จับปลา	หาสัตว์เป็นอาหาร	ยังไม่มีการ 

กสกิรรม	เช่นคนดัง้เดมิในออสเตรเลีย

ขั้นที่	2	เจริญขึ้น	คือเริ่มท�านาแบบโบราณ	ใช้มือท�า	ยังไม่มีการใช้โลหะและ

ยงัเร่ร่อนอยู	่เช่น	พวก	ลาว	กะเหร่ียง	แอฟริกาบางภาค

ขัน้ที	่3	ท�านาใช้เคร่ืองมือ	อยูเ่ป็นที	่ไม่เร่ร่อน

ขัน้ที	่4	พวกท�าอตุสาหกรรม	และใช้เครือ่งจกัร

จะเห็นได้ว่าจ�านวนพลเมืองของพวกที่	1	คือพวกเร่ร่อน	สังเกตได้จากพวก

ออสเตรเลีย	เดิมก่อนฝร่ังเข้ามา	คิดเฉล่ียมีพลเมืองบางมากคือ	15	ตารางไมล์ต่อคน	 

1	คน	ถัดจากพวกนี้คือพวกแอฟริกาซึ่งค่อยเจริญขึ้นหน่อย	ความหนาแน่นของ

พลเมอืงกย่็อมเพ่ิมข้ึนตามความเจริญ	อาจเป็น	10,	20,	30	คนต่อตารางไมล์

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? นักปราชญ์คนหนึ่งชื่อ	Herbert	Spencer	 

ลงความเหน็ว่า	คนเราย่ิงฉลาดยิง่มคีวามสามารถ จะมีลกูได้น้อยลง	ข้อนีอ้าจจะจรงิ

ส�าหรับคนในศตวรรษนี้	แต่ถ้าจะเอาไปใช้กับสมัยก่อนเห็นว่ายังมีเหตุผลไม่เพียงพอ	 

มีข้อสงัเกตว่าในสมัยโบราณ	มนษุย์มีลกูได้น้อย	แต่เม่ือยิง่เจรญิขึน้ก็มลีกูมากขึน้	เป็น

เพราะเมือ่ดูตวัอย่างได้จากสัตว์ป่าทีเ่ราน�ามาเลีย้ง	ถ้าได้มกีารเลีย้งดทูีด่กีม็ลีกูดกขึน้

ในการพิจารณาว่ามนุษย์สมัยโบราณมีลูกได้น้อยมาก	ขออธิบายค�า	2	ค�า	คือ	

Fecundity	ซึง่หมายถงึ	“ความสามารถในการสบืพนัธ์ุตามธรรมชาต”ิ	และ	Fertility	

ซ่ึงหมายถึง	“การสืบพันธุ์จริงๆ”		ตามปกติคนเรามี	Fecundity	สูงกว่า	Fertility	 

เพราะมนุษย์อาจจะมีลูกได้จากภรรยาคนที่หน่ึงถึงกว่า	10	คน	แต่ตามปกติผู้หญิง 

คนหนึง่อาจจะมีลูกจริงๆ	น้อยกว่าจ�านวนนัน้

การสันนษิฐานจ�านวนประชากรในสมยัโบราณนัน้	จะได้พจิารณาเป็นขัน้ๆ	ไป

ขัน้ที	่1	ก่อนมีต�านานประวตัขิองมนษุย์

ขัน้ที	่2	เม่ือมีประวตัแิล้วก่อนพุทธกาล	ครสิตกาล

ขัน้ที	่3	เม่ือมีประวตัแิล้วหลังพุทธกาล	ครสิตกาล
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ขัน้แรกก่อนมตี�านาน
สมยันีป้ระชากรคงจะมีน้อยและอตัราเพ่ิมจ�านวนกค็งจะต�า่มาก	เพราะ

1.	Fertility	อัตราสืบพันธุ์ต�่า	เพราะไม่ค่อยมีการสังวาส	หรือไม่ค่อยมีการ 

แต่งงาน	หรอืมรีดีลกูมาก	และ

2.	มคีวามร่วงหล่นเสียหายไป	เพราะถึงจะเกดิทพุภกิขภยักไ็ม่ร้ายแรงนกั

ข้อ	1.	สนันษิฐานว่าสมัยก่อนมีต�านานอตัราเกดิของมนษุย์ต�า่	เพราะ

	 (1)	 คนป่าในปัจจุบันเขางดการสู่สมกันส�าหรับคู่ผัวเมีย	เช่น	มีลูก	1	คน	 

	 	 	 ห้ามอยูร่่วมกัน	3	ปี	(เช่น	ปรากฏเป็นธรรมเนยีมในแอฟริกาบางแห่ง 

	 	 	 และในหมู่เกาะฟิจิ	ซึ่งมีข้อห้ามว่าใครมีลูกแล้วจะเกิดมีขึ้นอีกใน 

	 	 	 ระยะ	4	ปี	มีความผิดต่อบ้านเมืองโทษถงึประหาร)

	 (2)	 มีขนบธรรมเนียมฆ่าทารก	 (เช่น	คนป่าตามเกาะในมหาสมุทร 

	 	 	 แปซฟิิกทกุวนันี)้

	 (3)	มขีนบธรรมเนยีมรีดลูก	(เช่น	อนิเดยีนแดงในอเมรกิาทกุวนันี)้

ในข้อ	2.	สนันษิฐานว่าการร่วงหล่นคงมน้ีอย	เพราะไม่ขาดอาหาร	โรคภัยก็ไม่

ค่อยจะม	ีจะมบ้ีางกเ็ร่ืองเดก็ตากแดดตากฝนอาจตายได้บ้าง

ฉะนั้นในสมัยนั้นถ้าผัวเมีย	2	คน	มีลูก	4	คน	(นอกนั้นฆ่าหมด)		และลูก	4	

คนนีก้ว่าจะถงึวยัฉกรรจ์ตายเสีย	2	คน	อนัหมายถงึการร่วงหล่น	และพ่อแม่ตายหมด	

ดงัน้ัน	10	ปีนีมี้	2	คน	10	ปีหน้ากม็	ี2	คน		ถ้าเป็นเช่นนีจ้รงิกอ็าจสนันษิฐานได้ว่าใน

สมยัก่อนมตี�านานน้ัน	จ�านวนประชากรของโลกไม่เพ่ิมขึน้เลย

ในสมยัมตี�านานแล้ว แต่ก่อนพทุธกาล
มนุษย์เจริญขึ้นบ้าง	ความร่วงหล่นมีมากขึ้น	มีการสงคราม	โรคภัยไข้เจ็บมี

มากขึ้น	แต่การฆ่าเด็กก็ยังมีอยู่	เช่น	ในเมืองจีน	(ฆ่าเด็กหญิง)		ในกรีชตัดการฝึกเด็ก

ให้แข็งแรง	คือเอาไปท้ิงไว้ตามภูเขาตั้งแต่ยังเล็กๆ	จึงท�าให้เกิดการร่วงหล่น		สมัย

โรมันมีการรดีลูก	พวกชาวป่าเยอรมันมีการฆ่าทารกและรดีลกูเช่นกนั		แม้ในปัจจบุนันี้	

พวก	Norseman	หรือไอซ์แลนด์ตอนที่คริสต์ศาสนาแพร่เข้าไปยังมีการขอข้อยกเว้น 

ไว้	1	ข้อคอื	ประเพณีการฆ่าเดก็	ดงันัน้จะเหน็ว่าในสมัยโบราณได้มกีารฆ่าเดก็กนัมาก
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พอจะสันนิษฐานได้ว่าในสมัยนี้อัตราเพิ่มประชากรยังต�่าอยู่และอาจจะไม่มี

การเพิม่กเ็ป็นได้

หลงัพทุธกาล ครสิตกาล
ได้มีการถือบวช	การแต่งงานช้า	อันเป็นเหตุให้อัตราการสืบพันธุ์ต�่า	ส่วนการ

ร่วงหล่นน้อยลง	เพราะการรีดลูก	ฆ่าเด็ก	ลดน้อยลงเนื่องจากศีลธรรมดีข้ึน	มีการ

สอนศาสนาแพร่หลาย

ต่อมาในสมัยอุตสาหกรรมเกิดการสืบพันธุ์กันส่วนมาก	เพราะเด็กใช้งานได้

และการถือศีลงดเมถุนก็น้อยลงไปเป็นล�าดับ	และตั้งแต่	ค.ศ.1850	การอนามัยดีขึ้น	

ความร่วงหล่นน้อยลง	พลเมืองกเ็พ่ิมข้ึนทกุปี

หลังจากนั้นมาตั้งแต่ปี	1900	เศษๆ	มนุษย์รู้จักการคุมก�าเนิดจึงท�าให้อัตรา

เพิม่จ�านวนประชากรกลับลดน้อยลงไปอกี

สรปุ	ถ้าข้อสนันษิฐานข้างต้นนีถ้กูต้อง	จ�านวนประชากรของโลกเพ่ิงจะมาเพิม่

สูงขึ้นรวดเร็วในระยะ	200	ปีหลังนี้เอง	แต่ก่อนนั้นระบบการครองชีพและขนบ-

ธรรมเนียมของมนุษย์เป็นเคร่ืองถ่วงให้จ�านวนประชากรคงที่อยู่ในเกณฑ์ต�่าอยู่ตลอด

เวลา	บางสมยักบ็งัคบัให้อตัราเกดิต�า่	และบางสมยักบ็งัคบัให้อัตราตายสงู	บางสมยัก็

เป็นไปทัง้สองอย่าง





บทที	่3

กระแสการเคลือ่นย้ายของมนษุย์
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การเคลื่อนย้ายของมนุษย์นั้นถ้าเรามองดูเผินๆ	ก็ไม่อาจท�าให้ประชากรของโลกเพ่ิม

ปริมาณขึ้นได้เลย	เพราะเป็นแต่เพียงย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกแห่งหนึ่งเท่านั้น	จ�านวน

ประชากรทั้งหมดก็ยังคงเดิมนั่นเอง		แต่ความจริงการเคลื่อนย้ายของพลเมืองท�าให้

จ�านวนประชากรของโลกเพ่ิมข้ึนได้เหมือนกัน	เพราะการย้ายนั้นโดยปกติมักจะย้าย

จากที่กันดารมาสู่ท่ีอุดมสมบูรณ์		ด้วยเหตุนี้เองเมื่อคนมาอยู่ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว	ข้าว

ปลาอาหารความเหมาะสมทางดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศท�าให้ชีวิตของประชากร

ยนืนาน	และสามารถแพร่พนัธุ์ออกไปได้โดยสะดวกด้วย		ด้วยเหตผุลเหล่านีเ้องท�าให้

เราเช่ือได้ว่าการเคลื่อนย้ายของพลเมืองน้ันท�าให้ประชากรของโลกเพิ่มปริมาณขึ้นได	้

การเคลือ่นย้ายทีอ่ยูข่องมนษุย์นัน้เราอาจแบ่งอธบิายได้เป็น	2	หวัข้อดงันี้

ก.	การเคลือ่นย้ายทางไกลข้ามทวปี

ข.	การเคลือ่นย้ายทางใกล้ภายในทวปี

แต่ก่อนจะพูดถึงการเคลื่อนย้ายทั้งสองนี้จะได้อธิบายถึงการเคลื่อนย้ายของ

คนไทยเท่าทีเ่ป็นมาแต่โบราณเสียก่อน

ตอนที ่1 การเคลือ่นย้ายทีอ่ยู่ของคนไทย

ตามต�านานมีกล่าวว่าคนไทยเริ่มเคลื่อนย้ายอพยพลงมาจากทางใจกลางของ

ประเทศจีนตั้งแต่ราวปี	พ.ศ.500	เรื่อยลงมาเป็นสายๆ	คือพวกไทยใหญ่ซ่ึงย้ายลงไป
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ทางพม่า	ไทยน้อยซึ่งลงมาทางประเทศไทยปัจจุบันนี้	 	พวกไทยเราที่เข้ามาเป็น

ประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนี้	ได้เข้ามารวมกันเมื่อราว	พ.ศ.1800	ในสมัยพ่อขุนศรี- 

อินทราทิตย์และสมัยพ่อขุนรามค�าแหงเร่ือยลงมา	แต่เราไม่อาจจะบอกได้ว่าพลเมือง

ในสมยันัน้มีเท่าไร	อพยพลงมาปีละเท่าใด	เราไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าอาณาเขตของ

ประเทศไทยในสมัยนั้นมีแค่ไหน	มีหัวเมืองอะไรบ้าง	การอพยพของเราได้เป็นมา

เรื่อยๆ	จนกระทั่งตอนหลังมาถึงเมืองอู่ทอง	จึงมาตั้งหลักแหล่งอยู่ท่ีนั่น		แต่อยู่ได้ไม่

นานนักบ้านเมืองเกิดโรคระบาด	เพราะกระแสน�้าของแม่น�้าจระเข้สามพันพัดกลับ

ท�าให้น�้าขอดแห้ง	ประชาชน	วัวควาย	อดน�้า	จึงเกิดโรคระบาดดังกล่าว	เจ้าเมืองใน

ขณะนั้นจึงพากันอพยพครอบครัวไทยเร่ือยลงมาอีก	คราวนี้มาทางเมืองอโยธยา	ซึ่ง

เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหาร	พอตั้งมั่นที่อยุธยาได้แล้วก็เลยยกพล

ข้ึนไปตีเอาหัวเมืองทางเหนือ	(สุโขทัย)	ได้และรวมเข้าเป็นอาณาจักรไทยที่สมบูรณ์

ต้ังแต่นั้นมา		แต่พลเมืองในสมัยนั้นของไทยเรามีหลายชาติหลายภาษาด้วยกัน	มีทั้ง

แขก	จาม	ลาว	เขมร	มอญ	จีน	ฯลฯ		แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ทราบว่าพลเมืองชาติอื่นๆ	

ทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรไทยในขณะนัน้ชาตใิดมจี�านวนเท่าใด	เราทราบแต่เพียงว่ามพีลเมอืง

ต่างชาติเข้าออกอยูเ่สมอๆ	มานานแล้ว	เช่น	ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเรามี

พลเมืองหลายชาติเข้าออกในประเทศไทย	เช่น	พวกโปรตุเกส	ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	ญวน	

เขมร		แต่เรากไ็ม่ทราบอกีว่าแต่ละชาตนิัน้มจี�านวนเท่าใด	เพราะในสมยันัน้เรายงัไม่มี

สถิติประชากร		เราพอจะทราบได้บ้างก็เม่ือปี	พ.ศ.2464	มานี้เอง	แต่ก็เป็นสถิติเข้า

ออกของคนที่เก็บได้จากท่าเรือกรุงเทพฯ	เท่าน้ัน		ส่วนที่เข้าทางชายแดนแห่งอ่ืนนั้น

เราไม่อาจทราบได้	ทัง้นีเ้พราะไม่มีตวัเลขรวบรวมไว้

สถติคินต่างด้าวเข้าออกกรงุเทพฯ

พ.ศ. คนเข้าออกเหลอืสทุธปิระมาณปีละ (คน)

2464-2469 28,000-30,000

2470 76,000	(เข้า	142,000)

2471-2475 26,000-12,500

2476-2477 13,900-3,600

2478-2480 22,300
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ตัวเลขนี้เราไดจ้ากบัญชีคนเข้าออกโดยเรือสินค้าที่เข้ามาท่ากรุงเทพฯ	เท่านั้น	

แม้กระนัน้เรากพ็อจะเหน็ได้ว่าในปี	2476-2477	มคีนเข้าออกมากทีส่ดุ	และเราทราบ

ว่าคนมีจ�านวนมากกว่าชาติอื่นๆ	คือมีถึง	90%	ของจ�านวนคนเข้าออกทั้งหมด	นอก

นัน้เป็นพวกอนิเดยี	องักฤษ	และชาตอิืน่ๆ

สถติคินจนีเข้าออกประเทศไทย

พ.ศ. เข้าออกสทุธปิระมาณปีละ (คน)

2478-2480 10,000-20,000

2480-2485 2,000-5,000

2485-2490 100-200

จะเห็นได้ว่าคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นลดจ�านวนลงเรื่อยๆ	ทั้งนี้เป็น

เพราะเราได้ลดจ�านวนโควตาของประเทศต่างๆ	ลงเรื่อยๆ	นั่นเอง	และตามพระราช-

บัญญัติคนเข้าเมืองเราได้ก�าหนดโควตาไว้ชาติละ	200	คนเท่านั้น	แต่แม้จะก�าหนด

อย่างนีเ้ราก็ไม่ได้ตัวเลขทีแ่น่นอนอยูน่ัน่เอง	เพราะมกีารแปลงชาตภิายในประเทศ	คอื	

พวกต่างชาติเกรงจะถูกเกณฑ์ทหารบ้าง	อะไรเหล่านี้	ท�าให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนได้

เหมอืนกนั

สถติคินต่างชาตใินประเทศไทย	(เรอืนพนั)

พ.ศ.2462 พ.ศ.2472 พ.ศ.2480

ไทย 8,260 10,493 13,841

จนี 260 445 524

อนิเดยี,	มลายา 422 380 ?

เขมร,	ญวน 103 66 ?

เงีย้ว,	พม่า 33 32 ?

รวมทัง้หมด 9,207 11,506 14,464

รวมเฉพาะคนต่างด้าว 947 1,013 623
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จากสถิตินี้เราพอจะค�านวณอย่างคร่าวๆ	ได้ว่า	ประเทศไทยเรามีคนต่างด้าว

อยู่ถึง	10%	แต่อย่างไรก็ตาม	ตัวเลขของไทยเรายังไม่แน่นอนอยู่นั่นเอง	เพราะการ

เข้าออกประเทศเราเข้าได้หลายทาง	อาจจะไม่เข้าทางด่านก็ได้	หรือเข้ามาแปลง

สัญชาติกลับไปกลับมาก็ได้	กฎหมายสัญชาติของเราก็ไม่รัดกุมพอ	ฉะนั้นการแปลง

สญัชาตจิงึอาจท�าได้โดยง่าย	จ�านวนคนต่างด้าวทีเ่ราเกบ็ได้จงึไม่แน่นอน

ตอนที ่2 การเคลือ่นย้ายทัว่ไปทางไกล (ข้ามทวปี)

ก่อนปี	ค.ศ.1800	นั้น	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทางไกลมีน้อย	เรารู้

กันแต่เพียงว่า	จากยุโรปมีคนไปอเมริกาเป็นจ�านวนมาก	แต่ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไร	

พวกสเปนไปกันมาก	มีตัวเลขจากเมืองท่าของ	Seville	ในสเปน	แต่ก็ไม่ครบถ้วน	

ระหว่างปี	ค.ศ.1505-1704	มีชาวสเปนไปยังอเมริกาประมาณ	150,000	คน	แต่

เข้าใจว่าตวัเลขจริงต้องมากกว่านี้

ระหว่างศตวรรษที่	17-18	ชาวยุโรปในประเทศต่างๆ	ไม่ค่อยเคลื่อนย้าย	มี

เคลือ่นย้ายมากกช็าวองักฤษและเยอรมนั		Carr-Saunders	ประมาณว่ามคีนออกจาก 

หมูเ่กาะองักฤษไปยงัอเมรกิาในศตวรรษที	่17	ประมาณ	250,000	คน		ในศตวรรษที	่

18	ประมาณ	1,500,000	(ระหว่าง	ค.ศ.1717-1776)	มีผู ้ลี้ภัยทางศาสนาจาก 

ไอร์แลนด์เหนือไปถึง	500,000	คน	และยังมีอีกประมาณ	50,000	คน	เป็นนักโทษ

เนรเทศ)

จากประเทศเยอรมนีไปอเมริกาก่อนปี	1800	คงจะมีประมาณ	200,000	คน	

ในศตวรรษที่	18	พวกชาวยุโรปไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาไม่มีคนท�างาน	เพราะอเมริกา

ขณะนัน้พวกพ้ืนเมอืงกเ็ป็นศตัรูกบัชาวยโุรป	ดนิแดนกว้างขวางแต่คนงานไม่มต้ีองหา

คนงานไปปลูกอ้อย	ฝ้าย	ยาสูบ	ฯลฯ	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้คนมาก	จึงเอาคนงาน	(พวก

นิโกร)	ใส่บรรทุกเรือจากแอฟริกาไปทั้งทางตรงและทางลับๆ		มีผู้ค�านวณว่ามีชาว

นโิกรจากแอฟริกาไปอเมริการะหว่างปี	1700-1800	ประมาณ	20	ล้านคน

ภายหลังจากปี	1800	พอจะมีสถิติบ้างส�าหรับการเคล่ือนย้ายทางไกลนี้	โดย

เฉพาะสถิติของ	National	Bureau	of	Economic	Research	(NBER)	ระหว่างปี	

1821-1932	และของ	International	Labour	office	(ILO)	ระหว่างปี	1921-1932
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ต่อไปนีเ้ป็นตารางการเคล่ือนย้ายข้ามทวปี	(ของ	NBER)

ตารางการเคล่ือนย้ายข้ามทวปี	(เรอืนพนั)

ออกจากประเทศ

1846-1932

เข้าประเทศ

1821-1932

                  ยโุรป  อเมรกิา

ออสเตรยี-ฮงัการี 5,196 อาร์เจนตนิา (1856-1932) 6,405

เกาะองักฤษ	(British	Isles) 18,020 บราซลิ (1821-1933) 4,413

เยอรมนี 4,889 แคนาดา (1821-1933) 5,206

อติาลี 10,092 สหรฐัอเมรกิา (1821-1933) 34,244

สเปน 4,653 โอซอีาเนยี

รวม 51,696 ออสเตรเลยี (1861-1932) 2,913

โปแลนด์	ออกประมาณ
(1920-1930)

6,420 ฮาวาย (1911-1932) 216

ประเทศอืน่ๆ นวิซแีลนด์ (1851-1932) 594

บรติชิ	อนิเดยี 1,194 แอฟรกิา

ญีปุ่น่ 518 แอฟรกิาใต้ (1811-1932) 852

ประเทศอืน่ 1,300 รวมทัง้หมด 59,189

รวมประมาณ 3,000

*ตวัเลขตามต้นฉบบัทีม่อียู	่*

ข้อสงัเกต

1.	จะเหน็ได้ว่าตามตวัเลขของคนเข้าประเทศมากกว่าตวัเลขของคนออกนอก

ประเทศ	(ตัวเลขทางด้านประเทศที่รับคนเข้าน่าจะเป็นจริงและถูกต้องกว่า)	ตัวเลข

คนออกนอกประเทศรวมได้ประมาณ	51	ล้านคน	แต่คนเข้าประเทศรวมได้ถึง	57	

ล้านคน	แสดงว่าคนออกหายไปมาก	แต่จะเทียบให้ได้ตัวเลขตรงกันก็ไม่ผิดจากความ

จริงนัก	เพราะในปี	ค.ศ.	ของการย้ายออกนอกประเทศ	และการเข้าประเทศมิได้ถือ

ในปีเดยีวกนั	(ดตูามตาราง)

Carr-Sounders	ประมาณไว้ว่าตวัเลขคนทีอ่อกข้ามทวีปในระยะนีม้ปีระมาณ	

68	ล้านคน
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2.	ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่าเป็นการเคล่ือนย้ายไปอย่างเดียว	จะไปถึงหรือไม่?	

หรอืจะกลบัมาหรือไม่?		เราไม่ทราบจ�านวน	ในศตวรรษที	่17-18	ชาวสเปน	โปรตเุกส	

เมื่อย้ายที่ไปแล้วมักจะกลับมา	โดยมากเดินทางไปหาโชคลาภ	เผชิญภัย	ค้าขาย	(นับ

เป็นปีๆ)	แต่ชาวอังกฤษออกไปเพราะต้องการหนีภัย	และไม่คิดกลับมา		ปลาย

ศตวรรษที่	19	การเดินทางกลับสะดวก	พอประมาณได้ว่าปี	1827-1924	พวกที่ไป

อเมรกิาคงกลับถ่ินฐานเดมิประมาณ	30%

3.	อีกประการหนึ่งส่วนมากพวกยุโรปท่ีเคลื่อนย้ายไปทางเรือ	เพราะการต่อ

เรือเดินสมุทรเจริญข้ึน	สามารถไปไหนๆ	ได้	จะเห็นได้จากชาวยุโรปเคล่ือนย้าย

มากกว่าชาติอืน่ๆ	พวกทีมิ่ใช่ชาวยโุรปเคล่ือนย้ายน้อย

4.	พวกอินเดียน	เคลื่อนย้ายประมาณล้านเศษ	ส่วนมากไปแอฟริกาใต้	ซึ่งถูก

ชักชวนไปชนิด	Indenture	คือไปท�านองครึ่งทาสครึ่งคนงาน	โดยมีสัญญาจ้าง	มิใช	่ 

ไปท�ามาค้าขาย

ประเทศเยอรมนีมีจ�านวนคนอพยพออกมากทีส่ดุตัง้แต่	ค.ศ.1901-1951	 รวม	

5	ปีมคีนออกจากประเทศประมาณล้านคร่ึง

ในปี	ค.ศ.1846-1880	ชาวองักฤษออกจากประเทศมาก	หลงัจากนัน้ได้ลดลง

เสมอมา	พวกนีไ้ปตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีส่หรฐัฯ	โดยมาก		ในประเทศแคนาดามพีวกฝรัง่เศส

อพยพไปต้ังถิ่นฐานอยู่มาก	แม้ขณะนี้พลเมืองครึ่งหนึ่งยังพูดภาษาฝรั่งเศส	พวก

ฝรัง่เศสในแคนาดาเป็นพวกโรมนัคาทอลิก	และไม่มกีารคมุก�าเนดิเพราะเป็นความผดิ

ทางศาสนา	ดงันัน้ประชากรจึงเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเรว็		ส่วนพวกเชือ้ชาตอิงักฤษทีไ่ป

อยูแ่คนาดาเป็นพวกนบัถือศาสนาโปรเตสแตนต์	ซึง่ไม่ห้ามการคมุก�าเนดิ

คนทีอ่พยพออกซึง่เทยีบกับพลเมอืงในประเทศแล้ว	ประเทศทีม่อัีตราสงูได้แก่

ประเทศเลก็ๆ	เช่น	ไอร์แลนด์	สวเีดน	นอร์เวย์	เดนมาร์ก	และสวติเซอร์แลนด์

ประชากรทีอ่พยพไปโดยมากไปอยูอ่เมรกิาเหนอืและใต้เสยี	90%	ส่วนมากไป

อยู่สหรัฐฯ	เวลานี้ลดน้อยลงบ้าง	แต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	30%	ของคนที่ออก

นอกเมืองไปอยู่สหรัฐฯ	ประเทศที่รับคนมากในตอนหลังๆ	ได้แก่ประเทศบราซิลและ

อาร์เจนตนิา

ในสหรัฐฯ	มปีระชากรผู้เข้าเมอืงทัง้ส้ินอยู	่2	พวกคอื	Old	immigrants	และ	

New	immigrants	คือพวกอพยพมาอยู่เก่าและพวกอพยพมาอยู่ใหม่	พวก	Old	 
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immigrants	โดยมากเป็นพวกท่ีมาจากทางเหนือและทางตะวันตกของทวีปยุโรป	

ส่วนพวก	New	immigrants	ส่วนมากมาจากทางทศิตะวนัออกและใต้ของทวปียโุรป

พวก	Old	immigrants	 ในปี	1800-1880	มีประมาณ	85%

	 ในปี	1880-1890	มีประมาณ	75%

	 ในปี	1896	พวกเข้าใหม่มากกว่าพวกเก่าเป็นครัง้แรก

	 ในปี	1900-1964	มีพวกเข้าใหม่	70%

ในออสเตรเลียจนถงึสงครามโลกครัง้ที	่1	พวกทีเ่ข้าเมอืงเป็นพวกอังกฤษมาก

ท่ีสดุ	แต่ก่อนสงครามโลกที	่2	พวกญีปุ่น่ได้พยายามจะเข้าเมอืง

ในอเมริกาใต้มีชน	3	ชาติที่เข้าไปคือ	สเปน	โปรตุเกส	และอิตาลี	ชาวสเปน

พวกอติาลชีอบบราซลิ	เยอรมันชอบอาร์เจนตนิา

รัสเซียและไซบีเรีย	ถ้าเราถือว่ารัสเซียอยู่คนละทวีปกับไซบีเรีย	มีคนรัสเซีย

ไปไซบีเรียมาก	ส่วนมากไปหลังปี	1800	ในปี	1900-1914	ไปประมาณ	3,500,000	

คน	ซึง่รวมทัง้นกัโทษเนรเทศด้วย

ตอนที ่3 การเคลือ่นย้ายทัว่ไปทางใกล้ (ภายในทวปี)

ก่อนปี	1800	ในยุโรป	มีการอพยพภายในทวีปน้อยมาก	จะมีบ้างก็เป็นพวก 

ล้ีภยัและนกัโทษเนรเทศ	ในปี	1880	กย็งัมน้ีอย		ในระยะนีส่้วนมากเป็นพวกช่างฝีมอื

เฉพาะอย่างยิง่ช่างฝีมอืจากเยอรมนีไปสูโ่ปแลนด์	หลงัปี	1880	กลบัตรงกนัข้าม	พวก

กรรมกร	unskilled	เริ่มอพยพมาสู่ประเทศที่เจริญ	เช่น	พวกชาวนาโปแลนด์เข้าไป 

อยู่ในเยอรมันแต่ไม่ได้มาอยู่ประจ�า		ประเทศที่รับกรรมกรมากที่สุดก็คือฝรั่งเศส	ในปี	

1920-1930	ปรากฏว่ามีกรรมกรชาวต่างประเทศในฝร่ังเศสถึง	2,880,000	คน	และ

โดยมากมาจากอติาลีและสเปน

ประเทศทีอ่ยูน่อกยโุรป	กม็ปีระชากรชาวจนีอพยพเข้าไปอยูใ่นแมนจเูลยีในปี	

1923-1926	ประมาณ	5,500,000	คน		ก่อนปี	1800	ไม่ปรากฏมีชาวจีนออกนอก

ประเทศ	ปัจจุบันนีจ้นีทีอ่ยูน่อกประเทศตามสถิตขิองประเทศจนีประมาณ	15	ล้านคน

ญีปุ่น่ ก่อนสงครามโลกคร้ังที	่2	อยูน่อกเกาะญีปุ่น่ประมาณ	1	ล้านคน		ส่วน

มากอยูใ่นจกัรวรรดขิองญีปุ่น่เอง	เช่น	เกาหลี	ไต้หวนั
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อินเดีย	มีชาวอินเดียอพยพไปอยู่แอฟริกาใต้	ส่วนมากไปในคริสต์ศตวรรษที	่

19  ส่วนในครสิต์ศตวรรษที	่20	อพยพออกไปอยูเ่กาะลงักา	พม่า	และมลาย ู ในขณะ

นีช้าวอนิเดยีอยูใ่นลังกา	พม่า	และมลายปูระมาณ	2,990,000	คน





บทที	่4

การเพิม่จ�านวนตามธรรมชาติ
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ตอนที ่1 ความทัว่ไป

การท่ีประชากรของโลกเพิม่ขึน้มากมายตัง้แต่ปี	1700	มานัน้	เนือ่งจากสาเหตุ

ของการเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติ	และเพิ่มโดยการอพยพเคลื่อนที่	การเพิ่มโดยธรรมชาติ

เป็นการเพิ่มเพราะคนเกิดมากกว่าคนตาย	โดยเหตุที่การเกิดการตายของพลเมืองทั่ว

โลกเราจะทราบให้ละเอียดไม่ได้	ฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยตัวเลขบางแห่งเป็นหลัก

ประกอบ	การนับเอาว่าปีนี้คนเกิดและคนตายเท่าไรมาเทียบดู	เป็นการล�าบากมาก

เห็นได้ไม่ชัด	ดังนั้นเราต้องใช้อัตราการตาย	การคิดอัตราเกิดตายนี้ตามปกติคิดเป็น

ส่วนพนั

(Crude)	Birth	Rate	=	อตัราเกดิ	(คร่าว)

(Crude)	Death	Rate	=	อตัราตาย	(คร่าว)

การคิด	Crude	Birth	Rate	คือเอาจ�านวนคนคูณด้วยพัน	แล้วหารด้วย 

จ�านวนพลเมือง	ผลทีไ่ด้คิดเป็น	0/00	หรือ
		จ�านวนคนเกดิx1,000	

=	Crude	Birth	Rate        
	 	 	 	 						จ�านวนพลเมอืง

ตัวอย่าง	สมมุติว่ามีพลเมืองทั้งหมด	10,000	คน	และจ�านวนคนเกิดม	ี

340,000	คน	อตัราการเกดิ	=		340,000x1,000	=	34	0/00      
        10,000,000
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Crude	Death	Rate	ก็คิดท�านองเดียวกันกับ	Crude	Birth	Rate	คือ	 

=
	จ�านวนคนตาย	x1,000

   
       จ�านวนพลเมอืง

อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของพลเมือง	อัตราเกิด-อัตราตาย	Crude	Birth	

Rate	–	Crude	Death	Rate	=	Rate	of	Natural	increase	การที่เรียกว่า	Crude	

Rate	ก็เพราะเป็นการคิดค�านวณจากจ�านวนคนเกิดคนตายทั้งหมด	โดยไม่แยกเป็น 

เพศหญิง	เพศชาย	หรือประเภทอายุ	คิดรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	 

แต่ถ้าเราแยกเป็นเพศหญิงและเพศชายหรือแยกประเภทอายุออกไปให้ละเอียด	เช่น

อายุตั้งแต่เท่านั้นถึงเท่านั้น	อัตราเกิดเท่าไร	หรืออัตราตายเท่าไร	เราจะค�านวณได	้

Specific	birth	(หรือ	death	rate)	แล้วเอามาค�านวณตามสตูร	(ซึง่ยงัไม่แสดงในทีน่ี)้ 

อีกชั้นหนึ่ง	ก็จะได้อัตราที่ใกล้เคียงความจริงขึ้น	วิธีนี้เรียกว่า	True	Birth	Rate	หรือ	

True	Death	Rate

ตวัอย่าง Crude birth rate และ crude death rate

สถิตขิองคนไทยคดิเป็นอตัราส่วนพนั

พ.ศ. ค.ศ. เกดิ ตาย

2488 1945 26.50	0/00 20	0/00

2491 1951 48.93	0/00 14.67	0/00

สถตินิีเ้ฉพาะของพระนครและธนบรุ	ี(สถติทิัว่ประเทศยงัหาไม่ได้)	

ในประเทศทีน่บัถอืศาสนาครสิต์มขีนบธรรมเนยีมทางศาสนาว่าใครเกดิเข้ามา

ในศาสนาคริสต์ก็ต้องท�าพิธีและต้องจดทะเบียนคนเกิดคนตาย	แต่ตัวเลขในสมัยนั้น

ยังไม่มีแน่นอน	เราได้ตัวเลขเพียง	3	ประเทศเท่าน้ัน	คือ	อังกฤษและเวลส์,	นอร์เวย์	

และสวเีดน	ประเทศอืน่ๆ	ไม่มีตวัเลข
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กราฟแสดง Birth & Death Rate
จากตวัเลข	Carr	Saunders

	 A=BR.	ของ	England	&	Wales

	 B=DR.	ของ	England	&	Wales

	 C=BR.	ของ	Sweden

	 D=DR.	ของ	Sweden
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ตอนที ่2 ต�านานในยโุรป

เม่ือศตวรรษที่	18	และ	19	ทวีปยุโรปได้มีความเจริญก้าวหน้ามากทั้ง

การเกษตรและอุตสาหกรรม		ทางด้านอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆ	ต้องการคนเป็น

จ�านวนมากเพื่อเข้าท�างานในอุตสาหกรรม	จ�านวนคนเกิดจึงมีอัตราสูงขึ้น	ในขณะ

เดยีวกนัอตัราคนตายกไ็ด้ลดลงมาอยูเ่ร่ือยๆ

ในศตวรรษที	่18	นี	้ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของยโุรปคงคล้ายสถติิของสวเีดน	

Carr–Saunders	ค้นพบว่าตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปเส้นกราฟคงคล้ายกับตะวันตก 



การเพิ่มจ�านวนตามธรรมชาติ		47

เฉียงเหนือ	แต่ช้ากว่าประมาณ	20	ปี	ดังนั้นพลเมืองตะวันตกเฉียงใต้จึงเพิ่มน้อยกว่า

ตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ภาคตะวันออกของยุโรปไม่มีข้อเท็จจริงแต่อย่างไร	เข้าใจว่าในระยะนั้นคงจะ

สงูทัง้	Crude	Birth	Rate	และ	Crude	Death	Rate	.

นับแต่ปี	ค.ศ.1820	เป็นต้นมาค่อยมีตัวเลขส�าหรับประเทศอื่นๆ	ในยุโรป		 

สรปุความได้ดงันี้

ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ	โดยทั่วไปอัตราเกิดอยู่ในระดับสูงและคงที่อยู่

ประมาณ	35-38 0/00	 จนถึงปี	ค.ศ.1880	หลังจากนั้นลดลงแบบรูปสวีเดนจนถึงปี	

1930	ทั้งนี้มีข้อยกเว้นแต่ในประเทศไอร์แลนด์	เข้าใจว่าเร่ิมตั้งแต่ปี	ค.ศ.1860	แต่ก็

ไม่มหีลกัฐานปรากฏชดั	อตัราเกิดในไอร์แลนด์ถงึแม้จะตกแต่ก็ยงัสงูกว่าประเทศอ่ืนๆ

ในตะวนัตกเฉียงเหนอื

ส�าหรบัอตัราตายในยโุรปตะวนัตกเฉยีงเหนอืระหว่าง	ค.ศ.1820-1824	อยูใ่น

ระดบัสงูระหว่าง	25-27	0/00	ระหว่างปี	ค.ศ.1827	จนถงึ	1830-39	ลดลง	15	0/00

ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ของยโุรป	ระหว่าง	ค.ศ.1800-1850	อตัราเกดิประมาณ	

32 ½ 0/00	เร่ิมตกหลังปี	1890-1930	อตัราเกดิลดลงเหลอื	28	0/00

ส่วนอัตราตายในปี	1870	มีอัตราตายประมาณ	28	0/00	แต่ลดลงอยู่เรื่อยๆ	

ในปี	ค.ศ.1930	เหลือ	18 0/00	(ถ้าไม่นบัฝร่ังเศส	อัตราตายเริม่ตกเช่นตะวนัตกเฉยีง

เหนอื)

ในภาคตะวันออกของยุโรป อัตราเกิดสูงกว่าตะวันออกเฉียงใต้และตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	ระหว่าง	45	0/00	- 47	0/00	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.1820-1900	หลังจากนั้น

ตกต�่ากว่า	40	0/00	จนถึงปัจจุบันก็ยัง	35	0/00  ส่วนอัตราตายของภาคยุโรปตะวัน

ออก	ค.ศ.1840-1845	สูงข้ึนเป็นพิเศษ	อตัราตายระดบั	38-42	0/00

สรปุ	ในศตวรรษที	่19	ในยโุรปโดยทัว่ไป	ปรากฏตวัเลขดงันี	้คอื

อตัราเกดิ 1820-1880 38-40	0/00

1880-1930 ลดลงประมาณ 28	0/00

อตัราตาย 1820-1880 30-33	0/00

1880-1930 ลดลงประมาณ 17	0/00
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ตอนที ่3 ชาวยโุรปในทวปีอืน่ๆ

สหรัฐอเมริกาในขั้นเดิมอัตราเกิดสูงประมาณ	50	0/00	ระหว่างปี	ค.ศ.1800-

1830	อตัราเกดิต�า่ลงจนปัจจุบนัเหลือ	30	0/00

ในทวีปอเมริกา	ชาวนิโกรเกิดสูงกว่าชาวผิวขาว	แต่อย่างไรก็ดี	อัตราเกิดของ

นิโกรก็ตกต�่าเรื่อยมาจนในปี	ค.ศ.1930		อัตราเกิดของชาวนิโกรประมาณ	27	0/00	

แต่ถ้าแยกระหว่างผิวขาวกับผิวด�า	อัตราเกิดของคนผิวด�าสูงกว่า	ในปี	ค.ศ.1930	

อัตราเกิดผิวขาวประมาณ	11	0/00	ส่วนอัตราเกิดของนิโกรประมาณ	16-17	0/00	

อย่างไรกต็าม	อตัราเกดิและตายของคนผิวขาวและด�าอยูใ่นระดบัเดยีวกัน	ส่วนอัตรา

ตายนัน้ต�า่กว่ายโุรปบ้างเล็กน้อย

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	อัตราเกิดปลายศตวรรษท่ี	18	(ค.ศ.1785)	สูงถึง	

40	0/00	และเริ่มตกมากในระหว่าง	ค.ศ.1800-1830		หลังจากนั้นถึง	ค.ศ.1910	

อัตราเกิดคงที่อยู่ในระดับต�่า		หลัง	ค.ศ.1910-1930	ตกลงเหลือประมาณ	20	0/00		

แต่ถงึกระนัน้กด็กีย็งัสงูกว่ายโุรปตะวนัตกเฉยีงเหนอื		ส่วนอัตราตายต�า่ลงตลอดระยะ

เวลา	ค.ศ.1780	อยูร่ะดบั	15	0/00		ปี	ค.ศ.1930	อยูใ่นระดบั	8-9	0/00	

แคนาดา	ส่วนหนึ่งของแคนาดาแคว้นควิเบก	ผู้นับถือศาสนาคาทอลิกมาก		

ระหว่าง	ค.ศ.1670	อัตราเกิดสูงถึง	60	0/00	ลดลงเหลือ	50	0/00	ในปี	1950		 

หลังจากนั้นจนถึง	ค.ศ.1930	ลดลงอยู่ในระดับ	40	0/00		แต่บุคคลที่ไม่ใช่คาทอลิก 

ในควเิบกอตัราเกดิต�า่กว่าพวกคาทอลิกมาก	อยูร่ะหว่าง	20-30	0/00	
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ตอนที ่4 ประเทศอืน่ๆ

ส�าหรับประเทศอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ยุโรป	ไม่มีตัวเลขแสดงไว้	ต่อมาสันนิบาตชาติ

จงึได้รวบรวมขึน้

ประเทศท่ีมีอตัราสงูถึง 40 0/00 ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1950

อตัราเกดิ อตัราตาย

อยีปิต์ 37-45	0/00 29-20	0/00

ฟอร์โมซา 40-46	0/00 20-48	0/00

พม่า 26-32	0/00 24-18	0/00

อนิเดยี 32-34	0/00	(1930-1940) 25-40	0/00	หลงั	1940

ลงักา 34-40	0/00 26-13	0/00

ญีปุ่น่ 25-32	0/00 18-11	0/00

มลายแูละสงิคโปร์ 35-44	0/00 27-12	0/00

ฟิลปิปินส์ 31-33	0/00 19-16	0/00

ไทย	เฉพาะกรงุเทพฯ	และธนบรุี 23-35	0/00 17-10	0/00

ยโุรปตะวนัออก

กรซี 31-26	0/00 16-11	0/00

ยโูกสลาเวยี 28-35	0/00 19-15	0/00

โปแลนด์ 25-32	0/00 15-13	0/00

ประเทศทีอ่ตัราเกดิต�า่กว่า 25 0/00

ฝรัง่เศส 14-20	0/00 15-12	0/00

เยอรมนี 15-20	0/00 12-11	0/00

ไอร์แลนด์ 19-20	0/00 15-12	0/00

สวเีดน 13-20	0/00 12-9	0/00

สหราชอาณาจกัร 20-14	0/00 14-10	0/00

อติาลี 19-25	0/00 16-11	0/00

สหรฐัอเมรกิา 16-23	0/00 11-10	0/00

ออสเตรยี 17-23	0/00 10-8	0/00
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จากตวัเลขทีแ่สดงเหล่านีจ้ะเหน็ได้ว่า

1.	 ถ้าประเทศท่ีอตัราเกดิสงู	อตัราตายค่อนข้างสูง	ถ้าอัตราเกดิต�า่	อัตราตาย 

	 	 กต็�า่

2.	 อตัราเกดิสูงข้ึนเป็นพิเศษหลังมหาสงคราม

3.	 อัตราตายส่วนมากลดลงต�่ายิ่งขึ้น	บางประเทศก็ยังมีหวังต�่าลงไปอีก	แต่ 

	 	 บางประเทศไม่แน่นอน

ตอนที ่5 สถติขิองประเทศไทย	(เท่าทีม่อียู)่

สถติทิัว่ประเทศ (0/00)

พ.ศ. อตัราเกดิ อตัราตาย

2471 30.3 15.7

2472 31.1 16.1

2473 33.2 16.6

2474 35.3 16.8

2475 36.0 15.8

2476 36.0 17.2

2477 36.8 17.1

2478 35.5 18.3

2479 38.4 16.1

2480 34.9 17.2

2481 34.2 15.1

2482 36.5 16.9

2483 35.5 17.0

2484 35.4 16.6

2485 32.6 15.1

2486 33.9 17.1

2487 30.8 16.9	(+)
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สถติเิฉพาะพระนครและธนบรุ ี(0/00)

พ.ศ. อตัราเกดิ อตัราตาย

2488 26.5 21.0

2489 28.7 21.2

2490 30.9 17.3

2491 38.5 14.6

2492 45.7 14.8

2493 46.8 14.2

2494 48.9 14.7

สาเหตมุรณะทีส่�าคญั 0/00 
     (+)

พ.ศ.2480 2487
ไข้จบัสัน่ 2.4 3.2
อจุจาระร่วงและล�าไส้อกัเสบ 2.0 1.4
โรคทารก	(ต�า่กว่า	1	ขวบ) 1.4 1.1
วณัโรคแห่งเคร่ืองหายใจ 0.7 0.7
บดิ - 0.7
อืน่ๆ	 10.7 10.8
รวม 17.2 16.9

ข้อสังเกต 

1.	ตัวเลขเหล่านี้ไม่ตรงกับตัวเลขที่มีอยู่ในสถิติรายปีของสหประชาชาติ	การ

รวบรวมตวัเลขของเรายงัไม่สมบูรณ์	จึงได้เพียงเป็นการแสดงสถติคิร่าวๆ	เท่านัน้

2.	ในระหว่างสงครามตัวเลขแสดงว่าอัตราตายต�่า	ซึ่งแตกต่างกับสถิติของ 

ประเทศอืน่ๆ	จะเชือ่ได้เพียงใด	ยงัเป็นปัญหา

3.	อัตราตายในพระนครและธนบุรีปี	2488-2490	สูงกว่าอัตราตายปีก่อนๆ 

ในต่างจังหวัด	ทั้งๆ	ที่สาเหตุมรณะที่ส�าคัญๆ	นั้นแสดงว่าอัตราตายในต่างจังหวัดควร

จะสงูกว่าในพระนครและธนบรีุ	เพราะฉะนัน้ผู้บรรยายจงึข้องใจอยู่





บทที	่5

การตายและการอนามัย
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ตอนที ่1 อตัราตาย

อัตราตายเท่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอัตราตายท่ีค�านวณอย่างหยาบ	คือใช้

จ�านวนคนตายเป็นเศษ	จ�านวนประชากรเป็นส่วน	แล้วค�านวณอัตราส่วนพัน	ภาษา

องักฤษเรยีกว่า	Crude	Death	Rate	(ย่อ	CDR)

อันความตายของมนุษย์นี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า		เกิดขึ้นเพราะเหตุ	2	ประการ	

คือ	(1)	เหตคุกุคาม	(2)	เหตตุ้านทาน

เหตุคุกคาม	ได้แก่	โรคภัย	ยุทธภัย	ภัยทางธรรมชาติต่างๆ	รวมทั้งความเสื่อม

แห่งสงัขาร

เหตุต้านทาน	ได้แก่	การแพทย์	การปกครองที่ดี	การเจริญทางวิทยาศาสตร์

ต่างๆ	อายขุยัของประชากร	และประเทศของประชากร

ถ้าเหตุคุกคามรุนแรงขึ้นหรืออ่อนลง	โดยเหตุต้านทานไม่เปล่ียนแปลง	อัตรา

ตายกย่็อมสงูขึน้หรอืลดลง

ถ้าเหตคุกุคามไม่เปลีย่นแปลง	แต่ในขณะเดยีวกนัเหตตุ้านทานดขีึน้หรอืเลวลง	

อตัราตายกต็�า่ลงหรอืสูงข้ึน

วธิพีจิารณาอตัราตายอย่างหยาบ	(CDR)	นี	้อาจจะไม่แสดงความจรงิถงึความ

หนักเบาแห่งเหตุต้านทานบางชนิด	และเหตุคุกคามได้	เฉพาะอย่างยิ่งในเม่ือเรา

พยายามเปรียบเทียบอัตราตายของหลายๆ	ประเทศ	หรือเปรียบเทียบอัตราตายของ

ประเทศเดยีวกนั	แต่ต่างสมัยดงันีค้อื
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ในจ�านวนเหตุต้านทานความตายทั้งหลาย	มีปัจจัยข้อหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ	หรือการกระท�าของมนุษย์ซึ่งเกิดผลตกทอดเป็นจ�านวนนานปี	กล่าวคือ	

อัตราส่วนของหนุ่มสาว	เทียบกับจ�านวนพลเมืองทั้งสิ้นของประเทศ	หรืออีกนัย

หน่ึงประเทศนัน้มคีนหนุม่สาวมากหรอืน้อย	และเดก็กบัคนชรามากหรอืน้อย

ตามปกติมนุษย์เรามักจะไม่ใคร่ตายในวัยหนุ่มสาวหรือกลางคน	แต่มักจะ

ตายมากในวัยเด็กตอนหนึ่ง	กับในวัยชราอีกตอนหนึ่ง	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	อัตรา

ตายเฉพาะอายขุองเด็กและคนแก่สงู

ประเทศใดมีคนแก่และ/หรือเด็กมาก	และหนุ่มสาวกลางคนเป็นอัตราส่วน

น้อย	ประเทศนั้นก็มักจะมีอัตราตาย	(อย่างหยาบ)	สูง	 ถ้ามีหนุ่มสาวกลางคนเป็น

ส่วนมาก	อตัราตาย	(อย่างหยาบ)	กม็กัจะต�า่

จะเหน็ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

สมมติุว่ามปีระเทศ	ก	กบัประเทศ	ข	พลเมอืง	10	ล้านเท่าๆ	กนั	ประเทศ	ก	

มีเด็ก+คนแก่	2	ล้านคน	นอกนั้นเป็นหนุ่มสาวฉกรรจ์	ประเทศ	ข	มีเด็ก+คนแก่

ตายในอตัรา	30	0/00	ส่วนหนุม่สาววยัฉกรรจ์มอีตัราตาย	10	0/00		ทัง้	2	ประเทศ

เท่ากนั		ถ้าสมมตุทิัง้	2	ประเทศมคีนหนุม่สาว	เดก็	แก่	ในอตัราส่วนเท่าๆ กนั	เรา

ก็ย่อมเข้าใจได้ทันทีว่า	อัตราตายของทั้งสองประเทศจะต้องเท่ากัน	โดยมีทั้งเหตุ

คกุคามและเหตุต้านทานปานๆ	กนั

แต่ในกรณีดงักล่าว	การค�านวณ	Crude	death	rates	ปรากฏผลดงันี้

ประเทศ ก ประเทศ ข

หนุ่มสาว	8	ล้าน	ตาย	10	0/00	=	ตาย	80,000 5	ล้าน	ตาย	10	0/00	=	ตาย	50,000

เด็ก+แก่	2	ล้าน	ตาย	30	0/00	=	ตาย	60,000 5	ล้าน	ตาย	30	0/00	=	ตาย	150,000

รวม	10	ล้าน	 		ตาย	140,000 รวม	10	ล้าน		 	ตาย	200,000

อตัรา	CDR	=	14	0/00 อตัรา	CDR	=	20	0/00

ต่อไปสมมุติว่าในประเทศ	ก	เด็กและคนแก่ตายถึง	35	0/00	ต่อปี	ส่วนคน

หนุ่มสาวตาย	15	0/00	ต่อปี	ส่วนประเทศ	ข	ยังคงเป็นไปตามเดิมคือ	30	0/00	กับ	

10	0/00	ตามล�าดบั		ถ้าดเูพียงเท่านี	้(ซึง่เป็นการพจิารณาอย่างถกูต้อง)	เรากเ็ข้าใจได้

ทันทีว่า	เหตุมรณะทั้งหลายในประเทศ	ข	มีน้อยกว่าประเทศ	ก	(นอกจากอัตราส่วน

อายขุองประชากร)	แต่เม่ือค�านวณดู	Crude	death	rate	แล้ว	ตวัเลขกลับตรงกนัข้าม
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ประเทศ ก

หนุม่สาว 8	ล้าน ตาย	15	0/00 ตาย	 120,000

เดก็และคนแก่ 2	ล้าน ตาย	35	0/00 ตาย	 70,000

รวม 10	ล้าน ตาย	 190,000

อตัรา	CDR	=	19	0/00	ซึง่ต�า่กว่า	20	0/00	ของ	ประเทศ	ข	

ด้วยเหตุนี้การค�านวณ	CDR	จึงไม่แสดงข้อเท็จจริงส�าหรับเปรียบเทียบอัตรา 

ตายระหว่างประเทศหรือระหว่างกาลสมัยได้ถูกต้อง

นาย	R.R.	Kucynski	อาจารย์ผู้ค้นคว้าในวิชาปัญหาประชากรผู้มีชื่อเสียง 

ได้ค�านงึถึงข้อนี	้และใน	ค.ศ.1935	ได้เขยีนหนงัสอืชือ่	Measurement of Popula- 

tion Growth	แสดงให้เห็นว่า	มวีธิทีีจ่ะแก้ไขวธิคิีดอตัราตายให้ได้ถกูต้องคอืใช้	True	

death	rate	(ย่อ	TDR)	แทน	CDR		การค�านวณ	TDR	นี้มีสูตรยุ่งยากเกินความ 

ต้องการของนักศึกษารัฐศาสตร์นี้	ฉะนั้นจึงจะไม่น�ามากล่าว	แต่ความส�าคัญมีอยู่ว่า	 

ในการค�านวณ	TDR	นี้	สมมุติเอาว่าประเทศต่างๆ	ที่น�ามาเปรียบเทียบกันนั้น	(หรือ 

ประเทศเดียวแต่เปรียบเทียบต่างเวลากัน)	ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุขัยของ

ประชากร	ใช้สมมุติว่าทุกประเทศมีเด็ก	หนุ ่มสาว	และคนแก่	 เป็นส่วนสัดตาม

มาตรฐาน	(Nasicage	Composition)	แล้วค�านวณอตัราตายของแต่ละขัน้อาย	ุ(age-	

specific	death	rate)	เข้ามาตรฐานนัน้ๆ	เป็นได้สูตรของ	TDR

ความสัมพันธ์ระหว่าง	TDR	กับ	CDR	พอจะชักตัวอย่างเข้ามาอธิบายได้เป็น 

สังเขปดงันี้

(ก) เทยีบประเทศต่างกนั	ประเทศออสเตรเลยีกับประเทศสวีเดน		CDR	ของ 

ออสเตรเลีย	=	8-9	0/00		ส่วนสวีเดน	CDR	=	12	0/00		แต่ออสเตรเลียมีประชากร 

เป็นหนุ่มสาวมากกว่า	(ตามส่วน)	สวีเดน	เพราะฉะนั้นถ้าคิดตามเหตุท่ีคุกคามชีวิต

มนษุย์อย่างเดยีว	โดยไม่รวมเหตตุ่อต้าน	คอืวยัของประชากรแล้ว	อัตราตายทีแ่ท้จรงิ	

TDR	ของทัง้สองประเทศนีเ้กอืบจะเท่ากัน

(ข)  เทียบประเทศเดียวกันแต่คนละวาระ	ถ้าประเทศใดมีประชากรเพิ่มขึ้น

เรือ่ยๆ	ในขวบร้อยปีแล้วต่อมาอตัราเกดิตกต�า่ลง	เช่น	ประเทศองักฤษและเวลส์

ในสมยัสงครามโลกคร้ังที	่2	จะเหน็ได้ว่า

(1)	มชีนวยักลางคนเป็นส่วนใหญ่ทีสุ่ด
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(2)	มเีดก็น้อย	เพราะอตัราเกดิต�า่

(3)	มีผู้ชราน้อย	เพราะคนแก่รุ่นก่อนๆ	อายุสั้นกว่าเดี๋ยวนี้ได้ตายไปเสียหมด

แล้ว

ฉะนัน้ในกรณีนี	้TDR	ย่อมสูงกว่า	CDR

แต่ต่อไปถ้าประเทศดังกล่าวมอีตัราเกดิต�า่อยูเ่รือ่ยเป็นเวลานาน	เช่น	ประเทศ

ฝรั่งเศส	ซ่ึงมีอัตราเกิดต�่าตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่	18	เป็นต้นมา	และยังคงอยู่ใน

ระดบัต�า่อยูเ่ร่ือยตัง้แต่	ค.ศ.	1840	ถงึปัจจบุนั	เช่นนี	้TDR	ย่อมสงูกว่า	CDR	มากนกั	

เพราะส่วนของประชากรตามอายขัุยไม่สู้จะได้เปลีย่นแปลงมาก

การแบ่งส่วนตามเพศของประชากร	นอกจากการแบ่งส่วนตามอายุของ

ประชากรเพื่อหา	TDR	แล้ว	บางอาจารย์ยังคงค�านวณสมมุติให้การแบ่งส่วนตามเพศ 

เป็นมาตรฐานไม่แตกต่างกันอีกด้วย	เพราะตามปกติผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายเล็กน้อย		

อย่างไรก็ตาม	อัตราตายต่างเพศนี้ไม่สู้จะแตกต่างกันมากนัก	ฉะนั้นต�าราส่วนมากจึง

มไิด้น�ามาค�านงึ

ตารางแสดงอตัราตายเฉพาะอายขุยัของไทย ค.ศ.1937

อายขุยั (ปี) ตาย 0/00

0	-	1 104
1	-	4 27
5	-	14 6
15	-	19 7	½
20	-	39 10
40	-	59 19
60	- 56

ตารางนีแ้สดงให้เหน็ว่า	ทารกกบัคนชราตายง่ายทีส่ดุ	รองลงมาคอืเดก็	ตัง้แต่	1	-	4	

และผูท้ีอ่ายเุกิน	40	ขึน้ไปถงึ	60	อตัราตายของผูท่ี้อยูใ่นวยัฉกรรจ์คือ	5	ถงึ	40	เป็นต�า่ทีส่ดุ	

(ในปีเดียวกนันี	้CDR	ของไทย	=	17.8	0/00)
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ตอนที ่2 เหตมุรณะแยกเป็นประเทศใหญ่ๆ

เหตุมรณะอ่ืนๆ	(ทั้งในด้านคุกคามและต้านทาน)	อาจแยกได้เป็น	4	ประการ

คือ

1.	การเมอืง	(Political)

2.	ทางชมุชน	(Social)

3.	สขุภาพอนามัย	(Health)

4.	การแพทย์หรือยา	(Medicine)

1. การเมือง	เหตุมรณะหรือการตายที่เกิดจากการเมืองและการปกครองนั้น	

จะเหน็ได้จากเหตอุกุฉกรรจ์ท่ัวๆ	ไป	เช่น	ในทวปีแอฟริกาใน	ค.ศ.1822-1892	ในระยะ	

10	ปีนีมี้คนตายถึง	6	ล้านคน	สงครามกลางเมอืงในจนีคราวกบฏไท่ผงิ	ตายไปประมาณ	

20	ล้านคน		และตัง้แต่กบฏเกก็เหม็งจนถงึปัจจบุนัซึง่คอมมวินสิต์เข้าครอบครองเมอืง

จนีอยูน่ี	้คนจนีกต็ายไปมากมาย		และในมหาสงครามแต่ละคราวก็มคีนตายเป็นล้านๆ	

คน

2. ทางชุมชน เหตุมรณะที่นับเนื่องอยู่ในประเภทนี้ก็คือ	ทุพภิกขภัยคือเกิด

ข้าวยากหมากแพง	ซึง่มักมเีสมอมานับตัง้แต่สมยัมกีารสร้างโลกเป็นต้นมา	และมทีัว่ๆ

ไป	เช่น	กรุงโรม	อียิปต์	อินเดีย	ฯลฯ		แม้ในอังกฤษระหว่างศตวรรษที่	14-16	มีคน

ตายมากเนื่องจากข้าวยากหมากแพง		ใน	ค.ศ.1125	ในเยอรมนีเกิดอัตคัดอาหาร

พลเมืองตายไปครึ่งหนึ่ง		ในประเทศไอร์แลนด์ในศตวรรษที่	18-19	เกิดทุพภิกขภัย	 

5	ครั้ง	ท่ีเรียกว่า	Potato	Famines	พลเมืองตายไป	20%		ในอินเดีย	ใน	ค.ศ.1770	

ตายด้วยเหตุนี้ถึง	10	ล้านคน		ใน	ค.ศ.1942	คือระหว่างสงครามเกิดทุพภิกขภัยใน

เบงกอล	กัลกัตตา	คนตายไปหลายล้านคน		ในจีนเมื่อ	ค.ศ.1849	ก็ตายไปหลายล้าน

คนเพราะเหตนุีเ้ช่นเดยีวกนั

เหตุมรณะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ	เช่น	น�้าท่วม	ภูเขาไฟระเบิด	พายุ	แผ่นดิน

ไหว	ฯลฯ	ควรจะนบัอยูใ่นเหตชุมุชนนีด้้วย	เช่นใน	ค.ศ.1888	เกิดน�า้ท่วมในลุม่แม่น�า้

เหลืองในประเทศจีน	มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ	2	ล้านคน	หรือประมาณ	1/10	ของ

จ�านวนในบรเิวณนัน้

ในปัจจุบันนี้เหตุมรณะอันเกิดจากชุมชนมากที่สุดก็คือการถูกรถทับ	และ
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อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม	(industrial	accidents)		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในสหรัฐ- 

อเมริกา	ประมาณว่าการตายของพลเมืองจากการถูกรถทับมีอย่างน้อยวันละร้อยคน

ยิ่งในเวลาเทศกาลหรือวันหยุดงานคนก็ยิ่งตายด้วยเหตุนี้มากขึ้น		อุบัติเหตุอุตสาห- 

กรรม	ได้แก่	ภยนัตรายในเหมืองแร่	เหมืองถ่านหนิ	โรงงาน	เครือ่งจกัร	เป็นต้น

3. สุขภาพอนามัย	เหตุนี้นับได้ว่าเป็นเหตุใหญ่เหตุหนึ่งเช่นเดียวกัน	สภาพ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์	เช่น	สภาพของบ้านเรือน	การสุขาภิบาล	การประปา	ฯลฯ	

ถ้าไม่ดพีออาจก่อให้เกดิโรคระบาดท�าให้ตายกนัได้มาก		เท่าท่ีรูจ้กักนัทัว่โลกในประวตัิ

คือใน	ค.ศ.1348-49	เกิดกาฬโรคที่เรียกว่า	Black	Death	ในยุโรป	ในกรุงลอนดอน	 

แห่งเดยีวพลเมืองตายไปคร่ึงหนึง่		ในฝร่ังเศสและอังกฤษทัง้	2	ประเทศตายไป	1	ใน	3	

ทั้งทวีปยุโรปตายเพราะเหตุนี้	25	ล้านคน		ใน	ค.ศ.1920	คือในระยะที่คอมมิวนิสต์

ครองรัสเซียใหม่ๆ	ได้เกิดโรคระบาด	พลเมืองตายไป	3-4	ล้านคน		ในสหรัฐอเมริกา	

ค.ศ.1918-19	เกดิไข้หวดัใหญ่	(Influenza)	คนตายไป	5	แสนคน	ดงันีเ้ป็นต้น

4. การแพทย์หรือยา	มีผลกระทบกระเทือนในทางระงับเหตุมรณะ	ตั้งแตเ่รา

ได้มีการพยาบาลตามแผนสมัยใหม่คือตั้งแต่สมัยฟลอเรนซ์	ไนติงเกล	โลกเราได้เจริญ

มากขึ้น	ความก้าวหน้าของการแพทย์ที่นับว่าส�าคัญที่สุดในสมัยใหม่นี้	 เช่น	(ก)	การ

คิดเพนนิซิลินได้	ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้ได้มาก	เพราะเป็นยาที่ฆ่าเช้ือโรคได้ง่าย	และ

รวดเร็ว		(ข)	ความรู้ในการผ่าตัดเกิดมีขึ้นและก้าวหน้ามาก	เช่น	ไส้ติ่ง	ผู้ที่ป่วยด้วย

โรคนี้แต่ก่อนมักตายเป็นส่วนมาก	ปัจจุบันมีตายน้อยที่สุด		(ค)	การเข้าใจทฤษฎี

จุลินทรีย์	(germs)	โดยการใช้วิธีรักษาโรคด้วยจุลินทรีย์	ก็ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้ได้เป็น 

อนัมาก

ตอนที ่3 
อตัราตายในกรงุกบับ้านนอกทีไ่หนจะตายมากกว่ากนั

สถิติที่เรามีอยู่เป็นสถิติจากประเทศอุตสาหกรรมแทบท้ังสิ้น	เช่น	สหรัฐ-

อเมรกิา	องักฤษ	ญีปุ่น่	และประเทศต่างๆ	ในยโุรป		สถติเิหล่านีโ้ดยทัว่ไปส่อให้เหน็ว่า	

อัตราตายของคนในกรุงสูงกว่าคนบ้านนอก	อันนี้พอจะเข้าใจได้	เพราะเหตุว่าคนใน

กรุงหรือในเมืองต้องอยู่กันอย่างยัดเยียด	อากาศก็ไม่ดีเหมือนบ้านนอก	ในเมืองมี
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อันตรายมาก	เช่น	ถูกรถทับ	คนที่อยู่บ้านนอกแข็งแรงกว่าคนในเมือง		นอกจากเหตุ

ดงักล่าวแล้ว	คนในเมอืงยงัท�างานอยูต่ามโรงงานต่างๆ	อนัเป็นอาชพีทีท่�าให้ตายได้เรว็

กว่าอาชีพอืน่ๆ		ชวีติในโรงงานเป็นชวีติทีเ่สีย่งภยั		ในส�านกังานต่างๆ	คนงานก็ต้องใช้

ความคิดกันมาก	อันเป็นเคร่ืองบ่ันทอนชีวิตลงไป		ส�าหรับคนที่อยู่บ้านนอกนั้นถึงแม้

จะไม่ได้รับการแพทย์ที่ดีเหมือนคนในเมืองก็ตาม	แต่ธรรมชาติก็ยังช่วยให้แข็งแรงอยู่

เสมอ	เพราะฉะนัน้ในประเทศอตุสาหกรรมอตัราตายของคนในเมอืงจงึสูงกว่าคนนอก

เมอืงในทกุประเทศ

ปัญหามีว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นความจริงดังกล่าวมาแล้วหรือไม่เพียงใด?	

ค�าตอบนีเ้รายงัตอบแน่นอนไม่ได้	เพราะเรายงัไม่มหีลักฐานอนัแน่นอนเช่นต่างประเทศ 

แต่เม่ือมาคดิดแูล้ว	การแพทย์ในกรงุเทพฯ	กบัในต่างจงัหวัดยิง่ต่างกนัมาก	ไม่เหมอืน

กบัในต่างประเทศซ่ึงการแพทย์ในเมอืงและนอกเมอืงไม่ค่อยแตกต่างกนัมากอย่างของ

เรา		ในกรุงเทพฯ	แพทย์หาง่าย	แต่ต่างจังหวัดหายาก		อีกประการหนึ่งจะเปรียบ

เทียบกรุงเทพฯ	เหมือนกับเมืองต่างๆ	ในประเทศอุตสาหกรรมก็ยังไม่ได้	เพราะว่าใน

อังกฤษ	ญี่ปุ่น	หรือสหรัฐอเมริกา	เป็นเมืองหนาวอยู่กันอย่างแออัดในเมือง		ส่วน

กรุงเทพฯ	ไม่แออัดเท่าใด	ดังนั้นจึงพอจะเห็นได้จากการแพทย์ว่าอัตราตายใน

กรงุเทพฯ	ต�า่กว่าในชนบท		แต่ข้อนีย้งัไม่มสีถติสินบัสนนุ		ข้อสนบัสนนุทีพ่อจะมก็ีคอื	

สาเหตุอันเกิดจากโรคมาลาเรีย	หรือไข้จับสั่น	ซึ่งไม่ค่อยเป็นกันในกรุงเทพฯ	แต่เป็น

กนัมากในต่างจังหวดั	และไข้จบัสัน่เป็นเหตทุีท่�าให้คนตายกนัมากด้วย	(ดูตารางถัดไป)	

ด้วยเหตุนี้ผู้บรรยายจึงคงสมัครจะสันนิษฐานว่าอัตราตายของคนบ้านนอกสูงกว่าคน

กรงุเทพฯ	(นอกจากจะมีสถิตทิีแ่น่นอนแสดงขัดแย้งเป็นอย่างอืน่)

เหตมุรณะของประเทศไทย	(อตัราตายต่อแสนของประชากร)
(แสดงความส�าคญัของแต่ละสาเหต)ุ

พ.ศ.2480 พ.ศ.2486

ไข้จบัสัน่	(Malaria) 238 341

อจุจาระร่วงและล�าไส้อกัเสบ	(Diarrhoea	&	Entiritis) 196 162

โรคทารก	(Diseases	of	early	infancy) 142 130

วณัโรคแห่งเครือ่งหายใจ	
(Tubceculosis	of	the	resperation	system) 72 73
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บดิ	(Dysentry) 51 67

การมบีตุร	(Puerperal	State) 29 27

ไข้หวดัใหญ่	(Influenza) 14 17

ปอดอกัเสบ	(Pneumonia) 24 50

เหนบ็ชา	(Beri	beri) 13 18

หดั	(Measles) 12 9

อืน่ๆ 932 871

1,722 1,722

ตอนที ่4
อาชพีของคนกบัอตัราตายมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร

ถ้าจะมองในแง่ในเมืองกับนอกเมือง	อาชีพของคนนอกเมืองท�าให้คนอายุยืน

กว่าอาชีพในเมือง	เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรม		พวกท�างานในโรงงานที่

เกี่ยวกับตะก่ัว	สารหนู	ฟอสฟอรัส	เหล็ก	พวกนี้ตามสถิติตายง่ายเพราะเหตุว่าโลหะ 

ทีท่�านัน้เป็นพิษ

ในประเทศไทยเราเชื่อกันว่า	ถ้าใครดีดพิมพ์มากมักเป็นวัณโรค	แต่ข้อนี้ไม่มี

หลกัเกณฑ์แน่นอนทางการแพทย์	นอกจากร่างกายจะอ่อนแออยูแ่ล้ว

ส�าหรับการอุตสาหกรรม	ถ้าโรงงานมีความช้ืนแฉะ	หนาว	ถ้าสุขภาพไม่ดีอยู่

แล้ว	จะท�าให้ตายง่าย		คนท่ีใช้สมองท�างานโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการแบกหาม	ก็มี

ภัยอย่างหนึ่งคือความวิตกกังวล	ซึ่งมีผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายดังที่ฝรั่งเป็นมากคือ	

โรคล�าไส้	เนื้องอกในล�าไส้	(Ulcer)		อีกประการหนึ่ง	ประเทศอุตสาหกรรมมีงานจร 

มาก	เช่นท่าเรือกรรมกร	ที่ว่างงานอยู่ก็สมัครเป็นกรรมกรท่าเรือ	บางวันก็ท�าได้	บาง

วนักท็�าไม่ได้	เพราะเป็นงานจร	และต้องใช้ก�าลังเกนิตวั	พวกนีต้ายง่าย

สรปุ	ความสัมพันธ์ระหว่างอตัราตายกบัอาชพี	ย่อมแล้วแต่ปัจจยั	4	ประการ

1.	ภยัของอาชพีนัน้

2.	สภาพของสถานทีท่�างาน

3.	การพยาบาลรักษา

4.	การทีถู่กเหตกุารณ์ภายนอกบงัคับให้จ�าต้องรบังานบางชนดิ
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ตอนที ่5 อตัราตายของทารก

ในเรือ่งอตัราตาย	มเีรือ่งทีส่�าคญัอยูเ่รือ่งหนึง่	คอืการตายของทารก	(ซ่ึงส�าคัญ

เป็นเหตุมรณะล�าดับ	3	ในไทย)	ถ้าหากลดอัตราตายของทารกลงไปได้แล้วอัตราตาย

ท่ัวประเทศกจ็ะลดน้อยลง	(ดสูถิตกิารตายของทารก)

มฤตภาพแห่งทารก (Infant Mortality)

(อตัราต่อทารกพนัคนทีเ่กดิโดยมชีวีติ)

1900 1910 1920 1930 1949 (50)

นวิซแีลนด์ 52 61 47 34 23
ออสเตรเลยี 111 73 63 47 25
นอร์เวย์ 91 69 58 49 28
สหรฐัอเมรกิา - - 85 64 11
องักฤษและเวลส์ 152 112 85 66 30
ฝรัง่เศส 154 123 112 83 47
อติาลี 167 147 141 116 63
ญีปุ่น่ 115 159 172 125 60
โรมาเนยี 207 192 209 186 199
ชลิี 349 314 358 227 153
ไทย - - - 100 68
พม่า - - - 200 9
ศรลีงักา - - - 175 81
อนิเดยี - - - 180 123
ฟิลปิปินส์ - - - 165 101
มลายู - - - 178 80
สงิคโปร์ - - - 125 80

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าที่ไหนความตายของทารก	แม้ชิลีซึ่งเลวที่สุด	ก็ยังดีข้ึน	ทั้งนี้

เพราะ

1.	อนามยัเก่ียวกบัการทารกสงเคราะห์	หญงิมีครรภ์ทีด่ขีึน้ทกุแห่ง

2.	อัตราเกิดทั่วโลกต�่าลง	(โดยที่หญิงมีครรภ์น้อยลง	จึงท�าให้อดทนต่อการมี

บุตรได้)
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ข้อสังเกตเกีย่วกบัการทีท่ารกตาย

ฐานะของบิดามารดา ฐานะบิดามารดาก็มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ

การตายของทารก	ถ้าบดิามารดามฐีานะด	ีทารกมกัไม่ค่อยตาย		ถ้าฐานะยากจน	เดก็

ทีเ่กดิมกัตายเร็วและง่ายกว่า	ไม่ว่าประเทศใดๆ

เดก็ไม่มพ่ีอ	เดก็จ�าพวกนีม้กัจะตาย	และมอัีตราตายสงูกว่าเดก็ทีต่ายโดยบดิา

มารดาได้แต่งงานกนั

ตอนที ่6
ตารางชพี (Expectation of life)

ตารางชีพคือตารางแสดงความหลังที่บุคคลในประเทศใดประเทศหนึ่งจะ

สามารถมอีายยุนืยาวต่อไปเท่าใด	จากอายปัุจจบุนัของตน	มสีตูรการค�านวณตารางชพี 

อยูด่งันี	้	E		=		Tn	

										Ln

E		 =	 Expectation	of	life

Ln	 =	 จ�านวนคนทัง้หมดทีน่�ามาค�านวณ

Tn	 =	 ผลบวกของอายเุม่ือตายของแต่ละคนในจ�านวน	Ln

วธิคี�านวณ (แสดงวธิอีย่างง่าย)

สมมุตว่ิามีคนเกดิพร้อมกนั	1,000	คน	และสมมตุว่ิา

(1) (2) (3) (4)
ตายเสยีเมือ่อายุ จ�านวนคนตาย อายเุฉลีย่

แต่ละคน
รวมอายขุองผูท้ีต่ายไป
ในระหว่างอายชุ่อง (1)

0-1 150 ½	ปี ½		x	150	=	75	ปี

1-10 100 4	½	ปี 4	½	x	100	=	450	ปี

10-20 50 15	ปี 15	x	50	=	750	ปี

20-30 50 25 25	x	50	=	1,250	ปี

30-40 50 35 35	x	50	=	1,750	ปี
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40-50 100 45 45	x	100	=	4,500	ปี

50-60 200 55 55	x	200	=	11,000	ปี

60-70 200 65 65	x	200	=	13,000	ปี

70- 100 80 80	x	100	=	8,000	ปี

รวม 1,000	คน 41,075	ปี

Eo	=
	41,075	 	

41	ปีเศษ	=	Expectation	of	life	เมือ่เกดิ      
	 						1,000

ถ้าจะค�านวณ	E20	คือ	Expectation	of	life	เมื่ออายุ	20	ต้องบวกเลขใน 

ช่อง	(2)	และ	ช่อง	(4)	ตัง้แต่บรรทดัที	่4	ลงมา	จึงจะได้ผลลพัธ์	คอื

E20		=
	1,250+1,750+4,500+11,000+13,000+8,000		

-	20          
	 	 				50+50+100	+200+200+100

	 				=	39,500	
-	20	=	36	ปีเศษ         

	 									700

หมายความว่าในหมู่ชนดังกล่าวนี้	ผู้ที่มีชีวิตรอดมาถึงอายุ	20	ปี	มีหวังที่จะมี

ชวีติรอดอยูต่่อไปได้อกี	(โดยเฉล่ีย)	ประมาณ	36	ปีคร่ึง

ตารางชพีของประชากรไทย

ค.ศ.1937-1938 เมือ่อายุ 0 10 20 30 40 50 60 70

(พระนคร

และธนบรุ)ี

ชาย 37 45 36 29 33 17 12 8

หญงิ 43 51 42 36 30 24 17 12

ค.ศ.1947-1945 เมือ่อายุ 0 10 20 30 40 50 60 70

(ทัว่ประเทศ) ชาย 49 48 40 33 26 19 12 5

หญงิ 52 51 43 35 28 21 14 7
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ตารางชพีในต่างประเทศ

(เฉพาะชาย)

                         เมือ่อายุ 0 10 20 30 40 50 60 70

ส.ร.อ.
(1900-1902) 49 50 42 35 28 21 14 9
(1939-1940) 62 56 47 38 39 22 15 9

นวิซแีลนด์
(1934-1938) 65 59 50 41 32 24 16 10

ญีปุ่น่
(1899-1903) 44 48 40 33 26 19 13 8
(1947) 50 50 41 34 27 20 13 8

ชลิี
(1940) 38 46 38 32 25 19 13 8

อนิเดยี
(1901-1911) 23 33 27 22 18 14 10 6
(1921-1931) 27 36 30 24 19 14 0 6

องักฤษและเวลส์
(1948) 66 60 50 41 32 23 16 10

ตารางเหล่านี้มีประโยชน์ส�าหรับทราบความยืนยาวในชีวิตของประชากร

ประเทศต่างๆ	บริษัทประกันชีวิตได้ประโยชน์จากตารางเช่นนี้ในการค�านวณเบี้ย

ประกันได้อย่างถูกต้อง		ถ้าตารางใดแสดงว่าประชากรในประเทศนั้นชีวิตสั้น	บริษัท

ประกนัชวีติกจ็ะต้องค�านวณเรียกเบีย้ประกนัให้แพงขึน้	เพือ่จะได้มเีงนิจ่ายเพยีงพอ

ตอนที ่7 อตัราตายในอนาคต

อัตราตายของพลเมืองทั่วโลกขณะนี้ลดต�่าลงมาทุกที	 ในอังกฤษและเวลส์

อัตราตายต�่าลดลงรวดเร็ว	ในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนืออัตราตายก็ลดต�่าลงมาก	ใน

ศตวรรษที	่19	กเ็พราะเหตดุงัต่อไปนี้

1.	การสังคม

2.	อนามัย
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3.	การแพทย์

4.	การมารดาและทารกสงเคราะห์		เฉพาะอย่างยิ่งข้อ	4.	นี้	ขณะที่โลกได้

เจริญก้าวหน้าไปมาก	มารดาและเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น	ท�าให้จ�านวน

ทารกมชีวีติรอดมากยิง่ข้ึนกว่าเดมิมากมาย

ในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้	(เว้นฝรั่งเศส)	เช่น	สเปน	อิตาลี		ปัจจัย	2	–	3	–	4	

ไม่ดีพอ	จนกระทั่งปี	ค.ศ.1860	แต่ก็ยังมีความสงบอยู่เสมอ	ไม่ค่อยมีสงครามอะไร

มากมาย	เว้นแต่สงครามสมัยนโปเลียน	เพราะฉะนั้นความเจริญของชีวิตในสมัยนี ้

ยังไม่ค่อยดีนัก	จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่	19	(ค.ศ.1866	เป็นต้นมา)		ส่วนทาง

ตะวันออกของยุโรปนั้นปัจจัย	(1)	คือทางสังคม	ยังคงมีอยู่คือ	ท�าให้ชีวิตคนตายไป

มาก	การรบราฆ่าฟันยังคงมีอยู่เร่ือยๆ	เพิ่งเร่ิมสงบพอใช้ในศตวรรษที่	19	แม้ปัจจัย	

(1)	กย็งัคงเป็นสิง่ส�าคญัในจีนอยู	่แต่กย็งัมีความเจริญก้าวหน้าบ้างทัง้	4	ประการ

ในประเทศญีปุ่น่เริม่มคีวามสงบในทางการเมอืงเมือ่	ค.ศ.1615	จงึท�าให้อัตรา

ตายต�่าลง		แต่อย่างไรก็ดี	หลัง	ค.ศ.1850	ได้มีการรีดลูกและสังหารทารกมากขึ้น		 

ต่อมาในศตวรรษที่	20	นี้	ความเจริญทั้ง	4	ประการ	เฉพาะอย่างยิ่งการอนามัย	ได้

ท�าให้ประชากรมชีวิีตยนืนานยิง่ข้ึน

ในประเทศจีนแม้ว่าอัตราเกิดจะสูงก็ตาม	แต่ปราศจากความสงบในทาง 

การเมือง	และมีการอดอยากอาหารกันมาก	ฉะนั้นอัตราตายยังคงสูงแม้ว่าจะมี

พลเมอืงเพิม่มากขึน้ทกุที

โดยทั่วไป	ในอนาคตวิธีที่จะลดอัตราตายของมนุษย์ลงจะท�าได้มากก็เฉพาะ

การบ�าบัดอันตรายอันอาจเกิดแก่ชีวิตทารก		ส�าหรับคนชรานั้นอัตราตายย่อมสูงอยู่

โดยธรรมชาต	ิช่วยเหลืออะไรมากไม่ได้

ส�าหรับคนในวัยฉกรรจ์นั้น	ปรากฏว่าอัตราตายลดต�่าลงมาก	โดยทั่วไปใน

ประเทศทีเ่จรญิทางอตุสาหกรรม

เนือ่งด้วยเหตนุี	้ผูบ้รรยายจึงมคีวามเห็นว่าการทีจ่ะลดอตัราตายลงให้ต�า่ไปอกี

ในอนาคต	จะต้องอาศยัวธิ	ี3	ประการ	คอื

1.	การบ�าบดัรักษาทารก

2.	การอนามัยของคนโดยทัว่ไป	เฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีย่งัไม่เจรญิพอ

3.	การรักษาความสงบในโลกไม่ให้เกิดการรบพุ่งกันทั้งภายในประเทศและ 

	 	 ระหว่างประเทศ



บทที	่6

การเกดิและการคมุก�าเนดิ
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ตอนที ่1 
การเปลีย่นแปลงในอตัราเกดิมคีวามส�าคญัอย่างใด

เกีย่วกบัการเพ่ิมจ�านวนประชากรในศตวรรษที ่18-19

เราได้เห็นมาแล้วว่าประชากรของโลกเพิ่มจ�านวนขึ้นมากตั้งแต่ศตวรรษที	่ 

18-19	เป็นต้นมา	และได้เห็นแล้วว่าเหตุส�าคัญได้แก่อัตราตายลดต�่าลงมาก	ส่วน

อตัราเกดิเล่าจะถอืเป็นเหตสุ�าคญัได้หรือไม่?

ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกา	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

แต่งงานหรืออัตราเกิดเลย	แต่ก่อนเป็นมาอย่างใดก็เป็นอย่างนั้น		ในไทย	จีน	อินเดีย	

อินโดนีเซีย	มลายู	อียิปต์	แม้แต่ญี่ปุ่น	ก็ไม่เป็นกรณียกเว้น	(จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ	นี้)	

ประชาชนมีการแต่งงานกันแต่อายุเยาว์	และเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ไม่มีการคุมก�าเนิด	

ฉะนั้นอัตราเกิดจึงสูง	และคงสูงอยู่ตลอดเวลา		ฉะนั้นจึงถือเป็นอนุมัติได้ว่า	การเพ่ิม

พลเมอืงมไิด้เป็นผลแห่งการเปล่ียนแปลงในอตัราเกดิเท่าใดนกั

ในยุโรปภาคตะวันออก	อัตราเกิดก็มิได้ปรากฏมีหลักฐานว่าได้เปล่ียนแปลง

สงูขึน้ประการใดในศตวรรษที	่17	และ	18		ฉะนัน้เหตแุห่งการเพิม่พลเมืองจงึควรจะ

ส�าคญัอยูท่ีอ่ตัราตายต�า่ลง	เช่นเดยีวกบัประเทศต่างๆ	นอกยโุรป

ในยุโรปภาคตะวันตก	เฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตกเฉียงเหนือ	เช่น	อังกฤษ	

สวเีดน และนอร์เวย์	มหีลกัฐานทางสถติแิสดงว่าอตัราเกดิได้สงูขึน้	ประกอบกบัหลกัฐาน

แวดล้อมอย่างอื่น	แสดงว่าระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบฝึกงาน	 
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(apprentice	ship)	เป็นระบบท�างานในโรงงานทีเดียว	การสมรสจึงได้มีมากขึ้น 

เพราะผูฝึ้กงานตามระบอบเดมิต้องบงัคบัไม่ให้แต่งงานในระหว่างทีฝึ่กนัน้  แต่อย่างไร

ก็ดี แม้ในประเทศเหล่านี้ตัวเลขแสดงอัตราเกิดก็มิได้ถีบสูงขึ้นรวดเร็วนัก	และแม้ใน

ประเทศเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงอัตราตายยังคงเป็นเหตุส�าคัญอยู่ในการเพิ่มจ�านวน

ประชากรดงักล่าวแล้วในบทก่อน

ตอนที ่2
อตัราเกดิตกต�า่ลงตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19

ในปลายศตวรรษที่	19	อัตราเกิดของมนุษย์ในประเทศต่างๆ	เฉพาะอย่างยิ่ง

ในยโุรป	และภาคพืน้ดนิแผ่นใหม่ของชาวยโุรปได้เคลือ่นต�า่ลง	บางแห่งก็เคลือ่นต�า่ลง

รวดเร็ว	บางแห่งก็ช้า		ในอังกฤษและเวลส์การตกต�่าเริ่มประมาณ	ค.ศ.1880	และตก

เรื่อยมาจนในปี	1930	อัตราเกิดลดต�่าลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราในปี	1890	ในสวีเดน

ใน	50	ปี	ระหว่าง	1880	ถงึ	1930	อตัราเกดิลดลง	50%		เช่นเดยีวกัน	ในภาคตะวัน

ออกและภาคใต้ของยุโรป	การลดต�่าของอัตราเกิดเป็นไปโดยช้าและน้อยกว่าภาค

ตะวันตก	แต่ก็ยังมีอยู่เห็นได้ชัด		ในทวีปเอเชียและแอฟริกา	บางแห่งก็ยังมีอัตราเกิด

ต�า่ลงบ้างและไม่ทัว่ถึงนกั

ความตกต�่าของอัตราเกิดเช่นว่านี้ได้ชะงักไปบ้างในบางประเทศในระยะหลัง

สงครามโลกคร้ังที่	2	ในขณะนี้ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าความชะงักน้ันจะเป็นการ

ชัว่คราวหรอืถาวร

อตัราเกดิของประเทศต่างๆ 0/00

เฉลีย่ เฉลีย่ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
1881-1885 1905-1909 1910-1915 1930 1950

ไอร์แลนด์ 23.9 23.4 23.5 19.6 21.4
สเปน 36.4 33.7 32.6 28.2 19.9
เยอรมนี 37.4 32.3 31.8 17.0 10.8	(ตะวนัตก)
อติาลี 38.0 32.6 32.4 25.5 19.0
ฮงัการี 44.6 36.3 37.0 24.8 19.1
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ฝรัง่เศส 24.7 20.1 19.6 17.7 20.4
องักฤษและเวลส์ 33.5 26.7 25.8 10.1 15.7
สวเีดน … 25.6 23.6 15.2 16.4
นอร์เวย์ … 26.7 25.4 17.0 19.5
เบลเยยีม … 25.1 22.7 18.2 16.5
ฟินแลนด์ … 31.0 30.1 20.2 24.0
วลินัดา … 30.0 28.1 22.7 22.7
สหรฐัอเมรกิา … … 25.1 18.6 23.4
แคนาดา … … … 23.4 26.6
นวิซแีลนด์
(ชาวยโุรป) 36.3 27.3 27.3 18.8 24.6

ออสเตรเลยี
(ชาวยโุรป) … 26.6 28.0 19.9 23.5
ชลิี … 38.8 39.9 38.8 32.4
อยีปิต์ … 45.2 42.3 43.5 42.6
ญีปุ่น่ … 31.9 34.1 33.0 23.4
ลงักา … … 36.5 39.0 40.3
อนิเดยี … 37.7 38.6 33.2 26.7
มลายู … … … 32.7 42.0
สงิคโปร์ … … … 36.0 45.7
ฟิลปิปินส์ … … 32.9 32.8 ?
ไทย … … … 33.1 27.1

อะไรเล่าเป็นปัจจัยท�าให้อตัราเกดิของมนษุย์เปลีย่นแปลงไป?

อตัราเกดิของมนษุย์เปล่ียนแปลงสูงข้ึนหรือต�า่ลงได้เพราะสาเหตตุ่อไปนี้

(ก)	หญิงอายุ	15-50	ปี	(วัยที่จะให้ก�าเนิดได้)	มีมากหรือน้อย	ในจ�านวน

ท้ังหมด

(ข)	และในจ�านวนนั้นมีสาวมากหรือกลางคนมาก	(สาวคือต้ังแต่	15-35	ปี	

กลางคนตั้งแต่	35	ปี	ถึง	50	ปี)	เพราะวัยท่ีจะมีลูกดกได้นั้นคือวัยสาว	สังเกตได้จาก

ตารางนีค้อื
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อตัราให้ก�าเนิดของหญิงแต่ละรุน่ 0/00

อายุ สหรฐัฯ ชลิี
ปี 1946 ปี 1940

ต�า่กว่า	15 0.7 …

15-19 57.1 60.1

20-24 172.2 166.3

25-29 157.7 194.7

30-34 103.9 187.6

35-39 56.9 138.9

40-44 15.7 73.1

45	ขึน้ไป 23.7 26.4

รวม 76.4 104.2

(ค)	จ�านวนผู้หญิงเหล่านั้นแต่งงานกันมากแค่ไหน	เพราะผู้หญิงท่ีไม่ได้สมรส

แม้จะมลีกูได้กมั็กจะไม่ใคร่มี

(ง)	อตัราความสามารถสืบพันธุข์องหญงิแต่ละรุน่

โลกโดยทัว่ไป
ในจ�านวนพลเมืองของโลกท่ัวๆ	ไป	ทั้งหญิงและชาย	อัตราส่วนของจ�านวน

หญงิอาย	ุ15-50	ปี	มักจะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงแตกต่างกนันกั

(คือ		จ�านวนหญิง	15-50	ปี		มักจะคงที่)	ดังนั้นสาเหตุข้อ	(ก)	ตามปกต ิ        
	 				จ�านวนประชากรทัง้หมด

มกัจะไม่ส�าคญันกั	

สาเหตุข้อ	(ข)	ก็เช่นเดียวกัน	ในประเทศที่พลเมืองก�าลังเพิ่มขึ้น	คนหนุ่มสาว 

กจ็ะมมีากกว่าคนอายมุากเสมอ	แต่ปกตอิตัราส่วน จ�านวนหญงิ	15-35	ปี  มกัจะคงที่
       	 	 	 	 	 		จ�านวนหญงิ	35-30	ปี

 
อยู	่จงึไม่เป็นเคร่ืองจะชีแ้จงได้อย่างแน่ชดัว่าท�าไมอตัราเกิดจงึลดลง

ในข้อ	(ค)	เหตุท่ีเกี่ยวกับการแต่งงาน	อัตราแต่งงานทั่วโลกแทนที่จะตกอยู่

เรือ่ยๆ	มกัจะข้ึนๆ	ลงๆ	แล้วแต่เศรษฐกจิ	(เว้นแต่ประเทศเดยีวคอืไอร์แลนด์	ซึง่มคีน

แต่งงานน้อยลง)
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0/00 ของจ�านวนพลเมอืงทีแ่ต่งงานจากสถติขิองสหประชาชาติ

Crude Marriage Rates ราว ค.ศ.1930 ราว ค.ศ.1950
อยีปิต์ 13.5 13.9
แคนาดา 7.0 9.1
สหรฐัอเมรกิา 9.2 11.0
ชลิี 9.2 7.9*
ญีปุ่น่ 7.9 8.6
ไทย 0.2 1.6	(?)
ฝรัง่เศส 8.3 7.9*
เบอร์ลนิ 10.5 9.2*
สเปน 7.4 7.4
สวเีดน 7.2 7.7
องักฤษ 7.9 8.1
ออสเตรเลยี 6.7 9.2
นวิซแีลนด์ 7.8 9.2

จะพงึสงัเกตได้ว่าแต่ปี	1930	ลงมา	เทยีบกบัปี	1950	อตัราแต่งงานสงูขึน้

ในปี	1930	เป็นปีท่ีเศรษฐกิจตกต�่า	จึงมีคนแต่งงานกันน้อย	เพราะคนส่วน

มากมีรายได้ไม่พอกับการที่จะมีครอบครัว		ในปลายคริสต์ศตวรรษที่	19	คือระหว่าง	

ค.ศ.1886-1895	เศรษฐกิจตกต�่า	อังกฤษมีการแต่งงานกันเพียง	7.5	0/00	และหลัง

จากนั้น	10	ปี	คือ	ค.ศ.1905	เพ่ิมเป็น	7.9	0/00		ในปีเดียวกันกับอังกฤษ	ฝรั่งเศส

และสหรัฐอเมริกา	มีการแต่งงานกันเพียง	7.3	0/00	และ	10	ปีหลังเป็น	7.6	0/00	

9.1	0/00	และ	10	ปีหลงัเป็น	9.3	0/00	ตามล�าดบั		เฉพาะสหรฐัอเมรกิาปี	1927	ซึง่

เป็นปีเศรษฐกจิด	ีเพิม่ข้ึนเป็น	10.1	0/00

ฉะนั้นนอกจากประเทศไอร์แลนด์แล้ว	จะกล่าวว่าอัตราเกิดได้ลดต�่าลงเพราะ

อตัราแต่งงานต�า่นัน้หาได้ไม่

ข้อ	(ง)	เป็นข้อที่ส�าคัญมาก	คือเมื่อแต่งงานแล้วจะมีลูกได้หรือไม่	และจะ

อยากมลีกูหรอืไม่

ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา	สาเหตุ	(ก)	และ	(ข)	ในปี	1800	หญิงที่มีอายุ

ระหว่าง	15-50	ปี	ของสหรัฐอเมริกามี	20%	แต่ในปี	1930	มีถึง	23.6%	และส่วน

ของหญงิสาวกเ็พิม่ขึน้	ฉะนัน้อตัราเกดิน่าจะสูงข้ึน

สาเหตุ (ค)	ในระหว่างปี	1800-1890	อัตราการสมรสของหญิงในสหรัฐ-
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อเมรกิาตกต�า่ลงบ้างเลก็น้อย	คอืแต่งงานกนัน้อยลง	การทีก่ารเกดิและการแต่งงานต�า่

เป็นเพราะชาวนาพากันอพยพเข้าเมืองกันมากขึ้น	และชาวชนบทมักจะแต่งงานกัน

มากกว่าชาวเมือง		หลังจากปี	1890	เป็นต้นมา	ในสหรัฐอเมริกาอัตราแต่งงานสูงขึ้น

จนถงึปี	1920	แต่ตอนนัน้อตัราเกดิกลับต�า่ลง

เราอาจสรุปได้ว่าในสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนปี	1890	อาจจะมีการแต่งงานน้อย

กันบ้าง	จึงท�าให้อัตราการเกิดไม่สูงเท่าที่ควรเป็น	แต่หลังปี	1890	เป็นต้นมา	สาเหตุ

ที่ท�าให้อัตราเกิดต�่าบ่งให้เห็นเป็นทางเดียว	คือเก่ียวข้องกับข้อ	(ง)	คือ	Specific	 

Fertility	Rates

ตัวอย่างในประเทศฝรั่งเศส	ในประเทศฝร่ังเศสซึ่งเป็นประเทศที่อัตราเกิด

ตกต�่าลงตั้งแต่ศตวรรษที่	19	ไม่ปรากฏว่าอัตราแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปประการใด	 

คืออยู่ในระหว่าง	7-9%	และอัตราส่วนจ�านวนหญิงวัยที่ให้ก�าเนิดได้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตรงข้ามเนื่องจากมีอัตราตายในสงครามมาก	ในบางขณะอัตราส่วนของหญิงใน

ฝรั่งเศสจึงมากกว่าชาย		ดังนั้นสาเหตุ	(ก)	(ข)	และ	(ค)	จึงไม่สามารถอธิบายได้	จะ

อธบิายได้แต่เพียงในข้อ	(ง)

ตัวอย่างในประเทศไอร์แลนด์	ประเทศไอร์แลนด์เป็นกรณีพิเศษคืออัตราเกิด

ของประเทศไอร์แลนด์ซึ่งคล้อยต�่าลงระหว่าง	ค.ศ.1911-1930	นั้นอธิบายได้ด้วย

สาเหตขุ้อ	(ค)	คอืมีการแต่งงานน้อยลง	ซึง่สังเกตได้จากตารางดงัต่อไปนี้

อตัราส่วน%
      หญิงไม่มสีามี

                   
                   จ�านวนหญงิทัง้หมด

ปี ค.ศ. อายรุะหว่าง 25-35 ปี อายรุะหว่าง 35-45 ปี
1841 28 15

1861 39 18

1871 38 20

1881 41 19

1891 48 23

1901 53 28

1911 55 31

1926 53 29
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และจากตารางต่อไปนี	้คอื

อตัราส่วน%
      จ�านวนเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ขวบ

                     
                     หญิงมสีามซีึง่อายตุ�า่กว่า 45 ปี

ปี ไอร์แลนด์ องักฤษ
1861 130 116
1871 137 118
1881 134 120
1891 133 110
1901 132 98
1911 135 90
1926 131 71

ตารางที่	2	นี้แสดงว่าในประเทศไอร์แลนด์เมื่อหญิงได้ท�าการสมรสแล้วก็มัก

จะมีบุตรมากกว่าหญิงที่มีสามีในประเทศอังกฤษ	ฉะนั้นถ้าหญิงในไอร์แลนด์แต่งงาน

มากอัตราเกิดในไอร์แลนด์ก็จะสูง	แต่ตามตารางที่	1	หญิงในไอร์แลนด์คงความเป็น

โสดมากขึน้ทกุท	ีฉะนัน้การทีอ่ตัราเกดิในไอร์แลนด์ต�า่	กย่็อมเนือ่งมาจากเหต	ุ(ค)	คอื

มกีารแต่งงานน้อยลง

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ยากจน	ประกอบกับมีความไม่สงบอยู่ในต้น

ศตวรรษที	่20	นีใ้นการต่อสูเ้พือ่เอกราช	และประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศคาทอลกิ

ซึ่งห้ามการคุมก�าเนิด	เหตุเหล่านี้เป็นข้อชักจูงใจให้ชายหญิงไอร์แลนด์ระงับการ

แต่งงานกนัเสยีมาก	และอายเุม่ือสมรสกสู็งข้ึนกว่าแต่ก่อน

ตอนที ่3

การคมุก�าเนดิเป็นต้นเหตใุหญ่ท�าให้คนมลีกูน้อย

จากตอนก่อนเราได้เห็นแล้วว่า	นอกจากในประเทศไอร์แลนด์	(ซึ่งการตกของ

อัตราแต่งงานเป็นสาเหตุส�าคัญ)	ในโลกโดยทั่วๆ	ไป	อัตราเกิดต�่าลงเพราะ	Fertility	

Rate	ต�า่ลง		กล่าวคอืคนทีแ่ต่งงานกันแล้วมลีกูน้อยลงกว่าก่อน	เฉพาะอย่างยิง่เพราะ
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เจตนาป้องกันมิให้มีลูกดก	ฉะนั้นในตอนนี้ซึ่งสมควรจะกล่าวถึงการคุมก�าเนิดของ

มนษุย์

การคุมก�าเนิดมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม	เพราะปรากฏจากหลักฐานที่ค้นพบว่ามนุษย์

ได้รู้จักวิธีคุมก�าเนิดกันมาช้านานแล้ว		แต่ค�าว่า	birth	control	นี้	เพิ่งจะเรียกกัน	 

เมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่	1	นี้เอง		แม้ปัจจุบันมีศัพท์คุมก�าเนิดก็ยังปรากฏว่าใช้

กนัคลมุเครือมาก	เพราะเหตุว่าการคมุก�าเนิดมวิีธีการต่างๆ	กนั	ซึง่อาจจะแยกออกได้

ดงันีค้อื

1.	Abortion	การรีดลูก

2.	Abstention	from	intercourse	การระงบัไม่ท�าการสงัวาส

3.	Contraception	การควบคมุการปฏสินธิ

4.	Permanent	control	การคมุก�าเนดิอย่างถาวร

1. Abortion การรีดลูก	วิธีนี้เป็นวิธีที่เก่าแก่โบราณใช้กันมาก	นับเป็นวิธี 

คุมก�าเนิดท่ีรู้จักกันมากในสมัยโบราณ	เช่น	ญี่ปุ่น	แม้ใน	ค.ศ.1870	ก็ยังมีการรีดลูก

อยู่แพร่หลาย	แต่วิธีนี้เป็นอันตรายมาก	และปรากฏว่าในบางศาสนาถือเคร่งครัด 

ไม่ยอมปฏิบัติอันถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์	จึงมักไม่ใคร่นิยมกัน		อย่างไรก็ดี	นับได้

ว่าการรดีลกูเป็นวธิกีารคมุก�าเนดิอย่างหนึง่

2. Abstention from intercourse การระงับไม่ท�าการสังวาส		เป็นวิธี 

คุมก�าเนิดที่มนุษย์รู้จักกันมานานเช่นกัน	และนับว่าเป็นวิธีซ่ึงถ้าปฏิบัติได้ย่อมได้ผล

แน่นอน		แต่อย่างไรกด็	ีตราบเท่าทีย่งัเป็นมนษุย์ปถุชุนอยู	่วิธีคมุก�าเนดินีก็้ไม่เป็นการ

ง่ายต่อการปฏิบตัิ

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ควรที่จะพิจารณาถึงข้อที่ต�าราแพทย์เรียกว่า	Safe	period	 

อนัอาจจะใช้เป็นวธิคีมุก�าเนดิได้		กล่าวคอืในระยะเวลาประมาณ	28-29	วันนบัตัง้แต่

สตรีมีประจ�าเดือนคร้ังหนึ่ง	ไปถึงเร่ิมมีประจ�าเดือนอีกครั้งหนึ่งนั้น	มีระยะเวลาอยู่	2	

ระยะ	ซึ่งถึงแม้จะมีใครสมสู่กันก็อาจจะไม่มีการปฏิสนธิทารกขึ้นได้	เพราะในระยะ

แรกไข่ในสตรียงัไม่แก่พอ	และในระยะหลังตวัไข่แก่เกนิไปเสยีแล้ว

0……….6……….7_______13……….18……….28
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จากภาพนั้นการมีระดูของสตรีปกติจะมีมาภายในระยะประมาณ	28	วันต่อ

ครั้ง	ระยะที่อาจเกิดบุตรได้ง่ายนั้นจะอยู่ในระหว่างวันที่	7-13	นับจากวันเริ่มมีระด	ู

ฉะนั้นเม่ือไม่ปรารถนาบุตรควรงดเว้นการร่วมในระยะนี้โดยเด็ดขาด	แต่เพื่อเป็นการ

แน่นอนยิ่งขึ้น	ควรเล่ือนก�าหนดระยะในระหว่าง	6-18	ซึ่งให้ได้ผลแน่นอนขึ้น		วิธีนี้

นับว่าเป็นวิธีพอเช่ือถือได้วิธีหนึ่งส�าหรับสตรีบางคน		แต่อย่างไรก็ดี	ก็หาเป็นวิธีที่ได้

ผลแน่นอนเสมอไป	เพราะความเจริญเติบโตของตัวไข่ในสตรีมักจะไม่เป็นไปโดยสม�่า	

เสมอกัน	สตรีบางคนสุขภาพไม่ดีอาจท�าให้ระดูมาผิดปกติคลาดเคลื่อนกันไปได้	เม่ือ

เป็นเช่นนีก้ารจะหาระยะ	Safe	period	จากระดขูองสตรกีท็�าให้ไม่ได้ผลดแีน่นอนนกั

3. Contraception	การควบคุมการปฏิสนธิวิธีนี้นัยว่าเป็นวิธีคุมก�าเนิดที ่

แท้จริงตรงกับที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไป	คือการใช้สิ่งของบางอย่างแทรกแซงป้องกัน 

มิให้เกิดการปฏิสนธิจากการสังวาสข้ึนได้	ส่ิงท่ีเราใช้ประกอบได้แก่ยางสวมอวัยวะ

สืบพนัธุ์

(เนือ้หาช่วงนีใ้นต้นฉบบัเดมิขาดหายไป)

คดีเกี่ยวกับเรื่องน้ี	 มีผู ้ฟ้องร้องผู ้เผยแพร่วิชาน้ีว่าท�าการอนาจาร	หนังสือของ	 

Knowton	จึงขายดิบขายดี	น�าไปพิมพ์ขายในอังกฤษแพร่หลายมาก		ตั้งแต่นั้นมา 

ทัง้ๆ	ที่มีการขัดขวางทางศาสนา	ประชาชนอังกฤษและอเมริกาก็รู้จักวิธีคุมก�าเนิดกัน

มากขึน้ทกุทแีละปฏิบตักินัมาก

ในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่เกิดการปฏิวัติเป็นต้นมา	ได้มีการพยายามมีบุตรให้

น้อยลงทกุท	ีทัง้นีเ้พราะเหตวุ่า

1.	เกดิเงนิเฟ้อและบ้านเมืองระส�า่ระสาย

2.	การปฏบิตัใินฝรัง่เศสนัน้เป็นการปฏบิตัทิางศาสนาด้วยอ�านาจทางศาสนาก็

ลดน้อยลง	จึงไม่มีผู้ถือศาสนากันเคร่งครัดนัก	จึงใช้การควบคุมก�าเนิดอันขัดต่อหลัก

ทางศาสนา

3.	มีกฎหมายมรดก	(Code	Napoleon)	เปลี่ยนระบบการแบ่งมรดกใหม ่

คือ	แต่เดมิมรดกทัง้ก้อนตกแก่บตุรชายคนหวัปีแต่ผูเ้ดยีว	(ถ้าแบ่งให้บตุรทกุคนในเมือ่

มีท่ีดินน้อยอาจกระจัดกระจายไม่เป็นปึกแผ่น)		Code	Napoleon	แก้ไขให้มรดก 

แบ่งเฉลี่ยแก่บุตรของผู้ตายทุกคนเท่าๆ	กัน	ผู้ที่มีที่ดินเกรงว่ามรดกจะแตกกระเส็น-
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กระสายไป	จึงพยายามมีบตุรให้น้อยลง

4.	ขณะนั้นประเทศฝร่ังเศสถือว่าผู้ใดมีบุตรมากเป็นพลเมืองที่ไม่ดี	ถึงกับมี

เทศบาลเมืองหลายแห่ง	และสมาคมหลายแห่งแนะน�าให้มีบุตรพอสมควรไม่มากและ

น้อยจนเกนิไป

ในประเทศอินเดียและจีนทุกวันนี้อัตราเกิดสูงกว่าที่อื่น	จึงมีผู้คิดว่าถ้าใช้วิธี 

คุมก�าเนิดในประเทศที่ล้าหลังเหล่านี้จะท�าให้อัตราเกิดต�่าลงได้ไม่เพ่ิมจ�านวนขึ้นมาก

นกั	แต่อปุสรรคในเร่ืองนีก้ค็อื

1.	ความเชื่อถือในทางศาสนา	เช่น	ศาสนาขงจื๊อเพราะถือว่ามีบุตรมากด ี

โดยเฉพาะบตุรชาย

2.	ความโง่เขลาคือไม่รู้จักวิธีคุมก�าเนิดดีและที่ส�าคัญก็คือ	แม้รู้จักวิธีแล้วก็มัก

จะเลนิเล่อ	และข้ีเกยีจต่อการปฏิบตัอินัท�าให้ไม่ได้ผลดี

ส�าหรับประเทศไทยอุปสรรคในเร่ืองความเช่ือถือทางศาสนานั้นไม่ปรากฏว่า

เป็นอุปสรรค	เพราะปรากฏว่ามีการท�ากันด้วยวิธีต่างๆ	แพร่หลาย	และไม่ปกปิดกัน	

ไม่ถือเป็นเรือ่งทีน่่าอับอายอย่างไรจึงแพร่หลายมาก	อปุสรรคข้อนีส้�าหรบัประเทศไทย

จึงตกไป		แต่อุปสรรคข้อ	2	คือการโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการณ์	ไม่รู้วิธีที่ดีหรือวิธีดีแต่

เลนิเล่อพลัง้เผลอหรือเกยีจคร้าน	ท�าให้ไม่ได้ผลเท่าทีค่วรจะได้

การคมุก�าเนดินีเ้ป็นการดหีรือไม่ด?ี	ก่อนตอบจ�าเป็นต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบ

จ�านวนพลเมอืงกบัอาหารและเคร่ืองอปุโภคบริโภค	ซึง่จะกล่าวต่อไปภายหน้า

การคุมก�าเนิดนี้ประเทศอังกฤษ	สวีเดน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส	มีการใช้

วิธีคุมก�าเนิดกันพร�่าเพร่ือมาก	ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าต่างคนต้องการจะยกฐานะ

เศรษฐกิจให้สูงขึ้น		อนึ่ง	ส�าหรับผู้หญิงที่ออกประกอบอาชีพนอกบ้าน	การมีครรภ์

และมีบุตรย่อมจะท�าความล�าบากให้มากขึ้น	เป็นเหตุที่ท�าให้หญิงส่วนมากไม่ยอมมี

บุตร		และอีกประการหนึ่ง	ประเทศต่างๆ	ประสบความเสียหายจากภัยสงคราม	มี

สภาพเงินเฟ้อ	อันท�าให้หาผู้ท่ีจะมาเป็นผู้เล้ียงบุตรได้ยาก		ประการสุดท้ายก็คือ	การ

หาความสขุส่วนตวั	ถ้าจะมบุีตรมากกจ็ะท�าให้ต้องเลีย้งดลู�าบากล�าบน		ด้วยเหตตุ่างๆ	

ดงักล่าวข้างต้นนีเ้ป็นเหตใุห้หญงิไม่ยอมมีบตุรดกนกั

การคมุก�าเนดินีถ้้ากระท�าพอสมควรกจ็ะไม่ให้โทษหรือผลร้ายอย่างไรนกั		เช่น	

แทนท่ีจะมีบุตร	7-8	คน	ให้เหลือเพียง	3-4	คน		แต่ถ้าคุมจนไม่ให้มีเลยก็เป็นผลร้าย

อนัน่าวติกว่าพลเมอืงหรือพลโลกจะลดน้อยลงไปเกินสมควร	อันเป็นทีว่ติกวิจารณ์กนั

อยูใ่นหลายประเทศ	เฉพาะอย่างยิง่ในภาคยโุรปและอเมรกิา





บทที	่7

แนวโน้ม (Trend) ของจ�านวนประชากร
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ในตอนต้นได้เคยเรียนกันมาบ้างแล้วว่า	CBR-CDR	=	อัตราเพิ่ม	แต่อัตราเพิ่มนี้เป็น 

อัตราเฉพาะปีที่กล่าวถึง	และเป็นอัตราเพียงคร่าวๆ	เช่น	ตามรูปที่แสดงนี้	เราจะ

ทราบได้เพียงระหว่างระยะเวลา	A-B	เท่านั้น	(โดยไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดถึง 

เหตุประการอื่นที่ท�าให้อัตราพลเมืองเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้เข้าด้วย	เช่นอัตราคนเข้า

เมืองและออกเมือง)	ส่วนอัตราในปีต่อไป	คือต่อจาก	AB
/
	จะเพิ่มขึ้นไปตาม	C	หรือ 

ลดลงตาม	C
/
	นั้นเราไม่อาจทราบได้จากการค�านวณคร่าวๆ	แบบนี้		เพื่อที่จะให้ทราบ

ถึงความหลากหลายของแนวโน้มจ�านวนประชากรในระยะเวลาต่อไป	 เราจะได้

พจิารณาถงึเรือ่งอตัราการให้ก�าเนดิแทนตวั	(Reproduction	Rate)	ต่อไป

Reproduction Rate คืออัตราการให้ก�าเนิดแทนตัว	ซึ่งมีอัตราอย่างหยาบ	

(Gross)	และอตัราอย่างละเอยีด	(Net)

ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าในการค�านวณเพื่อหาจ�านวนเด็กที่จะเกิดนั้น	เราดูจาก

จ�านวนผูห้ญงิแต่อย่างเดยีว	โดยไม่ต้องค�านงึถึงจ�านวนผูช้ายกไ็ด้	ฉะนัน้การทีจ่ะทราบ

B
/

A B

C

C
/
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แนวโน้มของจ�านวนประชากรในกาลต่อไปจะเป็นอย่างใดนั้น	เราก็ต้องดูจากจ�านวน 

ผูห้ญงิเช่นเดยีวกนั		กล่าวคอืจะต้องดวู่าผู้หญงิคนหนึง่ๆ	จะสามารถคลอดบตุร	(หญงิ)	

มาแทนตวั	เพ่ือจะมาให้ก�าเนดิแก่เดก็ต่อๆ	ไปได้มากน้อยเพยีงไร

สมมุติว่าในประเทศหนึ่งมีตัวเลขสถิติปรากฏตามช่อง	(1)	(2)	และ	(3)	ข้าง

ล่างนี	้และเราค�านวณช่อง	(4)	ได้จาก	3	ช่อง	ข้างหน้าคอื

(1) (2) (3) (4)

อายขุองหญงิ
1,000 คน

มลีกูหญงิในระหว่าง
อายตุาม (1)

เดก็หญงิเกดิใหม่
1,000 คน มชีวีติอยู่
ในระยะตาม (1) กีค่น

จ�านวนหญงิ
คงเหลอืจาก (2)

15-19 100 800 80

20-24 400 750 300

25-29 200 700 140

30-34 150 650 97.5

35-39 100 600 60

40-45 50 550 27.5

1,000 705

สมมตุว่ิามผู้ีหญงิ	1,000	คน	ระหว่างอาย	ุ15-45	มบีตุรหญิงได้ตามจ�านวนใน

ช่อง	(2)	และจ�านวนบตุรหญงิทีเ่หลอืจากการร่วงหล่น	(คอืตายเสยีบ้าง)	สามารถทีจ่ะ

มีชีวิตอยู่ให้ก�าเนิดแก่บุตรได้ตามจ�านวนในช่อง	(4)	Reproduction	Rate	จะเป็น 

อย่างไร

เราทราบแล้วว่า	Reproduction	Rate	(RR)	นั้น	มีทั้ง	Gross	(หยาบ)	และ	

Net	(ละเอยีด)	ฉะนัน้การหา	RR	จึงจะหาทัง้	2	อย่าง

ก. Gross Reproduction Rate (GRR)	=
 จ�านวนลกูหญงิทีเ่กดิใหม่	(ช่อง	2)

        
	 	 	 	 	 	 จ�านวนมารดา

     
=
	1,000		

=	1
        	 	 	 	 	 			1,000

เราจะเหน็ว่า	GRR	ของหญงิ	1,000	คน	ตามทีส่มมตุนิี	้=	1

หรอือกีนยัหนึง่ผูห้ญงิ	1,000	คน	มลีกูสาว	1,000	คน	เป็นการแทนคนต่อคน

พอดี
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เม่ือได้	GRR	แล้ว	ก็พอท�านายแนวโน้มของจ�านวนประชากรได้โดยมีหลัก 

ดงันี้

(1)	ถ้า	GRR	>	1	แสดงว่าเป็นทีค่่อนข้างจะแน่ว่าพลเมอืงจะเพิม่ขึน้

(2)	ถ้า	GRR	<	1	เป็นทีแ่น่นอนว่าพลเมืองจะลดลง

(3)	ถ้า	GRR	=	1	ยังไม่แน่ว่าพลเมืองจะเพ่ิมขึ้น	ทั้งนี้เพราะยังไม่เอาอัตรา	 

ตายของเดก็ทีเ่กดิใหม่นัน้มาคดิด้วย

ข. Net Reproduction Rate (NRR)

เนือ่งจาก	GRR	ในบางกรณไีม่สามารถจะท�านายแนวโน้มของจ�านวนประชากร 

ได้เป็นที่แน่นอน	เพราะเป็นอัตราคร่าวๆ	ดังกล่าวแล้ว	เราจึงต้องหาดูจาก	NRR	ซึ่ง 

เป็นอัตราที่แน่นอนกว่า	เพราะได้จากจ�านวนเด็กหญิงที่มีชีวิตอยู่และสามารถจะ

คลอดบุตรมาแทนมารดา	ได้อย่างแท้จริง	ซึ่งตามตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นก็ได้แก่

จ�านวนเดก็หญงิทีม่ชีวีติอยูใ่นช่อง	(4)

NRR	=
	จ�านวนเดก็หญงิในช่อง	(4)         

	 	 			จ�านวนมารดา

	 					=
		705			

=	.705         
										1,000

ฉะนัน้ตามตวัอย่างนี	้NRR	<	1	เรากอ็าจท�านายแนวโน้มของจ�านวนประชากร 

ได้ว่าต่อไปจะต้องลดลงอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับ	NRR	นี้	ประเทศต่างๆ	ในยุโรปเท่าที่มีตัวเลขอยู ่ปรากฏว่าเมื่อ 

ก่อนปี	ค.ศ.1925	ส่วนมาก	NRR	สูงกว่า	1	เว้นแต่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียว	 

หลังจากปี	ค.ศ.1925	ถึง	ค.ศ.1935-1940	NRR	ของประเทศส่วนมากต�่ากว่า	1		 

ทัง้นัน้	มีท่ียกเว้นอยูบ้่างเลก็น้อย		หลังจากปี	ค.ศ.1935	เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิง่

ถงึหลงัสงครามโลกคร้ังที	่2	แทบทกุประเทศมี	NRR	สูงกว่า	1
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ตารางแสดง NRR ของบางประเทศ

ประเทศ 1911-1920 1933-1935 1945-6-7 หมายเหตุ

องักฤษและเวลส์ 1.08 0.73 1.11

เดนมาร์ก 1.37	ตอนหลงัๆ	1.23 0.91 1.32

ฝรัง่เศส 0.93	ตอนหลงัๆ	0.98 0.82 0.94

เยอรมนี - 0.70 -

นอร์เวย์ 1.07 0.89 1.07

สวเีดน 1.11 0.73 1.15

สหรฐัอเมรกิา 1.14 1.10 1.44 				ไม่ได้คดิ

ออสเตรเลยี 1.32 0.97 1.24 				คนพืน้เมอืง

นวิซแีลนด์ 1.36 0.98 1.47 				รวมด้วย

ปัญหามีว่าอะไรเป็นสิ่งส�าคัญในเรื่อง	NRR	นี้	สมมุติว่า	ถ้า	NRR	<	1	เราจะ 

หาทางแก้ไขได้อย่างไร	วธิหีาทางแก้ไขเรากด็จูากสมมตุฐิานของความต�า่แห่ง	NRR	นี้ 

ว่ามาจากไหน

สมุฏฐานที่ 1	 	NRR	เราหาได้โดยการค�านวณจากอัตราเกิดเฉพาะอายุ	 

(Specific	Fertility)	คืออายุของมารดาระหว่างอายุขนาดไหนให้ก�าเนิดบุตรได้มาก 

น้อยเพยีงใด

สมุฏฐานที่ 2	ได้แก่	Mortality	Rate	คืออัตราตายของเด็กที่เกิดนั้นมีมาก 

น้อยเพยีงใด	ตายเพราะเหตไุร

เมื่อเราพบสมุฏฐานที่ท�าให้	NRR	มากหรือน้อยได้แล้ว	เราจะแก้ไขอย่างไร	 

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ให้ก�าเนิดคือมารดา	เราทราบแล้วว่าหญิงหรือชายดี	ตามท่ีมีอายุ

ระหว่าง	15-45	ปี	ย่อมอยูใ่นวยัทีแ่ขง็แรงมคีวามต้านทานโรคได้ดี	ไม่ตายง่าย	ฉะนัน้

หากเราจะช่วยเหลอืพวกผูห้ญงิวยันีใ้นการรักษาพยาบาลหรอืการอนามยักค็งจะได้ผล

บ้าง	แต่คงไม่มีผลมากนัก	เพราะหญิงวัยนี้ส่วนมากแข็งแรงดีอยู่แล้ว	เราจึงควร

แนะน�าไม่ให้คุมก�าเนิดกันมากนัก	นี่เป็นวิธีแก้ไขวิธีหนึ่ง	เกี่ยวกับการคุมก�าเนิดนี้	ถ้า

ท�ากันแพร่หลายมากเกินไป	จะท�าให้จ�านวนคนลดลงได้มาก	ดังนั้นในบางประเทศถึง

กับมีสมาคมคอยชี้ชวนและแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องนี้	เพื่อให้มีลูกได้พอควรแก่ฐานะที่จะ

สามารถเลีย้งดไูด้	คอืไม่ให้คมุก�าเนดิกนัเสียจนไม่มบีตุรเลย

}





บทที	่8

ปัญหาการเข้าเมืองและออกเมือง

(Migration Problems)
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การทีค่นย้ายทีอ่ยูต่ัง้แต่ดกึด�าบรรพ์มาจนถงึปัจจบุนัได้กล่าวไว้แล้วในบทที	่3	ต่อไปนี้

จะได้พดูถงึปัญหาการเข้าเมืองและออกเมือง

ในเรื่องนี้เท่าที่สถิติมีส่วนมากเป็นการเคลื่อนย้ายในทวีปยุโรป	เพราะฉะนั้น 

ตอนแรกจึงพูดถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายของยุโรป	และตอนหลังจะได้กล่าวถึง

การเคลื่อนย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	สหภาพแอฟริกาใต้	ออสเตรเลีย	

นวิซแีลนด์	ซึง่จะได้กล่าวในตอนที	่2	ของบทนี้

ตอนที ่1

การควบคมุการเคลือ่นย้ายในทวปียโุรป

การเคลื่อนย้ายในทวีปยุโรปนี้สรุปส้ันๆ	ที่ส�าคัญคือ	เป็นการเคลื่อนย้ายของ

ประเทศต่างๆ	จากภาคตะวันออกไปสู่ภาคตะวันตก	หรือจากประเทศที่จนกว่าไปสู่

ประเทศที่รวยกว่า	หรือประเทศที่มีอัตราการเกิดสูงไปสู่ประเทศที่มีอัตราการเกิดต�่า	

เช่น	เคลือ่นย้ายไปจากประเทศโปแลนด์	ยโูกสลาเวยี	กรซี	และประเทศทางบอลข่าน	

ไปยงัประเทศฝรัง่เศส	เยอรมน	ีพวกทางใต้กมี็อติาลี	ไปยงัฝรัง่เศสมาก

ก่อนสงครามประเทศที่พลเมืองออกจากเมืองไปมากที่สุดมีอยู่	3	ประเทศใน

ยโุรปคอื	 ประเทศโปแลนด์	อติาลี	และเชโกสโลวะเกยี	และประเทศทีร่บัพลเมอืงของ

ประเทศอื่นเข้าไว้มากที่สุดตามล�าดับคือ	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	และเบลเยียม	การเคลื่อน
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ย้ายโดยมากเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิ	คอืประเทศรวยเป็นประเทศรบัประเทศจนเป็น

ประเทศส่งออก	และถ้าจะพเิคราะห์ดกูาลเวลาจะเหน็ว่าในเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรืองมักมี

การเคลื่อนย้ายมากกว่าเวลาเศรษฐกิจทรุดโทรม	(เศรษฐกิจรุ่งเรืองนี้หมายความถึง

เศรษฐกิจของโลก	ไม่ใช่เฉพาะประเทศ)	เพราะเหตุว่าเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรืองประเทศ

อุตสาหกรรมเป็นประเทศรุ่งเรืองมากกว่าประเทศอ่ืน	คือประเทศอุตสาหกรรมนั้น

ต้องการแรงงานมาก	และรายได้ของกรรมกรดีเป็นเคร่ืองดึงดูดให้ชาวนาชาวสวนใน

ประเทศกสกิรรมไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม	เวลาเศรษฐกจิตกต�า่ประเทศอตุสาหกรรม

ก็มีคนว่างงานมาก	พวกสหบาลกรรมกร	(Trade	Unions)	ก็พยายามกีดกันไม่ให้คน 

ต่างด้าวเข้ามาภายในประเทศ	เฉพาะอย่างยิง่ไม่ยอมให้เข้ามาท�างานในประเทศ

ข้อกดีขวางในการเข้าเมอืงและออกเมอืง
ข้อกีดขวางโดยทั่วๆ	ไป	ในการเข้าเมืองและออกเมือง	มีทั้ง	2	ฝ่าย	ทั้งฝ่าย

ประเทศทีส่่งออกและประเทศทีรั่บเข้า

(ก) ส�าหรับประเทศที่ส่งออกมีข้อกีดขวางมากเหมือนกัน ข้อแรกท่ีสุดคือ

นโยบายทางการเมอืงระหว่างประเทศ	เวลานีม้ปีระเพณทีีถ่อืทัว่ไปว่า	ใครจะออกจาก

เมืองจะต้องมีหนังสือเดินทาง	ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ยอมให้ใครออกนอก

ประเทศกับปฏิเสธไม่ยอมออกหนังสือเดินทางก็เป็นการกักไว้ได้	 	ประเทศที่กัก

ประชากรของตนไว้ไม่ให้ออกไปจากเมอืงต่างๆ	ซึง่เรากร็ูด้คีอืรสัเซีย	รสัเซยีตัง้แต่เกิด

ปฏิวติัเป็นคอมมวินสิต์ได้ควบคมุการออกนอกประเทศอย่างมาก	ผูท้ีป่ระสงค์ออกจาก

ประเทศไปโดยรฐับาลไม่ยนิยอม	กต้็องใช้วธิหีนไีป	และในเร่ืองนีท้ีเ่รารู้จากหนงัสอืพิมพ์

หลังสงครามโลกคร้ังที่	2	นี้	พวกทหารอังกฤษและอเมริกาที่ไปร่วมรบกับรัสเซียเมื่อ

คราวสงครามโลกได้มลีกูเมยีไว้	เวลาออกมารสัเซยีไม่ยอมให้ออก	ซึง่เป็นปัญหาอยูท่กุ

วนันี้

มีอกีประเทศหนึง่ทีไ่ม่ยอมให้คนออกนอกประเทศมากคอืประเทศอิตาล	ี ก่อน

ปี	1927	ชาวอิตาเลียนออกนอกประเทศปีละมากๆ	เฉล่ียได้ร่วม	200,000	คนต่อปี	

แต่เม่ือปี	ค.ศ.1927	มุสโสลินีห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกประเทศเพื่อไปตั้ง

ภูมิล�าเนาอยู่ในต่างประเทศ	นอกจากมีญาติสนิทไปอยู่ก่อนแล้ว	เช่น ลูกออกไปแล้ว

พ่อตามไปได้	เงือ่นไขอกีข้อหนึง่กค็อืได้มีสัญญาท�างานในต่างประเทศแล้ว

ระหว่าง	ค.ศ.1927-1929	กฎข้อนี้บังคับกันอย่างเข้มงวด	ประชาชนท่ีออก
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นอกประเทศจึงลดลงจาก	200,000	คน	เหลือ	70,000	คนต่อปี	แต่ปี	ค.ศ.1930	

เนื่องจากเศรษฐกิจตกต�่าในประเทศต่างๆ	และอิตาลีด้วย	กฎข้อบังคับน้ีก็ลดลงด้วย	

ประชาชนก็ออกนอกประเทศมากกว่า	200,000	คน	นี่เป็นอีกข้อหน่ึงของนโยบายที่

จะให้มหีนงัสอืเดนิทางหรือไม่

เหตุผลข้อ 2	ที่รัฐมีข้อห้ามคนออกนอกประเทศ	เพราะคนไปต่างประเทศ

ออกไปแล้วทางประเทศที่ออกไปนั้นไม่ยอมรับ	เช่น ไม่อยู่ในลักษณะที่เขาจะรับ	เช่น

เมอืงไทยมโีควตาคนเข้าเมอืงจ�านวนหนึง่	ถ้าเตม็จ�านวนแล้วกไ็ม่รบั	เช่น ถ้าคนอติาลี

มาก็ค้าง	คนเหล่าน้ีไม่มีปัญญากลับ	รัฐบาลก็ต้องเอากลับ	ซึ่งท�าความล�าบากแก่

รัฐบาล	ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับนโยบาย	แต่เป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ประเทศที่ส่งคนออก

ควบคมุไว้ไม่ให้ส่งคนออกมากไป

เหตผุลอืน่ๆ นอกจาก 2 ประการน้ีกม็มีาก เช่น	บางแห่งถอืว่าราษฎรจะต้อง

รบัราชการทหารเสยีก่อนจึงจะออกนอกประเทศได้	หรอืบางแห่งบงัคบัว่าคนทีจ่ะออก

นอกประเทศได้ต้องมกี�าลงัทรัพย์เพียงพอ	แม้ว่ามเีพือ่นในต่างประเทศออกค่าเดนิทาง

ให้ไปได้	รฐับาลอติาลีในคร้ังจ�ากดัก็ไม่ยอม	เพราะเหน็ว่าแสดงแล้วว่าไม่มกี�าลงัทรพัย์	

เพราะอาจต้องส่งกลับ	อย่างไรก็ดี	เร่ืองนี้เป็นเร่ืองทั่วๆ	ไป	ประเทศท่ีส�าคัญที่สุดใน

ยโุรปตะวนัออกทีก่กัคนไว้ไม่ให้ออกนอกประเทศคอืรัสเซยี

(ข) ข้อกีดกันด้านประเทศที่จะรับเข้า	ข้อกีดกันการรับคนเข้าเมืองมีเหตุผล

หลายประการดงันี้

1.	ไม่ยอมรับคนท่ีร่างกายหรือจิตไม่สมประกอบ	โดยเฉพาะพวกโรคติดต่อ

เพราะกดีกนัทางการแพทย์

2.	บุคคลไม่พึงปรารถนา	คือคนต้องโทษคดีอาญา	หรือต�ารวจรายงานว่าเป็น 

ผู้มคีวามประพฤตไิม่ดี

3.	เป็นการป้องกันไม่ให้เข้ามาแข่งขันกนัทางเศรษฐกิจกับพวกกรรมกรพ้ืนเมอืง

4.	ข้อกดีกนัทางผิว	หรือเชือ้ชาต	ิฯลฯ

วิธีกีดกันของประเทศต่างๆ	ในยุโรปที่กันไม่ให้คนเข้ามาน้ัน	ส่วนมากเป็นการ

ก�าหนดจ�านวนโควตา	เช่น

ประเทศเยอรมนีก่อนสงคราม	ได้มีการก�าหนดโควตาไว้ว่า	คนที่เข้ามาจะเป็น

ชาติใดก็ตาม	จะมาประกอบการกสิกรรมได้เป็นจ�านวนสูงสุดไม่เกินที่ก�าหนดไว้	และ

จ�านวนนีก้ระทรวงกรรมกรเยอรมนเีป็นผู้ก�าหนดเป็นรายปี
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วิธีกีดกันคนเข้าประเทศเช่นนี้ท�าความไม่พอใจให้แก่ทั้งด้านประเทศส่งออก

และประเทศรับเข้า	เช่น ในอังกฤษเป็นประเทศที่พรรคกรรมกรมีอ�านาจมาก ก็

พยายามให้รฐับาลไม่ให้กรรมกรประเทศอืน่เข้ามา	แม้บางโอกาสจ�านวนกรรมกรไม่พอ 

ก็ยังไม่ยอมให้เข้ามา	เพราะกลัวว่าเวลาเศรษฐกิจตกต�่าจะท�าให้กรรมกรในชาติตน

ล�าบาก		ถ้าพูดตามความเห็นคนอังกฤษส่วนมากก็ไม่อยากท�าเช่นนั้น	เพราะเวลา

ขาดแคลนงานกอ็ยากได้กรรมกรอืน่มาช่วย	มทีางออกไม่ให้มคีวามกดดนัทางการเมอืง	

คือการท�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	ฝรั่งเศสนิยมมากได้ท�าเป็นเรื่องผูกพันไว้เป็น

สัญญาระหว่างประเทศ	เพื่อจะได้ไม่ต้องท�าข้อตกลงเป็นปีๆ	กับประเทศโปแลนด์	

อติาล	ีสเปน

การท�าสนธสิญัญาม ี2 ชนดิ
1.	ท�าสัญญายอมให้เข้ามาได้ชัว่คราว

2.	ท�าสนธสัิญญายอมให้เข้ามาได้ถาวร

วิธีท�าสัญญาเหล่านี้มีผลดีหลายอย่างทั้งประเทศส่งออกและรับคนเข้าเพราะ

ด้านประเทศส่งคนออกรู้แน่นอนว่าคนของตนออกไปก่ีคน	และเมื่อไปแล้วประเทศที่

รบัเขา้ไปก็ต้องมีข้อผูกพนัหาทีพ่ัก	ใหค้วามสะดวกตามที่ระบไุว้ในสัญญา	และรับรอง

ว่าจะปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับกรรมกรของตน 

ซ่ึงเป็นข้อส�าคัญคืออัตราค่าจ้าง	เช่น ถ้ากรรมกรไทยไปอังกฤษจะไปขอรับเงินค่าจ้าง

ต�า่กว่ากรรมกรองักฤษไม่ได้	ทัง้นายจ้างกไ็ม่กล้าให้ค่าจ้างต�า่	และบรรดาพวกกรรมกร

อังกฤษก็ไม่ยอม	เพราะกลัวว่าถ้านายจ้างไปจ้างคนอ่ืนได้ต�่ากว่าก็พยายามหาคน

ต่างด้าวเข้ามา	เร่ืองนีมั้กบ่งไว้ในสัญญา

ฝ่ายประเทศรับคนเข้าก็ได้ประโยชน์ทางสัญญานี้	คือรัฐบาลประเทศผู้รับก็

เป็นผู้คัดเลือกคนได้เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในสัญญา	ดีกว่าท่ีจะปล่อยให้เข้ามาตาม

บญุตามกรรม

ในเรื่องคนเข้าเมืองออกเมืองในแบบสนธิสัญญาเป็นแบบฉบับที่ดี	ถ้าท�า

สัญญาไม่เป็นการเอาเปรียบกันแล้ว	ปัญหายุ่งยากก็ลดน้อยลง		เรื่องนี้ถ้าจะศึกษาให้

ละเอียดต่อไป	ก็ควรศึกษาประเทศฝรั่งเศส	คือมีคนเข้าออกเมืองมาก	ทั้งคนที่อยู่

ถาวรและช่ัวคราว	คราวละมากๆ	ทางชายแดน	อิตาลี	สเปน	มีกรรมกรมากและมา

ชัว่คราว
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และอกีด้านหนึง่พวกชาวอติาล	ีโปแลนด์	โปรตเุกส	เยอรมน	ีเข้าไปในฝร่ังเศส

อยู่อย่างถาวร	อย่างจีนในประเทศไทย	แต่ฝรั่งเศสขบปัญหานี้ได้ดี	ประเทศฝรั่งเศสมี

พลเมืองราว	40	ล้านคน	เป็นคนต่างด้าวราว	3	ล้านคน	ซึ่งเท่ากับ	7%	แต่ฝรั่งเศส

ไม่มเีรือ่งระหองระแหงกบัคนต่างด้าว	เพราะเหตดุงันี้

1.	คนฝรัง่เศสเองไม่กีดกนัคนต่างชาต	ิเพราะอตัราเกดิของคนฝร่ังเศสต�า่	ไม่มี

คนท�างาน	กเ็ป็นประโยชน์ทีค่นต่างด้าวเข้ามา	จึงไม่มีการววิาทมากมาย

2.	คนต่างด้าวเม่ือไปอยู่ประเทศฝร่ังเศส	มีข้อกระตุ้นใจให้ถือสัญชาติฝรั่งเศส

โดยง่าย	คือถือและปฏบิตัอิย่างคนฝร่ังเศส	เรียกเป็นภาษิตว่า	“Copier	les	Francais”	

เมื่อคนต่างชาติเข้าไปอยู ่แล้วที่ไม่ม่ัวสุมกับคนฝร่ังเศสก็มีน้อย	มีช่องทางที่จะมี	 

Assimilation	คือกลืนเกลียวกัน	ถือขนบธรรมเนียมอย่างเดียวกัน	ปัญหานี้ถ้าไม ่

สามารถจดัการขบได้ส�าเรจ็	กจ็ะมกีารแตกแยกระแวงกันอยูเ่สมอ	(ปัญหานีไ้ทยยงัขบ

ไม่ได้ในขณะนี	้และไม่เหมือนกบัคร้ังก่อน)

ตอนที ่2

การควบคมุการเข้าประเทศของประเทศใหม่ๆ

ประเทศใหม่ที่ส�าคัญก็มีประเทศที่เรียกว่า	Europe	Overseas	ซึ่งหมายถึง	

อเมรกิา	แคนาดา	ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์	แอฟรกิาใต้	และอเมรกิาใต้		ส�าหรับอเมริกาใต้

นัน้ตวัเลขหาได้ยาก	ดงันัน้ในต�าราต่างๆ	จึงกล่าวถึง	5	ประเทศแรกเท่านัน้

ในเรือ่งนีแ้ยกพิจารณาได้เป็น	4	ข้อดงันี้

1.	ข้อความทัว่ไป

2.	การเข้าประเทศและการเพ่ิมจ�านวนของพลเมอืง

3.	การควบคมุการเข้าเมือง

4.	นโยบาย

1. ข้อความทัว่ไป
ข้อแรกท่ีควรพิจารณาก็คือค�ากล่าวที่ว่าประเทศบางประเทศเนื่องจากอากาศ

และภูมิประเทศแตกต่างจากที่อื่น	เช่น	หนาวจัด	ร้อนจัด	เช่นนี้ผู้ที่อยู่ในประเทศ
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หนาวไม่อาจทีจ่ะอยูใ่นประเทศร้อนได้	หรือผู้ทีเ่คยอยูใ่นประเทศร้อนกไ็ม่สามารถทีจ่ะ

อยู่ในประเทศหนาวได้	ค�ากล่าวเช่นนี้ไม่มีมูลความจริง	เท่าที่ได้สังเกตจากพวกนิโกร

ซึง่พวกนีเ้คยอยูใ่นทวปีแอฟรกิาซึง่เป็นเมอืงร้อน	ต่อมาพวกฝรัง่พาไปเป็นทาสอยูท่าง

ภาคใต้ของสหรัฐฯ	เมื่อเลิกทาสแล้วพวกนี้ได้เลื่อนข้ึนไปอยู่ทางภาคเหนือซึ่งเป็นส่วน

ทีห่นาวของสหรัฐฯ	แต่กไ็ม่ได้รับความเดอืดร้อนในเรือ่งอากาศแต่อย่างใด

ส�าหรับข้อที่กล่าวว่าพวกที่อยู่ในแถบหนาวจะอยู่ในแถบร้อนไม่ได้	อย่างบาง

ภาคในแอฟริกาที่เรียกว่า	White	Man’s	Grave	(หลุมศพของฝรั่ง)	อาจจะเป็นไปได้ 

ในตอนแรกๆ	ทีม่าอยูเ่พราะพวกนัน้ไม่รู้จกัวธิป้ีองกันแดด	แต่ในปัจจบุนัเมือ่อยูน่านเข้า 

รู้จักวิธีแล้วก็ไม่เป็นไร		ส�าหรับความเดือดร้อนก็คงมีอยู่บ้าง	เพราะส่วนต่างๆ	ของ

ร่างกายของพวกผิวขาว	เช่น	ผิวหนัง	ผม	จมูก	ต่างกันกับคนในเมืองร้อน	ธรรมชาติ

สร้างสรรค์มาให้มีลักษณะเหมาะกบัภูมิประเทศและอากาศทีก่�าเนดิ	แต่ไม่ส�าคญันกั

อาจสรุปได้ว่าข้อที่ว่าร่างกายและส่วนประกอบของร่างกายจิตใจไม่เหมาะสม

กับอากาศที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นี้	จะถือเป็นข้อคัดค้านไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายนั้น	 

หาตรงกบัข้อเทจ็จริงไม่

ข้อสังเกตทั่วๆ	ไปข้อที่	2	ก็คือ	ประเทศใหม่ๆ	5	ประเทศนั้นเป็นประเทศที่มี

พลเมอืงไม่หนาแน่น	เม่ือเทยีบกบัเนือ้ทีข่องประเทศ	ดงัจะเหน็จากตวัเลขดังนี้

ความหนาแน่นต่อหน่ึงตารางไมล์ ค.ศ.1932	(คน)

องักฤษและเวลส์ 695

ไอร์แลนด์ 112

ยโุรป	(ไม่นบัรสัเซยี) 184

สหรฐัอเมรกิา 41

แคนาดา 2.9

ออสเตรเลยี 2.2

นวิซแีลนด์ 14.7

ไทย 89

จะเห็นได้ว่าประเทศในยุโรปเก่าๆ	ทั้งหลายมีประชากรหนาแน่นเกินไปส่วน

ประเทศใหม่มน้ีอยเกนิไป	ถงึแม้ในแคนาดาจะคดิเอาแต่พืน้ทีท่ีอ่าศยัอยูไ่ด้กย็งัมเีพยีง	

7.7	คนต่อ	1	ตารางไมล์		ออสเตรเลยีมทีะเลทรายถงึแม้จะตดัออกกย็งัได้	3.8	คนต่อ	
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1	ตารางไมล์		นวิซแีลนด์กเ็ช่นเดยีวกนัยังคงม	ี13	คนต่อ	1	ตารางไมล์		ถ้ามพีลเมอืง

เพิ่มขึ้นก็จะท�าให้การผลิตต่างๆ	ได้ผลมากข้ึน	และท�าให้การขนส่งสะดวกข้ึน	อันจะ

ท�าได้โดยการรับเอาพลเมืองจากประเทศท่ีมีพลเมืองมากเกินไป		ส�าหรับประเทศที่มี

พลเมืองมากเกินไปถ้าหาทางถ่ายเทพลเมืองออกไปยังประเทศที่พลเมืองน้อยได้ก็จะ

ท�าให้พลเมืองมีความสขุ	การท�ามาหากนิดข้ึีน	มอีาหารบรโิภคได้พอเพียง	ข้อนีจ้งึควร

พิจารณาให้มาก		ถ้าพูดตามทฤษฎีก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะถ่ายเทคนจาก

ประเทศทีม่พีลเมอืงมากเกนิไป	ไปสู่ประเทศทีมี่พลเมืองน้อยเกนิไป

2. การเข้าประเทศและการเพิม่จ�านวนพลเมอืง
จะเห็นได้ว่านับแต่ปี	ค.ศ.1900	เป็นต้นมา	ในประเทศต่างๆ	ทั้งใหม่และเก่า	

แม้อัตราตายจะได้ตกลงมาก	แต่อัตราเกิดกล็ดลงมากเช่นเดยีวกนั	เมือ่เป็นเช่นนีอ้ตัรา

ตายจะได้ตกลงมาก	แต่อตัราเกดิกล็ดลงมากเช่นเดยีวกนั	เมือ่เป็นเช่นนีอ้ตัราเพิม่ตาม

ธรรมชาตกิเ็พิม่น้อยลงทกุทเีช่นกนั

อเมรกิา	ก่อนสงครามโลกครัง้ที	่1	ประชากรเพิม่ปีละ	11%	ก่อนสงครามโลก

ครัง้ที	่2	เหลอื	5%

ออสเตรเลยี	ก่อนสงครามโลกคร้ังที	่1	ประชากรเพิม่ปีละ	17%	ก่อนสงคราม 

โลกครัง้ที	่2	เหลอื	7%

ถ้ามองในแง่เศรษฐกจิและการผลติของโลก	การทีอั่ตราเพ่ิมตามธรรมชาตขิอง

ประเทศใหม่ๆ	ลดลง	การผลติก็น้อยลงด้วย	ฉะนัน้กค็วรแก้ไขโดยยอมให้พลเมอืงของ

ประเทศทีมี่พลเมืองมากเข้ามาเพ่ือเพ่ิมผลผลติ	แต่แท้ทีจ่รงิหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่	กลบัมี

การกดีกนัไม่ให้ชนต่างด้าวเข้า

ในสหรฐัฯ	ตวัเลขการเพ่ิมพลเมืองแยกได้ดงันี้

ปี 1800-1810 ใน	100	คน เพิม่โดยธรรมชาต	ิ96 เพิม่โดยการเข้าเมอืง	4	คน

1850-1860 ” 											”										65 											”										35	คน

1880-1910 ” 											”										57 											”										43	คน

1910-1920 ” 											”										83 											”										17	คน

ซึ่งต่อมาก็ลดลงตามล�าดับ	หมายความว่าทั้งๆ	ที่อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของ

สหรฐัฯ	มน้ีอย	กย็งัให้คนเข้าเมืองน้อย
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3. การควบคมุคนเข้าเมอืง
การที่มีคนเขาเมืองน้อยก็เพราะการควบคุมคนเข้าเมืองเป็นเหตุใหญ่	ในสมัย

โบราณมีบางประเทศที่กีดกันให้คนออกจากประเทศ	แต่ในสมัยใหม่เราได้เห็นแล้วว่า

มปีระเทศทีเ่ป็นข้อยกเว้นอยู	่2	ประเทศคอื	อติาลแีละรสัเซยีเท่านัน้ทีค่วบคมุไม่ให้คน

ออกเมือง	นอกนัน้สนบัสนนุให้คนออกเมืองเว้นแต่จะออกไปไม่ได้เพราะไม่มีท่ีใดรับ

การควบคมุในด้านการรับคนกมี็มาตัง้แต่สมยัโบราณ	แต่มาเริม่เข้มงวดในตอน	

50-60	ปีหลังนี้	ประเทศต่างๆ	เริ่มด้วยการควบคุมชนชาติผิวอ่ืนนอกจากผิวขาว	 

ต่อมาจึงมีการควบคมุการเข้าเมอืงของชนชาตผิิวขาวกนัเอง  ตวัอย่างในสหรฐัฯ	มาเร่ิม

ในราว	ค.ศ.1850	ได้มชีนชาตจีินข้ามไปยงัสหรฐัฯ มาก	ส่วนมากอยูแ่ถบแคลฟิอร์เนยี	

พวกแคลิฟอร์เนียเห็นจีนเข้ามามากก็ห้ามไม่ให้จีนเข้ามา	แต่ในขณะนั้นรัฐบาลกลาง

ยังยอมให้เข้าอยู่  ต่อมารัฐสภาได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้จีนเข้ามา	ในปี	1899	

กฎหมายนี้ผ่านรัฐสภามาแล้วแต่ประธานาธิบดีใช้สิทธิยับยั้ง  ต่อจากนั้นมามีการ

พยายามออกกฎหมายหลายข้อที่กีดกันชาวจีน	แต่ท่ีห้ามชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานอย่าง

เด็ดขาดคือกฎหมายเข้าเมือง	ค.ศ.1924	ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลที่ไม่สามารถมีสิทธิแปลง

สัญชาติเป็นชาวอเมริกันได้นั้นรัฐบาลมีอ�านาจที่จะไม่ให้เข้ามาได้	ปรากฏว่าใน

กฎหมายแปลงสญัชาตชิาวจนีไม่ได้รบัอนญุาตให้แปลงสญัชาตไิด้	จงึเป็นการปิดประตู

ไม่ให้จีนเข้า  ฮาไวอิได้ใช้วิธีเดียวกันน้ีในปี	1918	และฟิลิปปินส์ในปี	1920  ไม่ใช่แต่

ชาวจีนเท่านั้นที่ถูกกีดกัน	ชาวญี่ปุ่นก็ถูกห้ามเช่นกัน	โดยสัญญาปี	1927  นอกจาก

ญี่ปุ่นแล้วก็มีชาวอินเดีย	พม่า	และไทยก็ถูกห้ามเช่นกัน	ส�าหรับพวกแอฟริกันไม่ม ี

ข้อห้ามหรอืกดีกนัไว้ในกฎหมายแปลงสัญชาติ

ดังกล่าวแล้วว่าในปี	1925	อเมริกาห้ามชาวเอเชียเด็ดขาดมิให้เข้าไปตั้ง

ภูมิล�าเนาเลย	อนุญาตให้เข้าไปในฐานชั่วคราว	เช่นเป็นนักเรียน	พ่อค้า	คณะทูต	

นอกจากชาวเอเชียดังกล่าวแล้ว	พวกชาวยุโรปเองบางประเทศก็ยังถูกกีดกัน		การ

กีดกันเหล่านี้เร่ิมตั้งแต่ศตวรรษที่	19	แต่มิได้กันเต็มที่	มากันเต็มที่ก็เมื่อปลาย

ศตวรรษที่	20	เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่เศรษฐกิจตกต�่า คือในระหว่าง	10	ปีหลัง

สงครามโลกคร้ังที	่1		เหตทุีก่นันีมี้	2	อย่างคอื

1.	กดีกนัอย่างธรรมดา	(restriction)	คอืกนัทัว่ๆ	ไปไม่ให้เข้ามา

2.	กีดกันอย่างล�าเอียง	(discrimination)	เช่น เชื้อชาติหนึ่งเข้ามามากได	้ 

ชาตนิีเ้ข้ามาน้อย	หรือไม่ให้เข้ามาเลย
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ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา	เม่ือปี	1882	ได้ออกกฎหมายห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มี

ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพได้เข้ามาในประเทศของตน	วิธีนี้เป็นการกันทั่วไป

ระหว่างปี	1882-1927	ยังใช้กฎหมายฉบับนี้แต่หากได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีการ

กีดกันมากขึ้นทุกที	พอถึงปี	1917	มีตารางท้ายกฎหมายแสดงรายการผู้ที่ไม่พึง

ปรารถนาให้เข้ามามากขึ้น	รวมทั้งผู้ท่ีเข้าโดยมีสัญญาจ้างแรงงาน	ในปี	1917	ได้มี

กฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่ง	โดยเพ่ิมเติมข้อส�าคัญว่าบุคคลที่มีอายุเกิน	16	ปีขึ้นไป

จะเข้ามาต้ังภมิูล�าเนาอยูใ่นสหรัฐอเมริกาได้จะต้องสอบผ่านการสอบไล่	โดยมกีารอ่าน

ไม่น้อยกว่า	30	ค�า	และไม่เกิน	40	ค�า	ในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ผู้ตรวจคนเข้าเมือง

เลือกให้	วิธีนี้เรียกว่า	literacy	test	(การทดสอบความรู้)	ตอนที่ร้ายแรงมากขึ้น 

เริม่แต่ปี	1921	ในปีนีไ้ด้มโีควตา	คอืมีการจ�ากดัจ�านวน	การวางโควตาปี	1921	ถอืว่า

บุคคลที่จะเข้ามาจากชาติต่างๆ	นั้นจะต้องถือเอาจ�านวนของบุคคลของชาตินั้นที่เข้า

มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ ในปี	1910	เป็นเกณฑ์	อนุญาตให้เข้ามาได้ปีละ	3%	ของ

แต่ละชาติ	(ทัง้น้ีหมายถงึคนชาตยิโุรป	ส�าหรับจีน	ญีปุ่น่	และชาตต่ิางๆ	ในเอเชยี	ได้มี

กฎหมายบังคับไว้ต่างหาก)	การจ�ากัดเช่นนี้เป็นการ	restriction	เพราะตัวเลขแสดง 

ว่าปีหนึ่งๆ	ชาวต่างประเทศเข้ามาเกิน	357,803	คนไม่ได้	 	นอกจากนั้นยังเป็น  

discrimination	เพราะว่าในปี	1910	เป็นปีทีค่นอพยพมาจากภาคเหนอืและตะวนัตก 

ของยโุรปเป็นจ�านวนมาก	ส่วนทีม่าจากภาคใต้และตะวันออกนัน้ยงัมน้ีอยอยู	่เมือ่เริม่

สงครามโลกครั้งที	่1	ได้มีชาวโปแลนด์	อิตาลี	กรซี	และยูโกสลาเวีย	เริม่อพยพเข้าไป

มาก		เมื่อถือเอาปี	1910	เป็นบรรทัดฐาน	ก็หมายความว่าพวกยุโรปตะวันตกเฉียง

เหนือเข้าไปได้ง่าย	เฉพาะอย่างยิ่งชาวอังกฤษ	เยอรมัน		ตามตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่า

อังกฤษเข้าได้	77,000	คนเศษ	เยอรมัน	67,000	คนเศษ	ชาวโปแลนด์และอิตาลีซึ่ง

พยายามเข้ามาในตอนนี้ได้โควตาน้อย	อิตาลีเพียง	42,000	คน โปแลนด์เกือบ	

31,000	คน

ย่างเข้าปี	1924	ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น	กฎหมายนี้ยัง

ใช้อยูจ่นตราบเท่าทกุวันนี	้คอืแทนทีจ่ะใช้ปี	1910	เป็นเกณฑ์	กลบัร่นเข้าไปอกี	20	ปี	

ถอืป	ี1890	เปน็เกณฑ	์และแทนที่จะเปน็	3%	ของคนเข้าก็กลับเหลือเพียง	2%	เมื่อ

เป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า	restriction	แทนที่จะเป็น	357,800	คน ก็เหลือเพียง	

164,667	คน	แล้วยิ่งล�าเอียงยิ่งข้ึน	(discrimination)	จากจ�านวน	164,667	คน 

องักฤษ	(Great Britain)	และไอร์แลนด์เข้าไปได้ประมาณ	62,500	เยอรมนัเข้าได้ปีละ	
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51,000	คน ส่วนอิตาลีเหลือเพียง	3,800	คน โปแลนด์เหลือเพียงไม่เกิน	6,000 คน	

(ข้อสงัเกตชาวเม็กซกินัและชาวแคนาเดยีนไม่อยูใ่นข่ายจ�ากัดดงักล่าว)

ผลที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามีดังนี้	ในระหว่างปี	1901-1910	มีคนเข้าเมือง

ประมาณ	8,800,000	คน	หลังจากนัน้ลดลงมาเรือ่ยๆ		ปี	1921	ยงัสงูอยูบ้่าง	คนเข้า

เมืองจากยุโรปลดลงเหลือ	630,000	คน	ปี	1922	มี	310,000 คน	เนื่องจาก

เศรษฐกิจเจริญข้ึน		ปี	1923	และ	1924	คนเข้าเมืองมากขึ้น		ปี	1923	เพิ่มขึ้นเป็น	

310,000 คนเศษ		ปี	1921	มีการออกกฎหมายใหม่	เหลือเพียง	150,000	คนเศษ	

และหยุดอยู่แค่นี้		นอกจากนั้นตั้งแต่ปี	1925	เป็นต้นมาได้มีการส่งคนต่างด้าวกลับ

ประเทศเดิมของตนเป็นอันมาก	ดังนั้นจ�านวนที่เคยให้ไว้นั้นจึงลดน้อยลง		ส่วนผล 

ในด้าน	discrimination	กเ็ป็นการท�าให้ชาวอติาเลยีนเข้าไปในสหรฐัอเมรกิาน้อยลง

ส�าหรับประเทศอื่นๆ	เช่นออสเตรเลีย	ก็ใช้วิธีกีดกันคนเข้าเมืองท�านองเดียว	

กันคือวิธี	dictation	test	และก�าหนดเงื่อนไขว่าใครไม่มีทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่ไม่ได้	

แต่หนักเข้าการ	test	ไม่ได้ผล	จึงใช้วิธีโควตา	ส่วนมากที่เขาต้องการเป็นชาติอังกฤษ	

เฉพาะอย่างยิง่เป็นชาตใินเครือจักรภพองักฤษ	เช่น ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์

ส�าหรับแคนาดานั้นประชากรมีทั้งเช้ือชาติอังกฤษและฝรั่งเศส	จะเลือกแต่คน

องักฤษอย่างเดยีวกไ็ม่ได้	ดงันัน้เขาจึงแบ่งออกเป็น	2	ประเภทคอื

1.	พวก	preferred	ได้แก่พวกที่ต้องการ	อาทิ	เบลเยียม	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	 

เนเธอร์แลนด์	สวติเซอร์แลนด์	เดนมาร์ก	นอร์เวย์	สวเีดน	และองักฤษ

2.	พวก	non–preferred	ได้แก่พวกที่ไม่ต้องการ	อาทิ	ออสเตรีย	เชโก- 

สโลวะเกยี	โปแลนด์	ฮงัการี	ยโูกสลาเวยี	ลิทวัเนยี	เอสโตเนยี	และรสัเซยี

ส�าหรับในออสเตรเลียนั้นเมื่อใช้วิธียุ่งยากเป็นการกีดกันยิ่งวันย่ิงยุ่งขึ้น	หนัก

เข้าเลยวางกฎหมายให้อุปราชผู้ครองออสเตรเลีย	ซึ่งมีอ�านาจไม่มีขีดจ�ากัดที่ว่าจะให้

ใครเข้าเมืองหรือไม่ก็ได้	(แต่ในทางปฏิบัติอ�านาจนี้ไม่ค่อยได้ใช้)	ต่อมาประเทศ

ออสเตรเลียได้ท�าสัญญากับประเทศต่างๆ	เช่น	กรีก	อิตาลี	และประเทศต่างๆ	ทาง

ยุโรปตะวันออก	เพ่ือให้ประเทศเหล่าน้ีจ�ากัดจ�านวนคนในสัญชาติของตนที่จะเข้า

เมอืงออสเตรเลียเอาเอง

การกีดกันคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติกันแพร่หลายยิ่งขึ้นนี้	มีผลท�าให้ประเทศต่างๆ	

มีคนเข้าเมืองน้อยเต็มที	และเนื่องจากอัตราเกิดลดต�่าลงมากกว่าอัตราตาย	พลเมือง

ในประเทศเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนัก		ส่วนพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น	จีน	อินเดีย	
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อติาล	ีโปรตเุกส	เชโกสโลวะเกยี	พวกทีอ่ตัคดัขดัสน	และมคีนล้นแผ่นดินอยูแ่ล้ว	ก็ไม่

สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตนได้	จงึท�าให้เกดิปัญหาพลเมอืงล้นในประเทศเหล่านี้

4. นโยบายการเข้าเมอืงออกเมอืง
เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง	เมืองไทยเราได้เข้มงวดมาแต่ปี	ค.ศ.1930	โดย

เฉพาะจนีเกบ็ค่าเข้าเมอืงแพงๆ	แต่กย็งัมจีนีเข้ามาได้เสมอ		ก่อนสงครามโลกครัง้ที	่2	

ประเทศไทยเราใช้วิธีเนรเทศคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	เช่นพวกที่เข้ามาเผยแพร่

ลัทธิต่างๆ	เจ้าหน้าที่ของเราได้ใช้อ�านาจเต็มที่	จนกระทั่งสงครามโลกที่	2	และหลัง

สงครามโลกที	่2	เราจงึได้จดัโควตาของเราข้ึน	คอืให้เข้ามาได้	100	คนต่อปี	ซึง่ถ้าเรา

ดูเผินๆ	ก็นึกว่าไม่เป็นการล�าเอียงอะไร	แต่ในทางปฏิบัติจะเห็นได้ว่าชาติอังกฤษและ

อเมริกาเข้ามาเป็นจ�านวนน้อย	แต่ชาติทางตะวันออกอยากจะอพยพเข้ามาท�าการค้า

ภายในไทยนั้นมีจ�านวนมากกว่าชาติละ	100	คนต่อปี	ชาติเหล่านี้จึงคัดค้านว่ามีการ

ล�าเอยีง

ก่อนที่จะพิจารณาถึงเร่ืองนโยบายก็ควรมีข้อสังเกตว่าการที่คนในชาติต่างๆ	

พากันมีความเห็นว่าควรจะมีการจ�ากัดจ�านวนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศนั้น	

ส่วนมากมักจะเกิดความคิดข้ึนโดยไม่ได้ศึกษาอัตราเกิดและอัตราตายของพลเมือง

หากแต่เป็นผลของการนึกคิดไปในท�านองชาตินิยมมากกว่า		ยังมีทฤษฎีของนายพล 

วอล์กเกอร์	(Gen.	Walker)	เป็นเจ้าพนักงานส�ารวจส�ามะโนครัวของสหรัฐอเมริกา 

กล่าวว่า	“การมคีนต่างด้าวเข้าเมอืงมากท�าให้อตัราเกดิของคนพืน้เมอืงลดต�า่ลง”	แต่

สงสัยว่าทฤษฎีนี้ไม่มีหลักฐานสนับสนุน	เพราะเราจะเห็นได้ว่าอัตราเกิดของประเทศ

ต่างๆ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	มลายู	ก็ค่อยๆ	ต�่าลงก่อนที่จะมีคนเข้าเมืองมากอยู่แล้ว	 

และแม้ถึงเวลาทีเ่ราจ�ากัดคนต่างด้าวไม่ให้เข้ามาในประเทศ	อตัราเกดิกม็ไิด้มผีลสงูขึน้

หรอืต�า่ลงแต่ประการใด	มีอยูอ่ย่างใดกมี็อยูอ่ย่างนัน้	เพราะฉะนัน้ทีน่ายพลวอล์กเกอร์

กล่าวจะไม่ตรงกับความจริง	เพราะตามธรรมดาเมื่อมีคนเข้าเมืองมาก	พลเมืองก็ย่อม

เพิม่ขึน้เสมอ	

มีความเช่ือของคนส่วนมากอีกข้อหนึ่ง	คือ	ถ้ามีคนต่างด้าวเข้ามามากก็จะท�า	

ให้เศรษฐกจิของประเทศต�า่ลง	เพราะจะแย่งกนักนิ	ข้อนีม้นีกัศกึษาอเมรกินั	ดร.เจโรม	

ได้ค้นคว้าดูปรากฏว่าความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่	ตรงกันข้ามในเวลาที่เศรษฐกิจ

รุง่เรอืงในประเทศใดประเทศหนึง่	ชนต่างด้าวกเ็ข้ามามาก	ถงึเวลาเศรษฐกจิตกต�า่กม็ี
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คนต่างด้าวเข้ามาน้อย	และอย่าว่าแต่เศรษฐกิจตกต�่าเป็นปีๆ	เลย	แม้ในปีเดียวกัน

ระยะไหนที่มีงานท�ามากคนก็เข้ามามาก	ตอนไหนที่มีงานท�าน้อยก็มีคนเข้ามาน้อย	

เพราะฉะนัน้ข้อรงัเกยีจท่ีว่าคนต่างด้าวจะมาแย่งเรากินนัน้	ไม่มมูีลความจริงแต่อย่างใด

ทีม่มูีลแห่งความจริงอยูบ้่างในการตัง้ข้อรงัเกยีจชนต่างด้าวในเร่ืองนีม้อียู	่2	ข้อ

คอื

1. วิธีท�ามาหากินและขนบธรรมเนียม	ถ้าเอาคนต่างด้าวเข้ามาแล้ว	การมา

จับจองที่ดิน	การมาอยู่อาศัย	วิธีท�ามาหาเลี้ยงชีพต่างๆ	กัน	ท�าไม่เหมือนกัน	เช่น

ชาวนาฝรั่งเศส	ชาวนาอังกฤษ	ชาวนาสวีเดน	ท�าแบบเดียวกัน	ก็ใช้วิธีเดียวกันได้ผล

เหมือนกันเรียบร้อยดี	ถ้าเอาชาวนาจีนและโปแลนด์เข้าไปท�าด้วยกันย่อมเกิดความ 

ขดัแย้งทัง้วธิที�ามาหากนิและขนบธรรมเนยีมประเพณต่ีางๆ

2. การกดีกนัคนต่างด้าวไม่ให้เข้ามาเพือ่ประโยชน์ของคนบางหมู่บางเหล่า 

เฉพาะอย่างยิ่งพวกกรรมกรที่ท�างานด้วยน�้าพักน�้าแรง	และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสหบาล

กรรมกร	เช่น	กรรมกรฝรั่ง	การกินอยู่สูง	ใช้ของดีๆ	กว่ากรรมกรทางตะวันออก	อาทิ

จีน	แขก	ญี่ปุ่น	เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกค่าจ้างแพง  ถ้าปล่อยให้กรรมกรทางเอเชีย

เข้าไปแย่งโดยพวกนีไ้ม่เคยกนิอยูอ่ย่างแพง	นายจ้างจะให้เท่าไรก็รับ	เพราะรายได้นัน้

สูงกว่าที่เคยได้	 เพราะฉะนั้นสหบาลกรรมกรย่อมไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มี

มาตรฐานการครองชีพต�่าเข้าไปแย่งแข่งขันรับจ้างในประเทศของตน  แต่ข้อแย้งนี้ก็มี

ข้อแก้ง่ายนิดเดียววางก�าหนดไว้ว่า	ไม่ว่าชนชาติใด	ภาษาใด	ที่เข้ามาท�างานประเภท

เดียวกันแล้ว	นายจ้างจะต้องให้ค่าจ้างสูงเท่าๆ กันกับคนพื้นเมืองซึ่งท�ากันอยู่เวลานี	้

เช่นในประเทศอังกฤษก�าลังขาดแคลนกรรมกรขุดถ่านหิน	และได้ท�าสัญญากับอิตาล	ี

โดยจ้างกรรมกรอิตาลีเข้าไปท�างานโดยให้สหบาลกรรมกรรับรองและมีสัญญาผูกมัด

ว่า	กรรมกรอติาลีจะต้องรับเงนิค่าจ้างเท่ากับคนในประเทศองักฤษในอตัราเท่าๆ กนั

ฉะน้ันทางออกที่ดีท่ีสุดในเร่ืองข้อ	2	ก็จ�าเป็นที่จะให้ประเทศทั้ง	2	ท�าสัญญา

กันในเรื่องนี้	ในสัญญาควรระบุให้ประเทศที่จะให้คนออกจากเมืองคัดเลือกคนที่มี

ลักษณะดีที่ประเทศฝ่ายผู้รับต้องการ	และประเทศผู้รับก็ต้องช่วยเหลือให้ความ

สะดวกในการท�างาน	ตัวอย่างเช่นสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับโปแลนด์	แต่ปัจจุบันนี้

เรื่องนี้เป็นปัญหาเศรษฐกิจซึ่งขบยากพอใช้  ปัญหาที่ขบยากที่สุดข้อหนึ่งคือปัญหา

การรังเกียจทางสังคม	สีผิว	ขนบธรรมเนียมประเพณี  ผู้ค้นคว้าต่างๆ	ในเร่ืองนี้	ทาง

จิตวิทยาก็ดี	เหล่านี้อยู่ร่วมกันได้	ซึ่งถ้าพูดตามหลักวิชาการแล้วเขาอยู่ร่วมกันได้	แต่
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ความรังเกียจที่มีอยู่ในใจนั้นยากที่จะแก้ไขได้	 เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้น

ระหว่างผู้หญิงผิวขาวกับผู้ชายผิวด�า	เมื่อมีความรังเกียจเช่นนี้แม้เราจะพยายามให้

เห็นว่าความรังเกียจนี้ไม่มีมูลแห่งความจริงอะไรเลย	ก็แก้ไม่หาย	ปัญหาในเมืองไทย

และตะวันออกควรจะแก้ได้ง่ายกว่าในเร่ืองผิว	เพราะเป็นปัญหาหนักไปในเรื่องลัทธิ

การเมือง	ชาตินิยม	ก่อนนี้จีนมาอยู่ในประเทศไทย	มลายู	ชวา	อยู่ได้โดยถ้อยทีถ้อย

อาศัยกัน	และมีการสมรสระหว่างกันและกัน	ท�าให้สัญชาติกลืนกันได้ง่าย	แต่สมัย

ใหม่เกิดขัดแย้งก็เนื่องจากลัทธิสัญชาตินิยม	ถ้ามีข้อพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยเรา

ต้องการจีนและอินเดียเข้ามาท�างานในประเทศไทย	วิธีที่แก้ที่ดีที่สุดก็คือแก้ในเรื่อง

ชาตนิยิม	ซึง่เป็นเรือ่งทีย่ากพอใช้แต่กไ็ม่ยากเท่ากบัการแก้เรือ่งสผีวิ



บทที	่9

ทฤษฎเีรือ่งจ�านวนประชากร
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ตอนที ่1
ทฤษฎดีัง้เดมิ

ทฤษฎีจ�านวนพลเมืองมีอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศใน

สมัยโบราณหรือสมัยนี้ก็ตาม	เรื่องที่เอามาเทียบกับจ�านวนพลเมืองก็คือเรื่องอาหาร	

โดยพิจารณาดูว่าพลเมืองมากหรือน้อย	จึงจะดีในเชิงที่จะมีอาหารพอเพียงกัน	แต ่

ดัง้เดมิมทีฤษฎ	ี2	ฝ่าย		ฝ่ายหนึง่เหน็ว่าควรมพีลเมอืงเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ	จงึจะด	ีเพราะจะ

ได้มีก�าลังผลิตอาหารได้มากขึ้น		อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าอาหารการกินมีน้อย	ควรจะตัด

จ�านวนพลเมอืงลง

ฝ่ายทีเ่หน็ว่าควรจะลดจ�านวนพลเมอืงลงนัน้มกีารแสดงออกในจารตีประเพณี

สมัยโบราณ	คือในสมัยโบราณพยายามทอนจ�านวนเด็กให้ลดลงโดยการรีดลูก	โดย

การไม่ร่วมสังวาสระหว่างสามีภรรยามักมีอยู่เสมอ	จนกระทั่งเห็นได้ว่าในสมัยโบราณ

พลเมืองไม่ข้ึนไม่ลงเป็นเวลานานราวๆ	1,000	ปี		ต่อมามีการท�าสงครามระหว่างหมู่

ระหว่างเหล่า	และมีลัทธิราชาธิปไตยเกิดขึ้น	พวกกษัตริย์หรือผู้ปกครองก็พยายาม 

ทีจ่ะให้มไีพร่พลมากขึน้	การมลูีกมากกถ็อืว่าเป็นผลดอีีกประการหนึง่ในการประกอบ 

เศรษฐกิจ ถ้าใครมีลูกมากและลูกนั้นเติบโตก็ได้เป็นก�าลังช่วยเหลือในการท�าไร่ไถนา	 

นีก่เ็ป็นเหตหุนึง่ทีท่�าให้พลเมอืงมากขึน้		สาเหตอุกีอย่างหนึง่ทีท่�าให้พลเมอืงมมีากขึน้

ก็คือศาสนา		ในภาคตะวันตกก่อนจะมีศาสนาคริสเตียน การรีดลูกฆ่าลูกถือว่าไม่ผิด

ศีลธรรม	เมื่อมีศาสนาขึ้น	ทางตะวันตกและทางตะวันออกเห็นว่าไม่ควรฆ่าสัตว์ตัด
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ชวีติ	ควรปล่อยให้เป็นไปตามบญัชาของพระผู้เป็นเจ้าหรือธรรมชาติ

สาเหตุเหล่านี้ในการศึกษาก็ดี	เศรษฐกิจก็ดี	และศาสนาก็ดี	รวมจุดอยู่ที่มีลูก

มากก็มีชื่อเสียงมากในทางสังคม	เพ่ือนบ้านนับถือ	ทั้งหมดมีมากในตะวันตกและ

ตะวันออก	พวกกรีกนครสปาร์ตา	(Sparta)	นิยมท�าศึกก็อยากให้มีลูกมาก	ส่วนชาว 

กรีกนครเอเธนส์	(Athens)	ก็อยากจะให้มีลูกมากเพื่อช่วยกันในทางเศรษฐกิจ	ชาว 

โรมนักเ็ช่นกัน		แม้ปัจจุบนัทางตะวนัออกและอนิเดยีกย็งัมลีทัธนิยิมอยูว่่าใครมลีกูมาก

เป็นทีน่บัหน้าถือตาในหมู่สังคม

ในสมัยต่อมานับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	16-17	เป็นต้นมา	มหาชนสนใจใน

ด้านเศรษฐกิจมากขึ้น	ในศตวรรษที่	16-17	มีลัทธิทางเศรษฐกิจการเมืองลัทธิหนึ่ง

เรียกว่า	Mercantilism	ถือว่าประเทศใดสามารถขายสินค้าออกจากประเทศและเอา 

เงนิทองเข้ามาได้มากถอืว่าเป็นของดี	แต่การท่ีจะน�าสนิค้าออกขายนอกประเทศได้น้ัน	

ก็จะต้องมีก�าลัง	มีคน	มีมือมาก	ลัทธิ	Mercantilism	นี้จึงนิยมเพ่ิมจ�านวน 

ประชาชน		ต่อมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ลัทธนิีเ้สือ่มความนยิมไป	เกดิลทัธใิหม่เรยีกว่า	

Physiocrats	ซึ่งเห็นว่าไม่มีอะไรส�าคัญเท่ากับแผ่นดิน	แผ่นดินเป็นบ่อเกิดแห่ง	 

ทรัพยากร	ความร�่ารวยเกิดจากแผ่นดินดี	อุดมสมบูรณ์	แต่แผ่นดินมีจ�านวนจ�ากัด 

กค็วรจ�ากดัจ�านวนประชาชนลง	เพือ่จะได้เอาทรัพย์จ�านวนจ�ากดัมาแบ่งเพ่ือให้ได้มาก

แต่ละคน	ลทัธนิีเ้ป็นทีเ่ฟ่ืองฟูอยูใ่นศตวรรษที	่17-18

ตอนที ่2
ทฤษฎขีอง Malthus

ในตอนปลายศตวรรษที่	18	ก็ยังมีการโต้เถียงกันอยู่ในพวก	Classics	ในราว 

ศตวรรษที่	18-19	ได้มีหนังสือส�าคัญเรื่องพลเมืองขึ้นเล่มหนึ่งเขียนโดย	Thomas	 

Robert	Malthus	ชื่อว่า	An Essay on the Principle of Population	พิมพ์ครั้ง 

แรกปี	1798	ไม่ใส่ชื่อผู้แต่ง		ต่อมาพิมพ์เม่ือปี	1803	ลงชื่อผู้แต่ง	และเขียนข้อความ

เพิม่เตมิขึน้จากข้อความครัง้ทีแ่ล้ว		หนงัสอืของ	Malthus	เป็นเร่ืองทีย่งัถกเถยีงกันมาก 

จนทกุวนันี	้	เมือ่เรากล่าวถงึเร่ืองประชากร	กต้็องอ้างทฤษฎขีอง	Malthus		Malthus	

เป็นนักบวชอยู ่ในเมืองเคมบริดจ์	 เขียนหนังสือนี้ขึ้นขณะอังกฤษก�าลังรบอยู ่กับ 
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นโปเลยีน	ประเทศองักฤษไม่สามารถจะท�านาปลูกข้าวได้ต้องซือ้ข้าวจากทีอ่ื่น	ฉะนัน้	

Malthus	จึงห่วงใยในเรื่องอาหารมาก	และหนังสือที่	Malthus	เขียนก็เป็นท�านอง 

คิดไปในแง่ร้าย	แต่วิธีเขียนของ	Malthus	เป็นวิธีที่ใช้หลักวิชาเป็นครั้งแรก	มีจุดที่ 

กล่าวใจความส�าคญัอยู	่2	ข้อ

(เนือ้หาช่วงนีใ้นต้นฉบบัเดมิขาดหายไป)

เศรษฐกิจจ�านวนมากตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	19	ได้ศึกษาเรื่องนี้	และได้ความหลักที่

พอถือเป็นยุติในเรื่องจ�านวนพลเมืองได้	เรียกว่าหลัก	Optimum	Density	ซึ่งอาจ 

แปลได้ว่า	“หลักเร่ืองความหนาแน่นอันเลิศ”	คือหลักที่แนะให้แสวงหาดูว่าแต่ละ

ประเทศควรจะมปีระชากรเท่าใดจึงจะดทีีสุ่ด

ตอนที ่3 

“ทฤษฎีความหนาแน่นอนัเลศิ” (Optimum Density)

การพิจารณาทฤษฎีเร่ืองจ�านวนประชากรนั้น	เป็นธรรมดาอยู่ที่เราจะน�าเอา

จ�านวนประชากรกับจ�านวนผลิตผลมาเปรียบเทียบกัน	คือ	เราพิจารณาประวัติการ

เปลีย่นแปลงจ�านวนประชากรดเูป็นข้อแรก	ดงัรูปสมมุตนิี้

เส้นแสดงจ�านวนประชากร

จ�านวนประชากร	(ล้านคน)
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ข้อสอง	เราพิจารณาประวัติการเปล่ียนแปลงจ�านวนผลิตผลของประเทศใน

ระยะเวลาเดยีวกนั	ดงัรูปสมมุตนิี้

ครั้นแล้ว	เราน�าเอารูปทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกันโดยเทียบว่าเม่ือจ�านวน

ประชากรเท่ากบั	10	ล้านคนนัน้	ผลติผลจะเท่ากบักีล้่านตนั	อาจจะปรากฏเป็นรปูขึน้

ดงันี	้(โดยนบัจ�านวนผลิตผลทางตัง้	จ�านวนประชากรทางนอน)

(เนือ้หาช่วงนีใ้นต้นฉบบัเดมิขาดหายไป)

เส้นแสดงจ�านวนผลิตทัง้หมด

จ�านวนผลิตผล	(ล้านตนั)

เวลา	(ค.ศ.)
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การเพิม่ทนุกเ็ช่นเดยีวกบัการเพ่ิมความรู้	คอื	จะท�าให้จดุ	“ล”	เคลือ่นทีไ่ด้

สรปุความ

จากรปูเหล่านี	้พอจะวจิารณ์ทฤษฎีของมัลทสัได้ดงันี้

1.	ทฤษฎีของมัลทัสที่ว่า	ถ้าประชากรเพิ่มขึ้นแล้ว	ผลิตผลเฉลี่ยจะลดลงนั้น

เป็นจริงแต่เฉพาะ	(ก)	เมื่อเราสมมุติว่าความรู้และทุนไม่เปลี่ยนแปลง	และ	(ข)	เป็น

จริงแต่ทางด้านขวามือของจุด	“ล”	ทางด้านซ้ายมือของจุด	“ล”	นั้น	เมื่อประชากร

เพิม่ขึน้ผลติผลเฉลีย่กย็งัเพ่ิมข้ึนอยู่

2.	ถ้าเราเลิกสมมุติว่า	ความรู้และทุนไม่เปลี่ยนแปลง	แต่สมมุติว่าความรู้และ

ทุนเพิ่มขึ้นเสมอ		จุด	“ล”	ก็ควรจะเคล่ือนที่ไปทางขวาและขึ้นสูงอยู่เสมอเพราะแม้

ทุนและความรู้จะเป็นเคร่ืองทุ่นแรงงานก็ตาม	แต่ในขณะเดียวกันความต้องการ

ผลติผลชนดิใหม่ๆ	และความปรารถนาทีจ่ะหาตลาดให้ใหญ่โตกว้างขวางขึน้เพือ่จะได้

ใช้ความรู้และทุนให้เต็มที่นั่นเอง	ย่อมเป็นสิ่งที่ท�าให้โลกเราได้รับประโยชน์จากการ

เพิม่พลเมอืงยิง่ขึน้ทกุที

3.	ในกสิกรรม	ที่ดินเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต	ฉะนั้นเหตุที่ดินมีจ�านวน

จ�ากัด	จึงเป็นผลให้จุด	“ล”	ไม่สู้จะเคลื่อนที่ได้เร็วนัก	แปลว่า	“กฎผลได้ลดน้อย 

ผลผลติเฉล่ีย

Optimum Population
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ถอยลง”	เป็นไปได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้	หรอือกีนยัหนึง่	กฎของมลัทัสเป็นจรงิเป็นส่วน

มาก	แต่ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปที่ดินไม่เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ	ความรู้และทุนเป็นของ

ส�าคัญ	และความรู้กับทุนเพิ่มขึ้นได้รวดเร็ว	กฎของมัลทัสจึงไม่สู้จะเป็นจริงเพราะ

จุด	“ล”	เคลื่อนที่ได้เสมอ	ท�าให้ประชากรเพิ่มข้ึนได้โดยไม่เป็นท่ีเสื่อมเสียแก่ความ

เป็นอยู่ของแต่ละคน	ตรงกันข้าม	ถ้าประชากรไม่เพิ่มข้ึนอาจจะท�าให้ความเจริญของ

มนษุยชาตล่ิาช้าลงเสียด้วยซ�า้





ภาค 2 คุณภาพประชากร
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เรื่องคุณภาพนี้ไม่ค่อยมีการถกปัญหากันมากมายนัก	ที่ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ก็เพราะ

ล�าบากเนือ่งจากหลักวชิาในเร่ืองนีย้งัไม่แตกฉานพอทีจ่ะยดึเป็นหลกัแน่นอนได้	เฉพาะ

อย่างยิง่ในเรือ่งกรรมพนัธุ	์(Heredity)	แต่ความสนใจของมนษุย์เป็นเร่ืองคณุภาพของ 

ประชากรมีมาตลอดเวลาต้ังแต่โบราณ	เช่น	ในสมัยกรีซ	ประเพณีของคนป่าหรือชาว

เกาะไม่เจรญิบางอย่าง	เช่น	Taboo	(แปลว่าห้าม)	ซึง่เป็นประเพณห้ีามอย่างนัน้อย่าง

นี้ก็มีขึ้นโดยพวกเขาคิดว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะคัดเลือกให้มีคนดีอยู่		ในสมัย

ปัจจุบันทั่วทุกแห่งความสนใจของรัฐบาลและประชากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาก็ดี	

การอนามัยก็ดี	ล้วนแล้วแต่มุ่งในทางที่ส่งเสริมคุณภาพของประชากรทั้งนั้น		แต่เนื่อง

ด้วยหลักวิชาการไม่แน่นอนประการหนึ่ง	และคุณภาพของประชากรเป็นเรื่องที่พูด

แล้วแสลงใจได้ง่าย	จึงท�าให้ถกเถียงในเร่ืองนี้ไม่ส�าเร็จรูปออกมาเป็นข้อท่ีจะยึดถือได้

มากเท่ากบัเรือ่งปรมิาณหรอืจ�านวน	อกีประการหนึง่	มนษุย์เรามคีวามสนใจในปัญหา

จ�านวนมาก	เพราะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับเกณฑ์คนไปท�างานหรือท�าศึกสงคราม	หรือ

เกีย่วกบัเศรษฐกจิการครองชพี		ปัญหาเร่ืองจ�านวนจงึเป็นทีส่นใจท่ัวๆ	ไป	บางประเทศ 

ต้องการมีมากเพื่อจะได้ท�างานและท�าศึกแต่บางประเทศก็กลัวว่าจะอดอาหารกันจึง

ต้องการลด		แต่ปัญหาคณุภาพนีก้ส็�าคญัยิง่	ดงัจะเหน็ได้ในบทต่อๆ	ไป

เนือ่งด้วยเหตผุลหลายประการการบรรยายในตอนนีจ้ะไม่ด�าเนนิตามแนวทีไ่ด้

ตัง้ไว้ในค�าบรรยายช่ัวโมงที	่1	(ข้อความทัว่ไป)	นกั



บทที	่10

ข้อความทัว่ไป
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ในบทนีจ้ะกล่าวเฉพาะข้อความทัว่ไปก่อนคอื

1.	อะไรท่ีเราเรียกว่าคุณภาพของประชากร	ปัญหานี้ขบกันมาก	คุณภาพของ

ประชากรพอจะถือเป็นยุติได้ว่าไม่ได้หมายถึงลักษณะภายนอกแต่อย่างเดียว	 เช่น	

ศีรษะกลม	จมูกโด่ง	จมูกแฟบ	ฯลฯ	ที่ส�าคัญคือหมายถึงลักษณะภายในของบุคคล	

แต่ลักษณะภายในนี้ก็ย่อมเก่ียวกับลักษณะภายนอกอยู่บ้าง	เช่น	ในเรื่องอนามัยและ

ความสมบูรณ์	ลักษณะภายนอกนั้นเป็นเครื่องแสดงบอกว่าภายในมีความสมบูรณ์

อย่างไร	เช่น	หน้าอกใหญ่	อ้วน	มีก�าลังวงัชาด	ีหรือมีอนามยัสมบรูณ์ดอีย่างไร

2.	ลักษณะภายในยังประกอบด้วยลักษณะจิตใจและสติปัญญา	นี่ก็อีกเราจะ

ทิ้งลักษณะภายนอกไม่ได้เพราะมีความสัมพันธ์กัน	เช่น	ใครมีศีรษะโตก็มักจะมีมัน

สมองมาก	(แต่ก็ไม่แน่เสมอไป)	แต่เราถือยุติว่าลักษณะภายในส�าคัญในเรื่องคุณภาพ

ของประชากร	ส่วนลักษณะภายนอกเป็นเคร่ืองแสดงอาการทางลกัษณะภายใน

ในค�าบรรยายต่อไปนี	้คณุภาพของประชากรแบ่งออกเป็น

	 (1)	อนามยัด	ีประชากรมีความต้านทานโรคได้ดก็ีมอีนามยัดี

	 (2)	มสีตปัิญญาด	ีและสามารถน�าสตปัิญญานัน้มาใช้เป็นประโยชน์ได้

	 (3)	มศีลีธรรมความประพฤตดิี

ลกัษณะภายในทัง้	3	นีอ้าจจะมีทีม่าได้	2	อย่าง	คอื

	 ก.	มาจากก�าเนดิ	ทีเ่ราเรียกว่า	“กรรมพันธุ	์(Heredity)”	หรอื

	 ข.	เนือ่งมาจากส่ิงแวดล้อม	(Environments)
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โดยมากสาเหตุทั้ง	2	อย่างน้ีประกอบกัน	ในสมัยโบราณที่เราถือชาติก�าเนิด

เป็นของส�าคญันัน้	กเ็ท่ากบัว่ายอมรับว่ากรรมพนัธ์ุเป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่กว่าสิง่อ่ืนๆ	ลทัธิ

การเมืองหรือลัทธิเศรษฐกิจที่ไม่นิยมประเพณีแบบเก่าย่อมพยายามที่จะหักล้างหลัก

กรรมพันธุ์ให้สูญส้ินไปเสียถือว่าถูกเห็นได้ง่ายๆ	ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเมื่อเร็วๆ	นี้มีการ

ประกาศเป็นแนวของลัทธิว่า	ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยอาศัยส่ิงแวดล้อม	และว่า

กรรมพนัธุไ์ม่มีความส�าคญัแม้แต่น้อย

ตอนที ่1

คณุภาพของประชากรจะเปลีย่นแปลงได้โดยวธิใีดบ้าง

อาจจะมีสาเหตอุยู	่4	สาเหต	ุคอื

1.	Reproductive	selection

2.	Elimination

3.	Forms	of	mating

4	Migration

1. Reproductive selection แปลว่า การคดัเลอืกในการสบืพนัธุ	์อธบิาย

ได้ดังนีค้อื	คนบางคนอาจจะมลีกูดก	บางคนมลีกูได้น้อย	ถ้าจ�าพวกทีม่ลีกูดกนัน้เผอญิ

แทบทกุคนมีลักษณะอย่างหนึง่	เช่น	มีผมด�า	และลกูหลานทีเ่กดิมากม็ผีมด�า	 ส่วนอกี

จ�าพวกหนึง่ทีมี่ลูกน้อยนัน้มีผมแดงตลอดทัง้ลูกหลาน	เช่นนีพ้อเวลาล่วงไป	200-300	

ปี	ประเทศนั้นคนผมด�าจะมีมากกว่าคนผมแดง		การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาตินี้เกิด

ข้ึนในความแตกต่างในการมีลูกมากลูกน้อยควบคู่กับคุณภาพบางอย่าง	เช่นนี้เรียกว่า

ธรรมชาตเิป็นผู้เลือกสรรเองโดยการสืบพันธุ	์คอื	Reproductive	selection

2. การจ�ากดัโดยธรรมชาต ิ(Elimination)	เช่น	บคุคลทีม่ลัีกษณะในทางใด

ทางหนึ่งอาจเป็นคนที่มีอายุส้ันกว่าบุคคลที่มีลักษณะในทางตรงข้าม	เช่น	สมมุติว่า 

คนฉลาดมีอายุยืนกว่าคนโง่	ดังนี้คุณภาพก็จะดีขึ้น	แต่ถ้ากลับกันคนโง่มีอายุยืนกว่า 

คนฉลาด	คณุภาพของส่วนรวมในประเทศนัน้จะเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือม	คอืคนโง่

มมีากขึน้
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3. ประเพณีหรือรูปการสมรส (Forms of mating)	คุณภาพของ 

ประชากรทัว่ประเทศจะดข้ึีนหรอืเสือ่มลงกแ็ล้วแต่การเลือกคูส่มรสของประชากร		ถ้า

คนฉลาดแต่งงานกับคนฉลาด	ตามหลักกรรมพันธุ์แล้วถ้ามีลูกฉลาดและมีลูกมากก็ยิ่ง

ส่งเสริมให้คนฉลาดและคนเพิ่มขึ้นในประเทศน้ันทุกที		ถ้ามีการประสานงานระหว่าง

คนโง่กับคนฉลาด	แล้วมองในแง่กรรมพันธุ์แล้วคุณภาพจะไม่สู้เปลี่ยนแปลง		ในสมัย

โบราณหรือประเทศล้าหลังสมัยนี้ก็ยังมีประเพณีหลายชนิด	มนุษย์บางหมู ่นิยม

แต่งงานในหมู่คณะของตนเอง	(Inbreeding)	บางเหล่าห้ามเด็ดขาดไม่ให้แต่งงานกับ 

คนภายใน	ต้องไปแต่งงานภายนอก	เรียกว่า	Outbreeding		ประเพณีเหล่านี้ย่อมมี 

ผลท�าให้คณุภาพของประชากรเปลีย่นแปลงหรือคงทีอ่ยูอ่ย่างใดอย่างหนึง่

4. Migration คือการเคล่ือนย้ายภูมิล�าเนา	เป็นสาเหตุภายนอกเมื่อมีคน 

เข้าเมอืงออกเมอืง	ท�าให้คณุภาพเปล่ียนแปลงไปได้

เรื่องที่พูดมาแล้ว	4	ประการ	ไม่ใช่กล่าวกันอย่างลอยๆ	เป็นเรื่องของความ

จริงซ่ึงมาแยกวิเคราะห์	แม้แต่ในประเทศไทยในสมัยก่อนนั้น	พระบรมวงศ์นั้นมี

มากมาย	เหตุเพราะพระมหากษัตริย์มีชายาได้มาก	เมื่อมีชายามากก็มีลูกได้มาก	 

ดังนั้นเชื้อพระวงศ์ก็แผ่กว้างขึ้นทุกทีและคุณภาพชั่วดีอย่างไรในราชตระกูลน้ันก็แผ่

กว้างออกมามาก	นีเ่ป็นตวัอย่างของ	Reproductive	selection

ประเพณีบางอย่างในอินเดียในการถือชั้นวรรณะ	ซึ่งแบ่งออกเป็นกษัตริย	์

พราหมณ์	แพศย์	ศูทร	นั้น	อาจจะมีสาเหตุมาจากข้อ	3	คือ	Forms	of	mating	 

ไม่ยอมให้แต่งงานกบัคนต่างชัน้	และถ้าแต่ละชัน้มคีวามสามารถมลีกูมากแตกต่างกนั

ท�าให้เกดิ	Reproductive	selection	และท�าให้คณุภาพของประชากรแตกต่างกนั

ในเรื่อง	Elimination	เห็นได้ชัดจากความรู้ทางอนามัย	โรคบางอย่างสืบต่อ 

เนื่องกันได้	เช่น	โรคเบาหวาน	ฯลฯ	โรคเหล่านี้สมัยที่ยังไม่มีเยียวยาย่อมสังหารชีวิต 

ผู้ทีเ่กดิมาพร้อมกบัโรคนีใ้ห้สญูไปก่อนทีจ่ะสามารถมคีรอบครัวได้	เป็นการตดัเช้ือสาย

ในการเสือ่มคณุภาพ	เราจึงเรียกว่า	Elimination	

ที่พูดมานี้กรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นสาเหตุทุกอย่างในทางคุณภาพ	ผู้ที่เช่ือในทาง

กรรมพนัธุอ์าจจะอ้างชือ่คนในประวตัศิาสตร์ต่างๆ	ว่าคนมช่ืีอเสียงดไีม่ดอีาจจะมาจาก

พ่อแม่ดีหรือไม่ดี	เช่น	โมสาร์ต	บาค	เป็นต้น	นักดนตรี	นักประพันธ์	นักปรัชญา	 

นกัวทิยาศาสตร์	ฯลฯ	มักมีเชือ้สายมาจากพ่อแม่ผู้มีอะไรบางอย่างจงึท�าให้ลกูฉลาดใน

ทางนั้น		แต่ข้อนี้อาจจะหักล้างได้	เช่น	นักประพันธ์ท่ีดีๆ	เช่น	เชกสเปียร์	นักดนตรี	
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เช่น	เบโธเฟน	นักการเมือง	เช่น	ลินคอล์น	ฯลฯ	เกิดมาจากตระกูลที่ไม่มีเชื้อสาย

สนัดานในทางต่างๆ	นี	้เพราะฉะนัน้จะถอืเอากรรมพันธ์ุอย่างเดยีวไม่ได้	ต้องพิจารณา	

2	ด้าน	คอื	กรรมพันธุแ์ละสิง่แวดล้อม	ผูท้ีค่ลัง่ในทางกรรมพนัธุจ์รงิๆ	ถงึกบัสร้างลทัธิ

เคร่งครดัขึน้ซึง่เรยีกว่า	Eugenic	movement	มคีวามเหน็ว่าใครทึม่ๆ	โง่	หรือมร่ีางก

ายไม่สมประกอบควรออกกฎหมายไม่ให้ท�าการแต่งงาน	หรือไปผ่าตัดเพ่ือให้อวัยวะ

สืบพันธุ์ใช้การไม่ได้	หรือในเยอรมนีในสมัยฮิตเลอร์ท�ากัน	และในสหรัฐอเมริกาก็มีใน

บางมลรัฐซึ่งให ้มีการตอน	 (Castration)	บุคคลที่ มีลักษณะไม่พึงปรารถนา 

เหล่านีล้้วนแต่มองเหตกุารณ์ไปในแง่เดยีว	คอืกรรมพนัธุเ์ท่านัน้

ตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อหักล้างทฤษฎีกรรมพันธุ์และสนับสนุนทฤษฎีส่ิง

แวดล้อม	คือญ่ีปุ่น	เม่ือชาวผิวขาวเข้าไปในประเทศญ่ีปุ่นครั้งแรก	ฝรั่งที่กลับไปยัง

ประเทศของเขากเ็ดาลักษณะคนญีปุ่น่ว่า	(ก)	ผิวเหลอืง	(ข)	เตีย้	(ค)	ไม่มคีวามสามารถ

ในการประกอบกจิการ		เรือ่งผวิเหลอืงนัน้กเ็ป็นจรงิอยูจ่นทกุวนันี	้แต่ลกัษณะเตีย้ของ

ญี่ปุ่นไม่เป็นจริงอยู่เสมอ	เพราะชาวญี่ปุ่นได้ออกก�าลังกาย	และมีการเลี้ยงเด็กไปใน

ท�านองถูกอนามัย	ท�าให้มีร่างกายสูงเท่าฝรั่งได้		เรื่องการประกอบการงานนั้น	ทุกวัน

นี้เห็นได้ว่าไม่เป็นความจริงแล้ว	เพราะเหตุว่าในครั้งเดิมลักษณะทั้ง	๒	อย่าง	คือ	

ร่างกายและจติใจของคนญีปุ่น่มอียูภ่ายในไม่ได้ขยายตวัออกมา	และต่อมาได้ปรับปรุง

และส่งเสริมท�าให้ลักษณะภายในที่ซ่อนเร้นนั้นเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะไปได้	โอกาส

ทีเ่ป็นเครือ่งช่วยให้แสดงออกนีก้ค็อืส่ิงแวดล้อมนัน้เอง

ตอนที ่2

ส่วนสดัในเรือ่งคณุภาพประชากร

ทุกประเทศก็ต้องการให้พลเมืองมีสติปัญญาดี	มีความประพฤติดี	มีอายุยืน	

และมีลูกมาก	แต่ก็มักเป็นไปไม่ได้ตามที่ต้องการทีเดียว	ปัญหามีอยู่ว่าเราต้องการให้

คณุภาพส่วนรวมของเรานัน้เป็นรปูใด		ผูบ้รรยายมคีวามเหน็ว่าส�าหรบัเรือ่งสตปัิญญา

นั้น	พลเมืองประเทศหนึ่งควรมีคนที่มีความรู้ปานกลางมาก	บุคคลที่ดีเลิศมีเพียง 

เล็กน้อยก็พอแล้ว	ขอให้มีแต่คนสติปัญญาปานกลางมากๆ	พอที่จะรับเอาความ 

คิดเห็นของคนฉลาดได้		การที่มีคนโง่มาก	คนฉลาดมาก	และคนปัญญาปานกลางมี
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น้อย	พวกโง่นัน่แหละจะถ่วงพวกทีฉ่ลาดกว่าได้		ดงันัน้ทกุประเทศควรมคีนสติปัญญา

ปานกลางให้มาก	และไม่จ�าเป็นที่จะต้องฉลาดเยี่ยมทุกคนไป		ส�าหรับเรื่องศีลธรรม

และสุขภาพอนามัยนั้น	ควรจะให้มีดีอย่างน้อยปานกลางเป็นส่วนมาก	ไม่จ�าเป็นที่จะ

มีนักบุญหรือนักกีฬาเอกมากมาย	แต่ควรจะมีคนอันธพาลและคนอ่อนแอแต่เพียง

ส่วนน้อย



บทที	่11

ความรูเ้บือ้งต้นทางกรรมพนัธุ์
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ก่อนที่จะอธิบายเรื่องกรรมพันธุ์	ควรจะอธิบายสรีรวิทยาแต่โดยย่อ	เพ่ือให้เข้าใจว่า	

มนษุย์เราปฏสินธแิละเตบิโตกนัอย่างไร

ทารกปฏิสนธิขึ้นได้โดยท่ีตัวเชื้อผสมพันธุ์ของฝ่ายชาย	(sperm)	เข้าไปผสม 

กับไข่ของฝ่ายหญิง	(ovum)		มนุษย์เราประกอบด้วย	cells	ต่างๆ		และความเจริญ 

เติบโตของมนุษย์เป็นไปโดย	cells	เหล่านั้นแยกออกจากกัน		ใน	cells	แต่ละอันมี 

แก่นกลางอยู่เรียกว่า	nucleus	ห้อมล้อมไปด้วยธาตุเรียกว่า	cytoclasm	(อุปมา	 

nucleus	 เหมือนไข่แดงและ	cytoclasm	เหมือนไข่ขาวในไข่ไก่หรือไข่เป็ด)	 

cytoclasm	ใน	cells	ต่างๆ	มีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วแต่ส่วนของร่างกายที่	cells	

นั้นๆ	ไปประกอบอยู่	แต่แก่นกลางของ	cells	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีลักษณะเหมือนกัน 

ทัง้นัน้

ในแก่นกลาง	(nucleus)	ของ	cells	มีตัวเส้นส้ันๆ	อยู่จ�านวนหนึ่ง	เรียกว่า	

chromosome	แต่ละ	chromosome	มีหน่วยเล็กๆ	เป็นอันมากเรียกว่า	gene	 

อันเป็นตัวกรรมพันธุ์	คือลักษณะของบุคคลซึ่งสืบเนื่องมาแต่บิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	 

ถ้าบุคคลนั้นเป็นเพศหญิง	ในแต่ละอันของ	cells	จะมี	chromosome	อยู่	24	คู่	 

มลีกัษณะต่างๆ	กนัทกุคู่

แต่ละอันที่เป็นคู่กันนั้นมีลักษณะเหมือนกันถ้าบุคคลนั้นเป็นเพศชาย	จะมี	

chromosome	เช่นนัน้อยูเ่พยีง	23	คู	่บวกกบัอกีคูห่นึง่ซึง่ไม่เหมือนกนั	คอือนัหนึง่ใหญ่

เท่าคู่สุดท้ายของเพศหญิง	แต่อีกอันหนึ่งขนาดเล็กกว่า		chromosome	คู่สุดท้าย 

นี้แหละเป็น	chromosome	ที่แสดงเพศของบุคคล	กล่าวคือเมื่อร่างกายของมนุษย ์
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เติบโตข้ึน	และ	cells	แยกออกไปเป็นไข่หรือ	sperm	ไข่แต่ละฟองม	ีchromosome	

เหมือนกันทั้งหมด	เพราะ	chromosome	เหมือนกันเป็นคู่ๆ	เมื่อแยกออกก็ย่อมจะ 

ต้องเหมือนกัน	แต่เม่ือ	cells	ของเพศชายแยกออกไปเป็น	sperm		sperm	บางตัว 

ย่อมได้	chromosome	เส้นสุดท้ายใหญ่		sperm	บางตัวก็ได้	chromosome	เส้น 

สดุท้ายเลก็

ถ้าเราจะเรียก	chromosome	เส้นสดุท้ายขนาดใหญ่	(ซ่ึงใน	cell	ผูห้ญงิมอียู่	

2	เส้น	ใน	cell	ผู้ชายมีเพียงเส้นเดียว)	ว่า	X	และเรียก	chromosome	เส้นสุดท้าย 

ขนาดเล็กว่า	Y	(ซึ่งไม่มีใน	cell	ผู้หญิง	แต่มี	1	เส้นใน	cell	ผู้ชาย)	จะเห็นได้ว่าใน 

ไข่ทุกฟองมี	X	อยู่	แต่ใน	sperm	บางตัวก็มี	X	บางตัวก็มี	Y	ถ้าไข่	(X)	ไปผสมกับ	

sperm	X	เด็กที่ปฏิสนธิย่อมเกิดเป็นผู้หญิง	ถ้าไข่	(X)	ไปผสมกับ	sperm	Y	เด็กที ่

ปฏสินธย่ิอมเกดิเป็นชาย

ในการผสมระหว่างไข่กบั	sperm	นัน้	ไข่กพ็าเอา	chromosome	ทัง้	24	เส้น

ของมารดาเข้ามาผสมกับ	chromosome	ทั้ง	24	เส้น	ใน	sperm	ของบิดา	และใน	

chromosome	แต่ละอันมี	gene	คือลักษณะกรรมพันธุ ์ของบิดามารดาติดมา 

ด้วย	ฉะนั้นเมื่อไข่และ	sperm	มาผสมกัน	ทารกที่ปฏิสนธิจึงมีตัว	gene	ของทั้งบิดา

และมารดามาทัง้สองฝ่าย

Gene	ตัวหนึ่งๆ	คงจะเป็นเครื่องบังคับลักษณะภายในบ้างภายนอกบ้างของ 

ทารก	เช่น	บางตวัอาจจะบงัคบัให้มผีมสนีัน้สน้ีี	บางตวับงัคบัให้มสีตปัิญญาดหีรือไม่ดี	

บางตัวอาจจะบังคับให้ถนัดท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด	บางตัวอาจบังคับอุปนิสัย	บางตัวอาจจะ

บงัคบัสขุภาพ	ฯลฯ		ฉะนัน้เม่ือ	gene	2	ตวั	(จากบดิาตวัหนึง่	จากมารดาตวัหนึง่)	ซึง่

มหีน้าทีบ่งัคบัลักษณะอนัเดยีวกันเป็น	2	อย่าง	แตกต่างกนัมาผสมกันเข้า	เช่น	gene	

หนึ่งบังคับให้ผมสีน�้าตาล	อีก	gene	หนึ่งบังคับให้ผมสีด�า	ผลของการผสมกันนั้นอาจ

จะเป็นได้	2	อย่าง	คอื

(ก)	เกดิเป็นลักษณะผสม	(เช่น	สีน�า้ตาลแก่=สนี�า้ตาล+ด�า)	หรอื

(ข)	ลักษณะอย่างหนึ่งข่ม	(recessive)	อีกลักษณะหนึ่งให้เร้นตัวอยู่โดยที่ 

ลกัษณะทีเ่ร้นนัน้มไิด้หายขาดไปเลย	เพียงแต่หลบในอยูเ่ท่านัน้	ซึง่อาจจะปรากฏออก

มาได้ภายนอกได้อกีในชัน้ลูกหลานต่อไป

ทฤษฎีในวรรคก่อนนีเ้รียกว่า	กฎของแมนเดล	(Mandel’s	Law)

ตัวอย่าง	เช่น	สมมุติบิดามีตาสีด�า	และมารดามีตาสีฟ้า	และสมมุติว่าลักษณะ
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ตาสีฟ้าเป็น	recessive	ส่วนตาสีด�าเป็น	dominant	เมื่อมีบุตรคลอดออกมา	บุตร 

ทุกคนจะมตีาสดี�าหมดแต่ภายใต้ลักษณะตาสีด�านัน้	มีลกัษณะตาสฟ้ีาเร้นอยู่

ทนีีส้มมตุว่ิา	ด	(ฟ)	กบั	ด	(ฟ)	(ต่างบดิามารดากนั)	ท�าการสมรสกนั

ในจ�านวนบุตร	4	คนที่เกิดมานั้น	จะมีตาสีด�า	3	คน	และตาสีฟ้า	1	คน	และ

ในจ�านวนตาสดี�า	3	คนนัน้	เป็นด�าแท้เสีย	1	คน	กบัเป็นด�าทีม่ฟ้ีาซ่อนเร้นอยู	่2	คน

ถ้าจะพิจารณาถึงลักษณะอ่ืนๆ	เช่น	ความฉลาด	ความแข็งแรง	ฯลฯ	แทน 

สีของตาแล้ว	กฎของแมนเดลที่กล่าวแล้วก็ยังใช้ได้	 เช ่น	สมมุติว ่า	ฉลาด	=	 

dominant		โง่	=	recessive

ฉะนัน้จะเหน็ได้ว่าบดิามารดาทีฉ่ลาดนัน้	อาจจะมบีตุรทีโ่ง่กเ็ป็นได้

					ฉ	+	ฉ	 	 				ฉ	+	ง	 					ง	+	ฉ	 					ง	+	ง

=	ฉลาดแท้	 			=	ฉลาด	โง่	 		=	ฉลาด	โง่	 		=	โง่แท้

ฉลาด	(ซ่อนโง่)																				ฉลาด	(ซ่อนโง่)
บดิา																																มารดา

ด�า	+	ฟ้า

ด	(ฟ)	 ด	(ฟ)	 ด	(ฟ)	 ด	(ฟ)	

		ด	+	ฟ	 	 	 							ด	+	ฟ

								ชาย																									หญงิ

ด	(ฟ)																																					ด	(ฟ)

ด	+	ด	 	 ด	+	ฟ	 ฟ	+	ด	 ฟ	+	ฟ

=	ด�าแท้	 =	ด�า	(ฟ้า)	 =	ด�า	(ฟ้า)	 =	(ฟ้า)
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สรปุกฎของแมนเดล (กล่าวโดยง่ายและโดยย่อ)

(1)	 ลักษณะของมนุษย์แต่ละคนสืบกรรมพันธุ์มาจากบิดามารดาปู่ย่าตายาย 

	 	 และทวดชัน้ต่างๆ

(2)	 ถ้าลักษณะอย่างเดียวกันมีคุณภาพอย่างหนึ่งเป็น dominant	และ 

	 	 คุณภาพอีกอย่างหนึ่งเป็น	recessive	คุณภาพชนิด	dominant	จะ 

	 	 ปรากฏออกมา แต่คุณภาพชนิด	recessive ก็ยังติดตัวอยู่	ซึ่งอาจจะ 

  ปรากฏออกมา ได้ในชนชัน้หลัง	(แล้วแต่บคุคลทีม่าร่วมสมรสด้วย)

(3)	 ถ้าบุคคล	2	คน	มีลักษณะชนิด	dominant	กับ	recessive	อย่างเดียว	 

	 	 กัน	ร่วมสมรสกัน	และมีบุตร	4	คน	บุตรทั้ง	4	คน	จะมีลักษณะปรากฏ 

	 	 ออกมาในอัตราส่วนดังนี้คือ	dominant	3	คน	และ	recessive	1	คน 

	 	 แต่ในบุตรที่ปรากฏลักษณะ	dominant	ทั้ง	3	คนนั้นจะมี	1	คนที่ม ี

	 	 ลักษณะ	dominant	จริงๆ	1	คน	อีก	2	คน	มี ลักษณะ	recessive 

	 	 เร้นอยู	่ซึง่อาจจะ	ปรากฏออกมา ได้ในชนชัน้หลงั





บทที	่12

ความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมพนัธุ ์(Heredity)

กบัสตปัิญญา (หรอืเชาวน์ Intelligence)
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1. ค�าจ�ากดัความของ Intelligence
Intelligence	อาจจ�ากดัความได้ว่า	“flexibility	of	adjustment”	หมายถงึ 

ความสามารถในการปรับปรุงตนเองให้เข้ากบัส่ิงแวดล้อม	การปรบัปรงุตนเองนัน้อาจ

จะคลุมถึงความสามารถในการจดจ�า	ในการใช้เหตุผล	ในการเข้าใจ	ในการเรียนรู้	 

ในการใช้ภาษา

2. การสอบเชาวน์ (Intelligence Test) 
สติปัญญานั้นเจริญเติบโตตามวัย	เข้าใจกันว่าสติปัญญานั้นจะยืนตัวเม่ือถึงวัย	

25	ปี	และอาจจะเส่ือมลงเม่ือถึงวัยชรา	เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าความ

เจรญิเตบิโตของสตปัิญญามนษุย์	ต่างประเทศมีวธิกีารสอบเชาวน์

วิธีสอบเชาวน์ Intelligence	Quotient	คือผลลัพธ์สติปัญญา	มีสูตรการคิด 

ค�านวณดงัต่อไปนี้

I.Q.	=
 ผลสอบของแต่ละบคุคล	

x	100       
	 	 คะแนนเฉล่ีย

สมมุติว่า	ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน	10	คน	เมื่อมีการสอบเชาวน์โดยใช้

ข้อสอบอย่างเดียวกัน	ปรากฏผลเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้	65,	50,	55,	67,	68,	73,	63,	

71,	60,	58	คะแนนรวมเป็น	630	คะแนนเฉล่ียส�าหรับห้องนีค้อื	630/10	=	63%

เด็กคนแรก	(ที่ได้	65%)	จะมี	I.Q.	ดังต่อไปนี้	65/63	=	1.03	แต่เพื่อความ 
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สะดวกให้คณูด้วย	100	นกัเรียนผู้นีจึ้งมี	I.Q.	103	

ความส�าคัญของการสอบเชาวน์ 	I.Q.	นี้มิใช่เป็นมาตราวัดมันสมองมนุษย์	

แต่เป็นตวัเลขแสดงระดบัสตปัิญญาของแต่ละบุคคลเมือ่คดิเปรยีบเทยีบกบัผูอ่ื้นในหมู่

เดยีวกนั

3. การใช้ I.Q. ในการพสิจูน์ความสมัพนัธ์ระหว่างกรรมพนัธุแ์ละสตปัิญญา
ทั้งกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมต่างมีส่วนในการสร้างสติปัญญาของมนุษย	์

ปัญหามว่ีากรรมพันธุห์รือส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุ

การส�ารวจสติปัญญาของฝาแฝด 70 คู่		ฝาแฝด	(identical	twin)	ฝาแฝด 

ทีถ่อืก�าเนดิมาจาก	cell	เดยีวกนันัน้ถอืได้ว่ามกีรรมพนัธ์ุเดยีวกัน	แต่ทีจ่ะมสีตปัิญญา 

ต่างกันได้ก็คงเพราะสิ่งแวดล้อม		ฝาแฝด	70	คู่นี้	50	คู่ได้รับการอบรมเล้ียงดูในที่

เดยีวกนั		อกี	20	คูน่ัน้แยกกนัอยู	่	เมือ่ส�ารวจ	I.Q.	แล้วปรากฏว่า	I.Q.	ของเดก็ฝาแฝด	 

แต่ละคู่ในจ�านวน	50	คู่นั้น	คิดเฉล่ียความแตกต่างได้ประมาณ	5.35		ส่วนอีก	20	คู่

นั้นความแตกต่างรายเฉลี่ย	(average	difference)	มีประมาณ	8.21		ผลของการ 

ส�ารวจครัง้น้ีแสดงว่าส่ิงแวดล้อมน�าความเปล่ียนแปลงมาสูร่ะดบัสตปัิญญาบ้าง

ยงัมกีารส�ารวจ	I.Q.	ของเดก็นกัเรยีนอกี	3	แห่งในประเทศอังกฤษทีค่วรกล่าว	 

ถึงคือ	โรงเรียนช้ันประถมธรรมดา	(elementary	school)	โรงเรียนลูกคนมีฐานะด	ี

และโรงเรยีนเดก็ก�าพร้า	ปรากฏผลว่า

ก.	ระดับสติปัญญาของนักเรียนในโรงเรียนคนฐานะดีสูงกว่าอีก	2	โรงเรียน

ความแตกต่างอาจจะเนือ่งมาจากส่ิงแวดล้อมทีด่กีว่า

ข.	แต่อย่างไรก็ดี	ปรากฏว่าเด็กบางคนในโรงเรียนคนจนและในโรงเรียนเด็ก

ก�าพร้าทีมี่สตปัิญญาสงูกว่าเดก็ท่ีมสีติปัญญาดีทีส่ดุในโรงเรยีนคนฐานะด	ีนีแ่สดงว่าสิง่

แวดล้อมนั้นอาจจะเปล่ียนระดับสติปัญญาได้บ้าง	แต่กรรมพันธุ์นั้นเป็นส่วนส�าคัญใน

การสร้างสติปัญญายิง่กว่าส่ิงแวดล้อม	

4. Assortative Mating
คอืการเลือกคูร่ะหว่างบคุคลทีม่คีวามคล้ายคลงึในทางเชือ้ชาต	ิทางการศกึษา	

ทางการอบรม	และระดับสติปัญญา	หรือนัยหนึ่งเป็นการเลือกคู่ของบุคคลที่อยู่ในสิ่ง

แวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน	เป็นต้นว่า	นักศึกษาก็มักจะสมรสกับนักศึกษาด้วยกัน	หรือ
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กับผู้ที่มีความรู้อยู่ในระดับใกล้กัน	ไม่น่าจะสมรสกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่อาศัยสติ

ปัญญาและการศกึษาน้อย	เป็นต้น

ดงันัน้	จงึปรากฏว่าพลเมืองนัน้แบ่งแยกกนัไปเองเป็นขัน้ตามล�าดับสติปัญญา

5. กรรมพนัธุแ์ละปัญหาเชือ้ชาต ิ(Race)
ค�าจ�ากดัความ Race	คอืชนหมูห่นึง่ทีม่าจากเผ่าเดยีวกัน	รปูร่างหน้าตาจงึไม่

แตกต่างเท่ากบัชนทีม่าจากเผ่าอืน่

ไม่มผีูใ้ดทราบถงึสาเหตทุีท่�าให้เกดิเชือ้ชาตต่ิางๆ	ขึน้	แต่เช่ือกันว่า	gene	ของ 

แต่ละเชือ้ชาตผิดิกนั	หรือ	averagement	ของ	chromosomes	ผดิกนั

เช่ือกันว่าไม่มีเชื้อชาติใดมีสติปัญญาเหนือเชื้อชาติอื่น	ถึงแม้ผลของการสอบ

เชาวน์ที่อเมริกาจะแสดงว่าพวกผิวขาวจะมี	I.Q.	สูงกว่าพวกผิวด�าก็จริง	แต่ในขณะ 

เดียวกันผลของการสอบก็แสดงว่าชนชาวนิโกรทางเหนือมี	I.Q.	สูงกว่าชนผิวขาวทาง 

แถบใต้		การที่ผลลัพธ์แสดง	I.Q.	ของชนผิวขาวสูงกว่าชนผิวด�าก็คงเป็นเพราะว่า 

โอกาสในการได้ศึกษามีมากน้อยผิดกัน	ทั้งสิ่งแวดล้อมก็ต่างกัน		ถ้าหากข้อ	2	เขียน

ขึน้ให้เหมาะกบัหมู่หนึง่ๆ	โดยเฉพาะ	ผลลพัธ์คงจะแสดง	I.Q.	ทีใ่กล้ความเป็นจรงิมาก 

กว่านี้

ความส�าคัญของสงครามและควรย้ายถิ่นฐาน	เชื่อว่าสงครามในสมัยโบราณ

นั้นมีผลดีในการเปล่ียนคุณภาพของพลเมืองคือ	ถือว่าผู้แข็งแรงย่อมเป็นผู้ชนะและมี

ชีวิตอยู่ต่อไป	ส่วนผู้อ่อนแอก็สิ้นชีวิตไป	แต่สมัยปัจจุบันลักษณะอาวุธที่ใช้ในการรบ

ท�าให้ความเช่ือในข้อนีเ้ปลีย่นไปเพราะไม่เพยีงแต่นักรบเท่านัน้ทีป่ระสบภัยทางสงคราม

การย้ายถิ่นฐานของหมู ่ชนอาจมีส่วนในการเปลี่ยนระดับสติปัญญาของ

พลเมือง	นักศึกษาอเมริกันบางคนเชื่อว่าการย้ายถิ่นจากประเทศอื่นมายังอเมริกานั้น

อาจท�าให้สติปัญญาในอเมริกาต�่าลง	เพราะส่วนมากของพวกที่ย้ายมานั้นล้วนแต่เป็น

ผู้ประสบความล้มเหลวในการครองชีพในประเทศของตนมาแล้ว

แต่ข้อสันนิษฐานในประโยคหลังนี้ยังไม่มีข้อสนับสนุนว่าเป็นจริงเป็นส่วนมาก	

ฉะนัน้ข้อเชือ่ถอืเช่นนีก้ย่็อมยงัไม่มีหลักฐานยนืยนัแน่นอน
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บุคคลที่มีสมองหย่อนสมรรถภาพ	(Mental	Deficiency)	หรือนัยหนึ่งจิตพิการ	(แต ่

ยงัไม่ถงึวกิลจรติ	คอืบ้า)	แบ่งออกได้ดงันี้

1.	Idiot

2.	Imbecile

3.	Moron

1.	พวก Idiot	แปลได้ว่า	“พวกโง่เง่า”	มีระดับ	I.Q.	ต�่ามาก	ไม่มีสติความ 

รับผิดชอบอะไรเลย	บางคนไม่รู้จนกระท่ังอะไรร้อนอะไรเย็น	มีมันสมองเจริญสูงกว่า

เดก็อาย	ุ2	ขวบเลก็น้อย

2.	พวก Imbecile	หรือพวกโง่เขลา	มี	I.Q.	สูงกว่าพวก	Idiot	เล็กน้อย	ม ี

มนัสมองเสมอืนเดก็อาย	ุ7-8	ขวบ

3.	พวก Moron	หรือพวกโง่เฉา	มีความรู้สึกดีกว่าพวกแรกบ้าง	อาจท�างาน 

เล็กๆ	น้อยๆ	ได้	มี	 I.Q.	ประมาณ	70-84	มีมันสมองและความคิดอ่านเสมือนกับ 

เดก็ปกต	ิทีอ่ายรุาว	12	ขวบ

เป็นการยากทีจ่ะรู้ได้ว่าใครบ้างทีม่สีมองวปิลาส	เพราะหาเครือ่งวัดได้ยาก	ไม่

เหมือนกับคนไข้ธรรมดาซึ่งเป็นโรคอะไรก็รู้ได้ง่าย		จากการค้นคว้าใน	USA	ได้ผลว่า 

ในจ�านวนพลเมือง	150	ล้านนั้น	มีพวก	Moron	ประมาณ	2	ล้านคน	ซึ่งเป็นปัญหา 

ในทางสงัคมอยูม่าก	เพราะพวกนีเ้ล้ียงตวัเองไม่ได้ต้องอาศยัเขากินตลอดชวีติ
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พวก	Moron	นีม้อีตัราเกดิสงูกว่าคนธรรมดามาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	พวก	

Moron	ไม่มีปัญญาที่จะคุมก�าเนิดเหมือนคนธรรมดา		ยังไม่มีข้อพิสูจน์ท่ีแน่นอนว่า 

ท�าไม	birth	rate	ของพวก	Moron	จึงสูงกว่าคนธรรมดา		แต่อย่างไรก็ดี	การเพิ่ม 

จ�านวนพวก	Moron	นีก้เ็ป็นปัญหาพลเมืองทีส่�าคญัไม่น้อย

คนเราจะโง่หรือฉลาดนั้นแล้วแต่	Heredity	และ	Environment	ทุกวันนี้ยัง 

เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรส�าคัญมากกว่ากัน		บางคนก็ว่า	Heredity	ส�าคัญกว่า	 

บางคนก็ว่า	Environment	ส�าคัญกว่า		คนบางคนอาจเกิดมาจากพ่อแม่ที่ฉลาด	แต ่

เพราะ		Environment	จึงท�าให้เขาเป็นคนโง่	Environment	ม	ี2	อย่างคอื

1.	Prenatal	(ก่อนเกดิ)

2.	After–birth	(หลังจากเกดิ)

ส�าหรบั	Prenatal	นัน้	ขณะทีม่ารดาตัง้ครรภ์	มารดาป่วยอย่างหนกัหรอืได้รบั 

ความกระทบกระเทือนอย่างแรง	เช่น	หกล้ม	ตกจากที่สูง	สมองทารกในครรภ์ก็อาจ

ได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย	เลยท�าให้สมองผิดปกติไป		อีกอย่างหนึ่ง	ตอน

คลอด	คลอดไม่สะดวก	หมออาจจะเอาคีมดึงออกมา	หรือใช้เครื่องมืออื่นๆ	ก็ตาม	

สมองเดก็กจ็ะได้รับการกระทบกระเทอืน	อาจจะท�าให้สตไิม่ค่อยดอีย่างทีก่ล่าวมาแล้ว

ส�าหรับ	After–birth	นั้น	นักศึกษาบางคนมีความเห็นว่า	เด็กท่ีอยู่ในหมู ่

คนโง่เง่ากอ็าจโง่ตามไปด้วย

คนประเภท	Moron	มักจะมีมากในพวกยากจน	หรือกรรมกรไร้ฝ ีมือ	 

(unskilled	labourers)	เพราะพวกนีม้มีาตรฐานครองชีพต�า่	การไปมาหาสู่กอ็ยูใ่นวง

พวกมีอาชีพเดียวกัน	ลูกๆ	เกิดมาก็อาจจะโง่ไปตามส่ิงแวดล้อมด้วย		แต่ตามที่เราได้

พิสูจน์ในบทที่	12	(ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์กับสติปัญญา)	สิ่งแวดล้อมหลัง

จากก�าเนดินัน้	โดยมากไม่สามารถทีจ่ะท�าให้คนธรรมดาเป็น	Moron	ไปได้		ส่วนพวก

เห็นว่ากรรมพันธุ์ส�าคัญกว่านั้น	อ้างว่าพวกท่ี	I.Q.	ต�่าอยู่แล้ว	อาจไม่สามารถไป 

แต่งงานกับคนที่มีสติปัญญาดีๆ	ได้	ฉะนั้นก็แต่งงานอยู่ในวงผู้มีอาชีพ	และฐานะเท่าๆ	

กัน	(assortative	marry)	ลูกเกิดมาเลยมีสติปัญญาขนาดเดียวกันกับพ่อแม่	หรือ 

บางทอีาจจะเลวไปกว่ากมี็

สรุป	คนเราจะโง่หรือฉลาด	ส่วนใหญ่ย่อมมาจาก	Heredity		แต่	Environ- 

ment	กม็ส่ีวนสัมพนัธ์อยูบ้่าง	โดยเฉพาะสิง่แวดล้อมตอนเกิดและก่อนเกิดมีข้อน่าคดิ

อยูว่่า
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1.	พวก	Moron	ไม่สามารถจะเล้ียงตนเองได้	ต้องอาศยัคนอืน่กนิ

2.	พวก	Moron	ไม่รู้จักวิธีคุมก�าเนิด	คงปล่อยให้ลูกที่โง่เกิดมาเรื่อยๆ	ไม่ช้า 

จ�านวนกจ็ะมากขึน้

3.	เป็นปัญหายุ่งยากในสังคมมาก	ในการที่อัตราเกิดพวก	Moron	สูงกว่า 

อตัราเกดิของคนปกติ

วธิทีีจ่ะคมุอตัราเกดิของพวก Moron

1.	จับพวก	Moron	นี้ไปขังไว้เพื่อไม่ให้มีการสืบพันธุ์	แต่ก็ท�าได้ยาก	เพราะ 

ประการหนึง่	ยากทีจ่ะทราบว่าใครเป็น	Moron	บ้าง		อีกประการหนึง่การจบัคมุคนที่

มไิด้ผดิกฎหมายหรอืเป็นภัยต่อสังคมนัน้ไม่ถูกอดุมคติ

2.	Birth–control	ถ้าใครให้ก�าเนิดลูกที่เป็น	Moron	แล้วก็ควรคุมก�าเนิด 

เสยีเอง	เพือ่ไม่ให้มลีกูต่อไป	แต่กท็�าได้ยากเพราะไม่ค่อยยอมท�ากนั
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จากการค้นคว้าของแพทย์	ปรากฏว่าโรคบางชนิดติดต่อกันได้ทางกรรมพันธุ์	หากพ่อ

แม่เป็นโรคเหล่านี้ลูกก็มักจะเป็นตามไปด้วย	เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อสภาพของร่างกาย

ซึง่สบืกนัมาทางกรรมพนัธุน์ัน้อ่อนแอเปิดช่องให้เชือ้โรคโจมตไีด้ง่าย		นอกจากนี	้ความ

สามารถต้านทานโรค	(Immunity)	กอ็าจสืบเนือ่งกนัได้ทางกรรมพนัธ์ุเช่นเดยีวกัน

แต่เช้ือโรคส่วนมากสามารถท�าลายร่างกายได้ทุกลักษณะ	ในกรณีเช่นนี้

กรรมพนัธุไ์ม่มส่ีวนส�าคญัในสุขภาพเท่าใดนกั	ส่ิงแวดล้อมเป็นข้อส�าคญักว่า

ปัญหาเรื่องสุขภาพแห่งร่างกายเท่าที่มนุษย์จะท�าได้ในขณะนี้	เป็นปัญหา 

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเป็นส่วนมาก	เช่น	การสร้างโรงพยาบาล	สถานอีนามยั	จดัการแพทย์

ให้ดีข้ึน	ฯลฯ		ทั้งนี้เพราะเรายังไม่สามารถค้นคว้าเยียวยาช่วยเหลืออะไรได้มากนัก

ส�าหรบัการป้องกนัโรคทางร่างกายทีต่่อเนือ่งกนัทางกรรมพนัธุ์

ในบางประเทศ	ปัญหาเร่ืองการสงเคราะห์ให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลโดยไม่

เสียค่ารักษาและค่ายาเป็นปัญหาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ	ที่ส�าคัญในปัจจุบัน	

ถ้ากล่าวทางมนุษยธรรมก็ย่อมจะมีผู้เห็นด้วยเป็นส่วนมาก	ที่มนุษย์ผู้เจ็บป่วยจะควร

ได้รับการพยาบาลโดยไม่ต้องค�านงึถึงฐานะการเงนิของแต่ละคน		แต่บางประเทศกย็งั

ไม่สามารถท่ีจะใช้ทรัพย์สินพยาบาลผู้ป่วยให้ทั่วถึงได้	และในบางประเทศถ้ามีการ

พยาบาลรักษาโดยไม่คิดค่ารักษาก็อาจจะเกิดช่องทางให้มีผู้รับสมอ้างท�าการทุจริตได้

ง่าย		แต่อย่างไรก็ดี	เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า	การพยาบาลรักษา	ทะนุถนอมหญิง 

มีครรภ์และทารกน้ันเป็นข้อส�าคัญยิ่ง	ควรจะได้รับการบ�าบัดทั่วถึงกันโดยมิค�านึงถึง

ก�าลงัทรพัย์
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การที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นโรคจิตบ้างนั้นรู ้ได้ยาก	เพราะไม่มีเครื่องมือตรวจเหมือน 

โรคอืน่ๆ	นอกจากผู้เป็นจะแสดงออกมาเอง		โรคจิตนัน้แยกออกเป็น	2	หมู่

1.	Psychosic	คอื	โรคจิตอย่างร้ายแรง

2.	Neurosis	มีอาการจริตเสียแต่ไม่รุนแรง

ในทีน่ีพ้จิารณาแต่บางโรคทีอ่ยูใ่นจ�าพวก

ก)	choria	คร้ังแรกมีอาการชกั	นานๆ	เข้าจริตกจ็ะเสยีไปทกุที

ข)	Mongolism	เป็นตั้งแต่เด็กๆ	เม่ือแรกเกิดมาจะมีร่างกายผิดปกติ	เช่น	 

ตาหยีๆ	หัวโต	มือเท้าโตกว่าคนปกติ	และตายตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก		การจะติดต่อทาง

กรรมพนัธุค์งเป็นไปได้ยาก	เพราะผู้ทีเ่ป็นตายเสียแต่ยงัเลก็ๆ	อยู่

ค)	Epilopsy	คอืลมบ้าหมู	มีอาการชกั

ง)	Schizophrenia	ผูท้ีเ่ป็นโรคนีเ้ข้า	บางเวลาอาจกลายเป็นคนละคนไป	เช่น	

บางตอนก็ประกอบอาชีพหรือเป็นคนดีอยู่	บางขณะก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่ง	อาจที่

จะก่อกรรมท�าชัว่ได้

โรคต่างๆ	ที่กล่าวมานี้ติดต่อกันได้ทางพันธุกรรม	เมื่อเกิดแล้วก็ยากที่จะรักษา

ให้หายได้	มอีย่างเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะป้องกนั	คอืการคมุก�าเนดิ

อาชญากรรม	จากการค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์และ

อาชญากรรมใน	USA	ปรากฏว่าในจ�านวนฝาแฝด	66	คู่		45	คู่	 เมื่อคนหนึ่งเป็น 

อาชญากร	อีกคนหนึ่งก็เป็นด้วย	อีก	21	คู่เป็นอาชญากรคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่เป็น	

และจากการค้นคว้าอกีคราวหนึง่เหน็ว่า	พ่ีน้องร่วมท้องเดยีวกัน	84	คู	่32	คูเ่ป็นผูร้้าย
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ด้วยกนัทัง้พีท่ัง้น้อง	ส่วนอกี	52	คู	่คนหนึง่เป็นผูร้้าย	อกีคนหนึง่ไม่เป็น

จากการค้นคว้าในเยอรมนี	เห็นว่าในจ�านวนลูกผู้ร้าย	93	คน	20%	ของลูก

ผูช้ายเป็นโจรเหมอืนพ่อ	และ	23%	ของลกูผูห้ญิงก็เคยท�าผิดและถกูจ�าคกุมาแล้ว	ถ้า

พิจารณาผลของการค้นคว้าดังกล่าวก็อาจถือได้ว่ากรรมพันธุ์นั้นมีส่วนสร้างอุปนิสัย

มนุษย์อยู่บ้าง	แต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์แน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นเพราะวิชาความรู้ในเรื่องนี้

ยงัไม่คบืหน้าพอ

สรปุเรือ่งกรรมพนัธุแ์ละสิง่แวดล้อม
ในเรือ่งสขุภาพจติ

เท่าที่พิจารณามาแล้ว	เรื่องคุณลักษณะของประชากรนี้	ข้อที่เรามีหลักวิชา

สนับสนุนแน่นอนว่ากรรมพันธุ์มีความส�าคัญอยู่มาก	เฉพาะอย่างยิ่งในทางลักษณะ

ภายนอก	(Physical)	คอืทางรปูร่างหน้าตา	จมกู	ห	ูและลักษณะส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	 

วิธีสืบลักษณะเหล่านี้ทางกรรมพันธุ์เป็นไปในท�านองเดียวกันกับสัตว์และต้นไม้	และ

เป็นวิชาที่เจริญ	มีผู้ค้นคว้ามาก	ถึงจะมีการค้นคว้าอีกต่อไปก็สันนิษฐานได้ว่าจะมีผล

ไม่เปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญ	ความรู้เช่นนี้เราได้น�ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยง

สตัว์และปลูกต้นไม้แล้ว

การพิจารณาลักษณะภายในของมนุษย์	สติปัญญาก็ดี	สุขภาพก็ดี	ตลอดจน

ทางศีลธรรมก็ดี	ปัญหาทางหลักวิชามีมากกว่าสิ่งภายนอก	และหลักวิชาเท่าที่ค้นได้ก็

ยงัไม่พอเพยีง	จึงมีข้อโต้เถียงกนัอยูม่าก

เม่ือเราพิจารณาเลยลงไปถึงสุขภาพแห่งจิตใจ	จะเห็นได้ว่าจะมีปัญหายุ่งยาก

ข้ึน	เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรามักจะพิจารณาอาชญากรรมแยกออกเป็นวิชาหนึ่ง

ต่างหากจากวชิาแพทย์	ความคดิของมหาชนในการทีจ่ะปราบปรามอาชญากรกค็ดิไป

ในแง่ที่ว่า	อาชญากรต่างๆ	นั้นมีความรับผิดชอบในการกระท�าของตนทั้ง	100%	 

ถึงแม้ในทางศาสนากย็งัถอืว่ามนษุย์ทีท่�าความดีย่อมด	ี100%	ถ้าท�าความช่ัวก็ต้องรับ

ความผิดให้สาสมกับการกระท�าความชั่วนั้น		ต่อมาในสมัยนี้เราเริ่มจะเห็นกันว่า

อาชญากรบางคนท�าผิดไปเพราะเหตุว่ามีสุขภาพในทางจิตใจไม่ปกติ	เฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ที่ท�าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์	ทนายความของจ�าเลยมักจะอ้างขอให้ศาลปรานี

เพราะเหตจุ�าเลยเป็นผูไ้ร้ความสามารถ	หรอืวกิลจริต	คอืเป็นบ้าตามกฎหมายของไทย

เรา		แต่ถึงแม้จะมีค�ายืนยันของนายแพทย์สมัยใหม่ก็ตาม	มติมหาชนยังมีความ
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เคยีดแค้นในการกระท�าผดิของจ�าเลยอยูเ่ป็นส่วนมาก	เฉพาะอย่างยิง่คดข่ีมขนืกระท�า

ช�าเราเด็ก	หรือฆ่าคนตั้ง	4-5	คนในครั้งเดียวกัน		เรื่องนี้แสดงว่ามติมหาชนยังล้าหลัง

กว่าวชิาแพทย์	ทัง้ๆ	ทีว่ชิาแพทย์กล้็าหลังอยูแ่ล้ว	มตมิหาชนยงัเดนิตามไม่ทนั

ถึงแม้ว่าไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์	เช่น	การลักเล็กขโมยน้อย	วิชาแพทย์ก็พิสูจน์แล้ว

ว่าการกระท�าผิดของบุคคลนั้นเกิดจากกรรมพันธุ์มิใช่น้อย	ตัวอย่างเช่น	บางคนเป็น

เศรษฐี	แต่เวลาไปไหนชอบหยิบของใส่กระเป๋าของตัว	บางทีอาจจะเป็นเพราะสิ่ง

แวดล้อมยัว่ยวนกไ็ด้	แต่ทางแพทย์ว่าเกดิจากสภาพของจิตใจได้เหมอืนกนั

ส�าหรับประเทศไทยเรายงัเป็นข้อยากยิง่ทีจ่�าเลยหรือทนายความของจ�าเลยจะ

อ้างความไม่ปกตขิองจติใจเป็นข้อต่อสู้ให้ศาลปราน	ีเพราะฉะนัน้ในการทีจ่ะพจิารณา

แก้ไขกฎหมายลักษณะอาญาก็ดี	ระบบการลงโทษผู ้กระท�าผิดตามกฎหมายก็ด	ี 

เฉพาะอย่างยิ่งบทลงโทษเด็กที่กระท�าความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้มีความรับ 

ผิดชอบในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้จึงควรส�าเหนียกในความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ

แห่งจติใจกบัการกระท�าผิดไว้ด้วย

เท่าที่เราท�าอยู่นี้คือ	เด็กท�าผิดก็ลงโทษโดยส่งโรงเรียนดัดสันดาน	มีได้มองใน

แง่ด้านการแพทย์	เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ปกครองควรจะได้รับการอบรมให้รู้ว่า	เด็ก

ท�าผดินัน้เพราะมีส่วนได้รับกรรมพันธุต์ดิต่อมาจากบรรพบรุษุ	เมือ่เป็นเช่นน้ีเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองควรจะปรานใีนเร่ืองนีใ้ห้มาก

โรคจิตส่วนมากได้รับมาจากกรรมพันธุ์	เช่น	โรค	Choria	โรค	Mongolism	 

เหล่านีเ้ป็นโรคซึง่ผูเ้ป็นแล้วท�าให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

รองลงมาเป็นพวกบ้าหมู่	Epilepsy		ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้บางคนกระท�าผิดต่อ 

ระบบสังคมบางอย่างได้	แต่บางรายก็เนื่องมาจากกรรมพันธุ์	แม้ว่าจะมีสาเหตุจากสิ่ง

แวดล้อมมากรายก็ตาม		และยังมีโรค	Schizophrenia	ซึ่งเป็นโรคลืมตัว	โรคนี้สืบ 

เนื่องมาจากกรรมพันธุ์บ้าง	และจากส่ิงแวดล้อมบ้าง		การแสดงอาการก็คือ	เคยมี

ปรากฏว่าไปฆ่าเขาตายแต่ไม่รู้สึกตัวว่าไปฆ่าเขาก็มี		แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม	คือ

สาเหตุจะเป็นกรรมพันธุ์หรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม	ศาลและเจ้าหน้าที่ปกครองจะถือ

ประโยชน์ปรานแีก่จ�าเลยในฐานทีเ่ป็นผู้มีสตไิม่สมประกอบ

โรคคุ้มดีคุ้มร้าย	Manic-depressive-psychosis		โรคนี้ผู้ที่เป็นมักจะแสดง 

อาการเศร้า	แล้วมาแสดงการกระท�ามิดีมิร้าย	โรคนี้มีผลมาจากกรรมพันธุ์และมักจะ

เป็นอยู่ช่ัวครั้งชั่วคราว		ฉะนั้นการควบคุมยากมากยิ่งกว่าโรคอ่ืนๆ	เช่น	การห้าม
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สบืพนัธุก์ไ็ม่ได้ผล	เพราะไม่แน่ว่าใครจะเป็นโรคนีห้รอืเปล่า

เมื่อพิจารณาตามรายการโรคเหล่านี้	จะเห็นว่า	โรคสืบเนื่องมาจากกรรมพันธุ์	

เราอาจแก้ได้จากประชากรรุ่นหลัง	คนปัจจุบันนี้เราต้องพยายามควบคุมมิให้กระท�า

ความผิดโดยกักตัวไว้โดยให้มีที่กินที่อยู่และมีอนามัยดีพอสมควร	และควรพยายาม

เกลีย้กล่อมมใิห้มีบตุรกจ็ะเป็นวธิป้ีองกนัและบ�าบดัทีช่อบด้วยเหตผุล

โรคที่เกิดจากส่ิงแวดล้อมมากกว่าจากกรรมพันธุ์นั้น	วิธีก�าจัดมิให้สืบพันธุ์นั้น

ได้ผลน้อย	ต้องแก้ด้วยการศึกษาและบ�าบัดทุกข์ภัยในทางสังคม	หรือวัฒนธรรม

เพราะฉะนั้นในเรื่องการป้องกันมิให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในประเทศใดประเทศ

หนึ่งนั้น	การศึกษาและการจัดวิธีการทางสังคมเป็นข้อส�าคัญย่ิง	เราสามารถท�าได้ดี

กว่าอย่างอื่น	ในด้านการศึกษามิใช่ให้อ่านออกเขียนได้	และมิใช่ให้เพียงได้รับการ

ศึกษาจากโรงเรียนอย่างเดียว	ต้องเป็นการศึกษาในความหมายอย่างกว้าง	รวมทั้ง

ศึกษาศีลธรรมความเป็นอยู่	การสมาคม	การอยู่ร่วมกัน	ควรจะปฏิบัติอย่างไร	ตลอด

จนถึงการกีฬา	การตั้งสโมสรส�าหรับยุวชน	ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	และไม่ใช่

ศึกษาแต่เฉพาะในเวลาครูสอนเท่านั้น	ต้องรวมถึงการศึกษาที่บ้านโดยการอบรม 

ศลีธรรมต่างๆ	ตลอดไปจนถึงการศกึษาชกัจูงไปในทางดใีนระหว่างเวลาว่างงานด้วย

เรือ่งนีจ้ะกล่าวในบทที	่16	ต่อไป





บทที	่16

การศกึษากบัปัญหาคณุภาพของประชากร
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เท่าที่เราได้เรียนมาแล้ว	ปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ในคุณภาพของพลเมืองว่าจะดีหรือไม่ดี

นัน้	เกีย่วกบัเหต	ุ2	ประการ	คอื

1.	กรรมพนัธุ์

2.	สิง่แวดล้อม

ลักษณะบางอย่างของบุคคลเนื่องมาจากกรรมพันธุ์เป็นต้นเหตุและบางอย่าง

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	ดังนั้นในการที่เราจะแก้ไขลักษณะของพลเมืองให้ดีได้	ก็ต้องดู

จากมูลเหตุดังกล่าวนี้	เหตุเกิดขึ้นเพราะอะไร	ก็จ�าต้องแก้ด้วยเหตุน้ันแต่ในเรื่อง

กรรมพนัธุน์ัน้เนือ่งด้วยเราไม่มคีวามรูก้ว้างขวางเพยีงพออย่างหนึง่และแม้จะมคีวามรู้

เพียงพอแต่ก็อาจไม่แน่ใจว่าการที่จะแก้ไขนั้นจะให้ดีไปได้สักแค่ไหน		ในบางกรณีเรา

ไม่รูว้ธิแีก้ไขเสยีเลย	เนือ่งจากเป็นปัญหาลกึลบัซบัซ้อน	ฉะนัน้เท่าทีเ่ราอาจจะท�าได้ใน

ทุกวันนี้	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับนักปกครองหรือนักรัฐศาสตร์)	ก็คือ	การแก้ไขสิ่ง

แวดล้อม	และให้เข้าใจในชัน้แรกว่าแม้ว่าจะได้เร่ิมพบปัญหาเร่ืองนีม้านานแล้ว	กใ็ช่ว่า

มนุษยชาติจะมีความรอบรู้ไปทุกอย่าง	หามิได้	ทฤษฎีใหม่ได้เกิดขึ้นเสมอในเร่ืองการ

ศึกษา	บางทใีช้ไปได้ไม่นานเท่าไรกเ็กิดเป็นผลร้ายพาย้อนกลบัไปทฤษฎเีก่าบ่อยๆ	กม็ี

ปัญหาชัน้ต้นมีอยูว่่า	เราต้องการพลเมืองในรูปใด

1.	ปัญหานี้ได้เคยกล่าวมาแล้ว	ความเห็นของผู้บรรยายมีอยู่ว่าเมื่อเราไม่

สามารถจะมีคนดีได้ทั่วทั้งประเทศ	ข้อที่เราควรจะหมายหวังไว้คือ	ต้องการคุณภาพ

ของพลเมอืงส่วนมากขนาดปานกลาง	ให้มีดบ้ีางแต่ให้มเีลวน้อย

2.	ในด้านความคิดเห็น	เราก็ไม่ต้องการให้พลเมืองท้ังหมดหรือส่วนมากมี
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ความคิดเห็นหรือช�านาญ	ในด้านความช�านาญ	ในด้านความรู้หรืออาชีพเหมือนกัน

ทั้งหมด	แต่เราต้องการให้พลเมืองในประเทศมีความช�านาญหลายๆ	สาขา	เพราะ

แต่ละความสามารถของบุคคลอาจน�าชาติให้รุ ่งเรืองได้ดีกว่าที่พลเมืองส่วนมากรู้

เหมอืนกนัแต่เพียงอย่างเดยีวหรือน้อยอย่าง

3.	ประเทศต้องการให้ประชาชนโดยท่ัวไปสามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง	

เพื่อจะได้เป็นผู้ใช้อ�านาจสูงสุดในการปกครองได้เต็มที่	ตามระบอบประชาธิปไตยไม่

ต้องการความนอบน้อมแต่อย่างเดยีวหรือความคดิทีล้่าสมยั		แต่ต้องการให้รูจ้กัใช้สติ

ปัญญาของตนเองให้ทนัสมัยหรือสู่ระดบัเดยีวกบัประเทศทีเ่จริญ

4.	ต้องการให้ประชาชนยดึม่ันอยูก่บัความประพฤตทีิดี่	มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ

ทั้ง	4	ประการนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บรรยาย	ผู้อ่ืนอาจจะไม่เห็น

ด้วยกเ็ป็นได้

การศกึษาแยกออกเป็น 3 อย่างคอื
1.	วิทยศกึษา	–	ศกึษาหาความรู้เพ่ือประโยชน์ในการท�ามาหาเลีย้งชพี

2.	พลศกึษา	–	ศกึษาเพ่ือให้รู้จักอนามัย

3.	ธรรมะศกึษา	–	ศกึษาเพ่ือให้รู้จกัในความด	ีสละความชัว่	และให้รูส้�านกึใน

สิง่ทีช่อบและไม่ชอบ

1. วิทยศึกษา	ตามที่ได้พิจารณามาแล้วในเร่ืองกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม 

จะเหน็ได้ว่า

ก)	สติปัญญาเด็กๆ	แต่ละคนนั้น	ผิดแผกแตกต่างกัน	บางคนฉลาดแต่บางคน

ก็โง่	และแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนฉลาด	บางทีลูกอาจโง่ก็เป็นได้	สติปัญญาของบิดา

มารดาไม่ใช่เคร่ืองวดัสตปัิญญาของบตุรอนัแน่นอนตายตวั

ข)	จากสติปัญญาของเด็กนั้น	เราอย่าเพ่ิงเหมาเอาว่าเด็กคนนั้นเรียนดีทุก

อย่าง	คนนั้นเรียนไม่ดีทุกอย่าง		แต่ขอให้พึงระลึกว่า	คนที่ไม่ฉลาดส�าหรับกิจการ

อย่างนั้น	แต่อาจไปท�าได้ดีส�าหรับอีกอย่างหนึ่ง	เช่น	บางคนอาจเก่งในทางคณิต-

ศาสตร์	แต่บางคนอาจช�านาญในการช่างฝีมือ	ฯลฯ	เหล่านีเ้ป็นต้น

ค)	ความสนใจของเดก็มไีด้ต่างๆ	กนั	ดงักล่าวมาแล้ว



140		ปัญหาพลเมือง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้	ผู้บรรยายเห็นว่าเราควรตั้งระบบการศึกษาให้เหมาะสม

ตามความสามารถของเดก็แต่ละจ�าพวก		แต่ก่อนมาไทยเราจดัระบบการศกึษาหนกัไป

ในทางสามญัศกึษา	ยิง่ในประเทศจนีด้วยแล้วยิง่หนกัไปใหญ่	เขาให้เรยีนแต่ต�าราขงจู	๊

เพ่ือสอบแข่งขันชิงต�าแหน่งจอหงวนเท่านั้น	ผลที่สุดท�าให้พลเมืองชาวจีนรู้แต่เฉพาะ

หนงัสอืกนัเป็นส่วนมาก

ดังนัน้	ถ้าจะท�าให้ถกูหลักกนัจรงิๆ	แล้ว	ควรแยกวธิกีารศกึษาออกให้มจี�านวน

มากหลายแขนง	โดยไม่ละเลยถึงสามัญศึกษา	เป็นการศึกษาเบื้องต้น	การจัดอาชีพ

และการจดัหาเงนิรายได	้เพือ่รองรบันักเรยีนทีเ่รยีนวชิาพเิศษ	ควรจดัท�าโดยละเอียด

และเหมาะสม	เมื่อจบประโยคประถมและมัธยมชั้นต้น	ชั้นปลาย	เด็กๆ	ควรจะได้รับ

การคัดเลือกเสมอ	แยกคนที่ฉลาดกับคนที่ทึบหรือเรียนช้าไว้จากกัน	แต่ไม่ใช่ละทิ้ง

พวกทีท่บึไว้ให้เสยีก�าลังใจ	ต้องคอยดแูลสืบดโูดยใกล้ชดิว่าบุคคลทีส่มองทบึแต่ละคน

นัน้มคีวามสนใจพเิศษหรอืช�านาญในทางอืน่ใดบ้าง	และควรสนบัสนนุในการนัน้	และ

วิธีการสอบไล่ในชั้นประถมและมัธยมนี้ก็ไม่ควรวางหลักกฎเกณฑ์ลงไปให้ตายตัวว่า

ทุกๆ	คนจะต้องสอบไล่ให้ได้ทกุวชิาในหลักสูตรปีนัน้ๆ	เราควรจดัหรือวางกฎเกณฑ์แต่

เพียงกว้างๆ	คือให้มีวิชาท่ีบังคับตามสมควรเท่านั้นก็เป็นการเพียงพอแล้ว		ในบาง

ประเทศเขาเลกิวิธกีารสอบไล่เสยีเลยแต่ไม่ถอืเอารายงานของครใูหญ่เป็นการเลือ่นขัน้

เป็นเกณฑ์	เพราะครอูยูใ่กล้ชดิกบันกัเรียนย่อมรูด้ใีนความรูค้วามสามารถของลกูศษิย์

ตน	และการเรียนต่อในชั้นมัธยมหรือมหาวิทยาลัย	ก็ต้องให้ครูรับรองเสียก่อนว่าให้

เรยีนต่อได้	จงึจะมสีทิธิส์อบคดัเลือกเข้าเรียนต่อ	แต่วธิกีารอย่างนีจ้ะให้ได้ผลกต่็อเมือ่

ก)	คร	ูจะต้องเป็นผู้ทีไ่ว้ใจได้ในความซือ่สัตย์สุจรติและยตุธิรรม

ข)	ผูป้กครอง	หรอืบดิามารดาของเดก็	กจ็ะต้องเข้าใจดแีละเล่ือมใสในระบอบ

ทีว่่านีด้้วยกนั	คอืต้องท�าตามค�าแนะน�าของคร	ูคล้ายๆ	กับว่าให้ครูเป็นผู้เลือกทางเดนิ

ให้กบัเดก็ๆ	แทนทีจ่ะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

2. พลศึกษา	จ�าเป็นต้องมีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน	อันเป็นความรู้ทั่วไป	

แต่การพลศึกษานี้ไม่ใช่แต่จะสอนให้เด็กรู้แต่เพียงไปยืนดัดตนหรือเล่นกีฬาเท่านั้น	

ต้องให้รู้ซ้ึงถึงคุณค่าของการพลศึกษาว่าให้ประโยชน์แก่ร่างกายเพียงใด	แม้กระทั่ง

การกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายและการครองชีวิตอย่างไหนจึงจะได้คุณและ

โทษ	และการพลศึกษาน้ียงัมปีระโยชน์นอกเหนอืไปอกี	คอืท�าให้รูจั้กธรรมะเกดิขึน้ใน
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ใจ	เด็กหนุ่มๆ	ถ้ามีการกีฬาจูงใจก็อาจสนับสนุนในทางศีลธรรมและมักจะเอาเวลาไป

หมกมุน่อยูก่บัการกฬีา	แทนทีจ่ะหนัไปสู่อบายมขุ

3. ธรรมะศึกษา	เท่าท่ีสังเกตรู้สึกว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เส่ือมไปในเร่ืองศีลธรรม

หรือธรรมะ	ตามโรงเรียนต่างๆ	ได้จัดให้มีการสอนในเรื่องศาสนา	แต่การสอนนี้ควร

แต่เพยีงเพลาๆ	พอให้เป็นทีส่นใจแก่เดก็	และควรให้เดก็รูถ้งึความมุง่หมายของศาสนา	

และให้รู้จริงในข้อเปรียบเทียบ	ไม่ใช่สักแต่สอนให้ท่องบ่นเป็นนกแก้วโดยไม่รู้ความ

หมายในค�าท่องนัน้ๆ	เพราะอาจท�าให้เกิดความเบือ่หน่ายได้ง่าย	ตามทีส่งัเกตดหูรอืที่

เห็นมาแล้ว	ตามโรงเรียนของเด็กไทยเราเด็กมักท่องบทศาสนาไปโดยไม่รู้ความหมาย	

เพราะค�าท่องนั้นเป็นภาษาบาลี	จึงสักแต่ว่าท่องเป็นการไม่ถูกต้องและไม่ได้รับ

ประโยชน์อะไรเลย	อีกอย่างหนึ่งนอกจากทางโรงเรียนแล้ว	ทางบ้านบิดามารดาหรือ 

ผูป้กครองกค็วรคอยส่ังสอนและท�าตวัอย่างให้เหน็ด้วย

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีน่าสนใจและน่าจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ดี	คือ	

ความสัตย์สุจริต	เพราะคนท่ีมีความสัตย์สุจริตก็คือคนที่มีศีลธรรมหรือเป็นบุคคลที่มี

ธรรมะอยู่ในใจนั่นเอง	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่ังสอนให้เด็กมีความสัตย์

สุจริตนี้	และต้องร่วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ้าน	เพราะการฝึกหัดอบรมเด็ก

ให้ดีตั้งแต่เยาว์วัยก็เท่ากับประเทศจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพดีในภายหน้า	ตัวอย่างใน

ประเทศอังกฤษได้รับความอลเวงแร้นแค้นในเรื่องอาหารและเครื่องนุ่งห่มในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที	่2	ถงึกบัต้องมกีารแบ่งปันอาหารและเครือ่งนุง่ห่มกันกินและใช้	ซึง่

รัฐบาลเป็นคนจัดการ	และราษฎรเป็นคนปฏิบัติ	และเขาด�าเนินไปด้วยดี	จนกระท่ัง

เหตกุารณ์เข้าสูข้ั่นปกตเิรียบร้อย	เท่าทีเ่ขาท�าได้นีเ้พราะมีความสตัย์สจุรติ	(Standard	

of	Honesty)	และมีธรรมะอยู่ในใจ	ประเทศอังกฤษจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้	และเมื่อ 

ประสบความคบัแค้นเข้ากย็งัไม่ถึงกบัส้ินเนือ้ประดาตวั
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ค�าขอบคณุ

เนือ่งด้วยสถานศกึษาสงัคมสงเคราะห์	พจิารณาเหน็ว่า	เรือ่ง	Social Welfare 

Service in England	ของนางมาร์กาเรต็	อึง๊ภากรณ์	พร้อมกับค�าแปลเป็นภาษาไทย 

ของนายป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางเชย	

ประสาทเสรี	และนางเซาะเช็ง	อึ๊งภากรณ	์เมื่อวันที	่12	มีนาคม	2493	นั้น	เป็นเรื่อง

ทีม่ีประโยชน์แก่นกัศึกษาสงัคมสงเคราะห	์และแก่ผูส้นใจในเรื่องนี้ทัว่ไป	สถานศึกษา

สังคมสงเคราะห์จึงได้ขออนุญาตท่านผู้เขียนและผู้แปลจัดพิมพ์เร่ืองน้ีขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง	

ดงัทีท่่านได้เหน็อยูน่ี้

สถานศึกษาสังคมสงเคราะห์ขอขอบคุณในวิทยาทานของนายป๋วย	และนาง 

มาร์กาเรต็	เป็นอย่างยิง่	ไว้	ณ	ทีน่ีด้้วย

สถานศกึษาสงัคมสงเคราะห์	

ส�านกัวฒันธรรมฝ่ายหญงิ	

จาก	 มาร์กาเร็ต	อึ๊งภากรณ์.	การสงเคราะห์ประชาชนในประเทศอังกฤษ.	แปลโดย	ป๋วย	 
	 อึ๊งภากรณ์	(พระนคร:	สถานศึกษาสังคมสงเคราะห์	ส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	สภา 
	 วฒันธรรมแห่งชาต,ิ	2496)
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ส่วนที ่1 การสงเคราะห์ประชาชนโดยทัว่ไป

ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนใน

ประเทศองักฤษ	และโดยเฉพาะจะกล่าวถึงการสงเคราะห์เดก็ในวยัศกึษา

ได้เป็นที่ทราบกันดีมาเป็นเวลานานแล้วว่า	ในชนหมู่ใดหมู่หนึ่งย่อมจะมีคนที่

ตกทุกข์ได้ยากโดยที่ไม่สามารถจะปลดทุกข์นั้นได้ด้วยตนเอง	และก็มีบุคคลเป็นอัน

มากที่เอาใจใส่พยายามจะช่วยเหลือผู้ที่ได้ทุกข์อยู่เสมอ	ทุกข์เข็ญที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้น

จากความจน	ความเจ็บป่วย	การไม่มีอาชีพ	ความบกพร่องในทางจิตประสาท	ความ

ชรา	เป็นต้น		มนุษย์เราได้ค่อยๆ	เข้าใจกันแล้วว่า	เมื่อมีผู้ตกยากในหมู่ชนใด	ชนใน 

หมู่นั้นทั้งหมู่ก็มีหน้าที่ท�าการบ�าบัด	และฉะนั้นรัฐบาลเองก็ได้จัดการด�าเนินการ 

สงเคราะห์ราษฎรในบางด้าน	ส่วนทีง่านของรฐับาลยงัมิได้คลุมไปถึงนัน้กย็งัมอียู	่และ

ในส่วนนี้ก็มีเอกชนศรัทธาท�าอยู่เป็นประโยชน์ยิ่งนัก	ดังจะเห็นได้ว่า	ผู ้ที่ท�าการ

ประชาสงเคราะห์อาจจะเป็นพนักงานรับสินจ้างจากรัฐบาลหรือเทศบาล	หรือสินจ้าง

จากการเรี่ยไรเอกชนผู้สนใจในงานนั้นๆ	หรืออาจจะเป็นผู้ที่ไม่รับสินจ้างแต่อุทิศเวลา

ว่างมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประเภทใดก็ดี	คนเหล่านี้ต่าง

ท�าชนดิเดยีวกนั	มหีลักความมุ่งหมายอย่างเดยีวกนัทัง้นัน้

หลกัข้อแรกในการประชาสงเคราะห์กค็อื	พยายามช่วยผูต้กทกุข์ให้ช่วยตนเอง

และถ้าท�าได้ก็ช่วยให้ตั้งตัวได้เอง	เป็นหน่วยอิสระในหมู่ชนนั้นๆ	ในการติดต่อกับผู้ได้

ทุกข์	จะต้องพยายามแสดงตนเป็นเพ่ือน	และห้ามขาดมิให้ท�าให้ผู้ที่เราจะช่วยเหลือ



ภาคผนวก	1:	การสงเคราะห์ประชาชนในประเทศอังกฤษ		147

นั้นขาดความเคารพในตนเอง	มีข้อที่จะต้องส�าเหนียกอยู่เสมอ	คือ	ผู้ตกทุกข์นั้นส่วน

มากได้รับทุกข์ยากทั้งๆ	ที่ไม่ใช่ความผิดของตน	และพนักงานสงเคราะห์จะต้องค�านึง

ถงึหวัอกของผู้ทีต่กอยูใ่นฐานะอนัล�าบากเช่นนัน้อยูเ่สมอ

เม่ือพนักงานสงเคราะห์เห็นผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	เขาจะต้อง

มองให้ลึกซึ้งเลยปัญหาเฉพาะเร่ืองนั้นลงไป	เพื่อค้นดูว่าอะไรเป็นต้นเหตุส�าคัญ	โดย

มากมกัจะปรากฏมปัีญหาอืน่ๆ	ทีจ่ะต้องแก้ไขนอกเหนอืไปจากปัญหาซึง่ได้สังเกตเหน็

แล้วในวาระแรกเริม่	เราจะต้องพจิารณาดบูคุคลแต่ละคนในแง่ทีเ่ขาเป็นหน่วยหนึง่ใน

ครอบครวัของเขา	เพราะเหตวุ่า	ความประพฤตขิองคนคนหนึง่ย่อมกระทบกระเทอืน

ถึงคนอื่นๆ	ในครอบครัวเดียวกัน	เป็นต้นว่า	เมื่อพนักงานสงเคราะห์เห็นว่าเด็กคนใด

น่าจะได้รับความสงเคราะห์	เขาก็จะพยายามศึกษาดูสภาพครอบครัวของเด็กนั้น	

พยายามผูกมิตรกับบิดาของเด็ก	และมักจะเห็นว่าบิดามารดาน้ันๆ	มีปัญหาบางข้อที่

เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาของเด็ก	เช่น	บิดาไม่มีงานท�า	บิดาหรือมารดาป่วยหรือ 

จติประสาทบกพร่อง	เป็นต้น

ที่กล่าวมานี้เป็นงานที่พนักงานสังคมสงเคราะห์จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว	แต่ใน

ขณะเดียวกัน	ก็จ�าเป็นอยู่เสมอที่จะต้องพิจารณาเลยจากครอบครัวไปถึงประเทศท้ัง

ประเทศ	ปัญหาบางข้ออาจจะเกิดจากเหตุท่ีประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ	หรือบ้าน

เรือนเลวทราม	หรือขาดความสะดวก	อนามัย	ขาดการศึกษา	หรือขาดเครื่องอุปโภค

บริโภค	และปัญหาเหล่านี้แก้ได้ก็ต้องอาศัยรัฐบาลท�าการบ�าบัดอย่างขนานใหญ่	

พร้อมกับการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วพนักงานสงเคราะห์ก็ควรท่ีจะพยายามช้ีแจงให้

ราษฎรเข้าใจถึงสภาพแห่งสังคม	เพ่ือจะช่วยให้ราษฎรมปีากเสยีงร้องขอให้รฐับาลช่วย

บ�าบัดทุกข์ให้	ตามปกติพนักงานสงเคราะห์ย่อมมีงานอยู่เต็มมือแล้ว	และมีเวลาว่าง

พอทีจ่ะปฏบิตัใินข้อนีเ้พียงเล็กน้อยเท่านัน้	แต่กห็าควรทีจ่ะเพกิเฉยเสยีทเีดยีวไม่

ในประเทศอังกฤษ	งานประชาสงเคราะห์เป็นงานที่จ�าเป็นมาก	เพราะมีย่าน

โรงงานอุตสาหกรรมกว้างใหญ่	และย่านเหล่านี้คนงานพ�านักอาศัยอยู่ในสภาพอัน

ทราม	บ้านเรอืนต่างๆ	บางแห่งเป็นซากของสมยัเมือ่ร้อยปีทีแ่ล้วมา	ซึง่ในขณะนัน้เขา

สร้างบ้านจ�ากัดเนื้อที่อย่างที่สุด	เพ่ือหาก�าไรให้มากเท่าที่จะท�าได้	โดยมิได้ค�านึงถึง

สุขภาพอนามัยของผู้อยู่	อากาศทึบ	ขาดแสงสว่าง	ขาดพื้นที่	และการสุขาภิบาลก็มัก

จะเป็นไปอย่างแบบเก่า	คนในย่านเดยีวกนัมสีภาพคล้ายคลงึกนั	และเมือ่ใครทุกข์ยาก

ข้ึนสกัคน	คนอืน่ๆ	แม้จะพยายามช่วยเหลือสักปานใด	กม็กัมรีายได้น้อยนกัทีจ่ะช่วยได้	
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มภีาษติทีเ่ขาพดูกนัตดิปากว่า	“คนทีช่่วยคนจนนัน้คอืคนจน”	และพนกังานสงเคราะห์

มักจะเห็นปรากฏเป็นจริงตามภาษิต		พอมีครอบครัวใดได้รับความล�าบากข้ึนเมื่อใด	

เพื่อนบ้านก็ร่วมมือกันช่วยเหลือ	และบางครั้งถึงกับมีการเรี่ยไรกันทั้งถนน	แต่เนื่อง

ด้วยแต่ละครอบครวักย็ากจนอยูด้่วยกนัทัง้นัน้	การช่วยเหลอืจงึท�ากนัไม่ถงึขัน้เพยีงพอ	

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารอนเุคราะห์จากคนภายนอก	ซึง่อาจจะเป็นรัฐบาลหรอื

องค์การเอกชน

ในวาระดั้งเดิมงานสงเคราะห์ชาวบ้านมีสมาคมเป็นผู้จัดท�า	 เช่น	โรงทาน

ของวัด	หรือองค์การบุญอื่นๆ	ที่ชาวบ้านเรี่ยไรกันตั้งขึ้น	เมื่อเวลาล่วงไปและชนทั้ง

ชาติเห็นความจ�าเป็นขึ้น	องค์การเทศบาลและรัฐบาลก็ได้รับเอางานบางส่วนมาท�า

โดยใช้เงนิจากภาษอีากรจุนเจือ

เนื่องจากงานสงเคราะห์ราษฎรน้ีเป็นงานคลุมตลอดชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ

ของมนษุย์ทกุด้าน	จงึเกดิมปัีญหาขึน้มากมายถงึกับพนกังานสงเคราะห์ต้องแบ่งสาขา

งานกนัท�า	ต่างกเ็ช่ียวชาญกนัไปคนละด้าน	เช่น	ด้านจติประสาทไม่สมประกอบ	ด้าน

เจ็บป่วยทางร่างกาย	ด้านคนตาบอด	ด้านเด็ก	เป็นต้น	แต่พนักงานแต่ละด้านก็ต้อง

พิจารณาเพ่งเล็งถึงกรณีมีปัญหาทั้งมวลเป็นเร่ืองเดียวกัน	และเมื่อมีปัญหาท่ีตนไม่

ช�านาญ	ก็จ�าต้องมอบเรื่องให้แก่ผู ้อื่นที่ฝึกฝนอยู ่ในปัญหานั้นๆ	เช่น	พนักงาน

สงเคราะห์เด็กอาจจะพบว่าพ่อหรือแม่ของเด็กตาบอด	จึงน�าเรื่องขึ้นให้พนักงาน

ประเภทคนตาบอดพจิารณาร่วมด้วย	ทัง้	2	คนท�างานในครอบครัวเดยีวกัน	แต่คนละ

ด้าน	และร่วมปรกึษาหารืออยูเ่สมอ	เพ่ือจะได้ท�าประโยชน์แก่ครอบครวันัน้ได้เตม็ที่

การประชาสงเคราะห์ของรฐับาล
ได้กล่าวมาแล้วว่ารัฐบาลได้ค่อยๆ	ขยายงานออกไปทีละขั้นเพื่อช่วยราษฎร 

ผู้ทุกข์ยาก	และงานนี้ก็ท�าเป็นงานเดียวกันทั้งประเทศ	โดยใช้เงินที่เก็บได้จากภาษี

อากร	งานสงเคราะห์ของรัฐบาลนี้	ได้แก่	การประกันรายได้	การอนุเคราะห์รายได้	

การสงเคราะห์สุขภาพ	การให้ค่าทดแทนความบาดเจ็บในขณะที่ประกอบอาชีพ	เบี้ย

เลีย้งครอบครวั	การสงเคราะห์เร่ืองบ้าน	เร่ืองการศกึษา	เป็นต้น

“การประกันรายได้”	หมายความว่า	ราษฎรที่มีวัยผู้ใหญ่แทบทุกคนจะต้อง

จ่ายเบีย้ประกนัเป็นรายสปัดาห์ให้แก่กองกลาง	และเมือ่ใครเกิดเลีย้งตนไม่ได้	ก็มสีทิธิ

ได้รับประโยชน์จากกองกลางนั้น	ประโยชน์เช่นนี้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ให้แก่ผู้ที่หางาน
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ท�าไม่ได้	ผูป่้วย	ผู้ชรา	และแม่ม่าย	ค่าคลอดบตุร	และค่าท�าศพ	เป็นต้น

“การทดแทนความบาดเจบ็เนือ่งจากอาชพี”	นัน้	จ่ายให้แก่ผูท้ีต้่องบาดเจบ็ใน

ขณะประกอบอาชพี	จ่ายเป็นรายสัปดาห์ตลอดเวลาทีท่�างานไม่ได้

“การอนเุคราะห์รายได้”	เป็นการช่วยเหลอืผูท้ีไ่ม่จดัอยูใ่นข่ายทีไ่ด้รบัประโยชน์

จากการประกันรายได้	กล่าวคือ	แม้ว่าจะมิได้จ่ายเบี้ยประกันก็ตามก็อาจจะได้รับ 

รายได้ช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์	เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าจะยอมให้ผู้ใดอดตายมิได้	 

ไม่ว่ากรณจีะเป็นอย่างใดกต็าม

“การสงเคราะห์สขุภาพ”	หมายถงึการให้การรกัษาพยาบาลตลอดจนยารกัษา

โรค	โดยไม่คิดเงินแก่ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการให้รักษาเช่นนั้น	การสงเคราะห์ประเภทนี้

คลุมถึงการจ่ายแว่นตา	การรักษาฟัน	การจ่ายแขนขาจ�าลอง	หรือสิ่งอื่นๆ	ที่แพทย์

รบัรองว่าจ�าเป็น

“เบี้ยเลี้ยงครอบครัว”	ในอังกฤษจ่ายให้ส�าหรับบุตรทุกคน	เว้นไว้แต่คนหัวปี	

และจ่ายให้แก่ทกุครอบครัวเหมอืนกันหมด	ไม่ว่าจะจนหรอืรวย	มคีวามมุง่หมายอยูท่ี่

จะบ�ารุงเด็กๆ	ของประเทศ	โดยเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นเป็นเบี้ยช่วย

เหลือเท่านั้น	ไม่ได้ให้มากพอที่จะเล้ียงลูกได้ทั้งสิ้น  อนึ่ง	เด็กคนที่ไปโรงเรียนมีนมโค

ให้รบัประทานโดยไม่คดิมลูค่า	และหญงิมคีรรภ์กับทารกอายตุ�า่กว่า	5	ขวบ	ซือ้นมได้

ถูกกว่าธรรมดา	นอกจากนั้นหญิงมีครรภ์และเด็กอายุต�่ากว่า	5	ขวบ	ยังได้รับแจก

น�า้มนัตบัปลากนิกบัยาวติามินฟรี	และซือ้น�า้ส้มคัน้ได้ในราคาถกู	

เทศบาลต่างๆ	ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวที่ม ี

รายได้น้อยเช่าได้	ในอัตราย่อมเยา	นอกจากนี้ส่วนที่เทศบาลท�าให้แก่ราษฎรโดยมิได้

คิดมูลค่าก็คือ	การศึกษาส�าหรับเด็กทุกคนในเขตอายุ	5-15	ขวบ	สถานีอนามัย

ส�าหรบัมารดาและเดก็	ห้องสมุด	ฯลฯ

ประโยชน์จากการสงเคราะห์นานาประการนี้	แม้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ได้

มากก็ตาม	ยังหาเป็นท่ีพอเพียงไม่	ในเม่ือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องประสบการ

ไม่มีอาชีพหรือการเจ็บป่วยเป็นเวลานาน	นอกจากความยากจนทางทรัพย์แล้ว	ก็มัก

จะมีปัญหาอื่นเกิดข้ึนซ้อน	ซึ่งจะแก้ไขได้ก็โดยอาศัยความช่วยเหลือของพนักงาน

สงเคราะห์ผู้ช�านาญและมีใจเมตตากรุณา	เช่น	อาจจะเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาท

ระหว่างสามภีรรยา	ซึง่เกดิกระทบกระเทือนถึงจติใจบตุร	เรือ่งความโง่เขลาของพ่อแม่

ในวิธีเลี้ยงลูก	หรือเรื่องความบกพร่องทางจิตประสาท	หรือทางศีลธรรม	เป็นต้น	
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อย่างไรก็ดี	มิใช่ว่าปัญหาทั้งหลายจะขจัดได้ทุกเรื่องก็หาไม่	พนักงานสงเคราะห์

ประชาชนต่างทราบดีว่า	เหตุการณ์แวดล้อมบางประการและลักษณะของคนบาง

อย่าง	เป็นอปุสรรคส�าคญัทีไ่ม่มีความพยายามอนัใดจะสามารถชนะได้

บางครัง้บคุคลผูท้ีต่กทกุข์ได้ยากนัน้เองไม่เข้าใจว่าตนมสีทิธิได้ประโยชน์สถาน

ใดบ้าง	พนักงานสงเคราะห์ก็ต้องอธิบายให้เขาฟัง	ช่วยกรอกรายการในแบบค�าร้องที่

เกีย่วข้องต่างๆ	และบางทถึีงกบัต้องช่วยตดิต่อเจ้าหน้าทีร่าชการแทนให้ก็มี

งานสงเคราะห์ประชาชนในสาขาต่างๆ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัว
มีสมาคมการกุศลบางแห่ง	ซึง่ได้รายได้จากเงนิเรีย่ไรน�ามาสงเคราะห์ประชาชน

ในทางทรัพย์ทุกชนิด		“สมาคมสงเคราะห์ครอบครัว”	ในกรุงลอนดอน	และสมาคม

อืน่ๆ	ซึง่คล้ายคลงึกนัในส่วนอืน่ๆ	ของประเทศองักฤษ	เหน็จะเป็นองค์การท่ีใหญ่ทีส่ดุ

ในประเภทนี้	เมื่อมีใครขัดสนก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือเรื่องเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

เรือน	ภาชนะ	เครื่องใช้ส�าหรับทารก	ยาในยามเจ็บไข้	เงินยืมส�าหรับยามขัดสน	หรือ

ส�าหรับเป็นทุนตั้งตัว	และสิ่งอื่นๆ	อีกมากอย่าง		พนักงานของสมาคมนี้จะประเมินดู

ความจ�าเป็นของผู้นั้นๆ	ส�ารวจดูมูลเหตุความต้องการ	และเมื่อเห็นควรก็ให้ความ

สงเคราะห์ไป โดยมุง่หมายว่าจะช่วยให้ครอบครวันัน้ๆ	ตัง้ตวัเอง และจะได้ไม่ต้องการ

ความช่วยเหลืออีกต่อไป	ยังมีสมาคมอื่นๆ	ซึ่งท�างานเฉพาะในการสงเคราะห์จัดหา

ท่ีพกัส�าหรบัผูก้�าลงัฟ้ืนไข้	ทีอ่าศยัส�าหรับผู้ชราหรือสงเคราะห์ครอบครวัทหาร	เป็นต้น

พนกังานสงเคราะห์ประจ�าโรงพยาบาล
พนักงานสงเคราะห์ประจ�าโรงพยาบาลในภาษาอังกฤษเรียกว่า	Hospital	 

Almoners	เป็นผู้ท�างานเกี่ยวกับปัญหาพิเศษของผู้ป่วย	ในบางกรณีเมื่อการรักษา 

พยาบาลไม่เข้าข่ายทีรั่ฐบาลจดัการให้เปล่าๆ	พนกังานสงเคราะห์กจ็ะต้องสบืถงึฐานะ

การเงินของคนไข้ว่าจะสามารถช�าระค่ารักษาได้หรือไม่เพียงใด	และเป็นผู้ก�าหนด

จ�านวนเงินค่ารักษาตามความสามารถของคนไข้	เม่ือคนไข้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

คนไข้อาจจะจ�าเป็นต้องพักผ่อนเพิ่มเติมในสถานพักฟื้น	พนักงานสงเคราะห์ก็จะ

จัดการให้ตามความจ�าเป็น และก�าหนดเงินที่คนไข้จะต้องจ่ายตามรายได้ของเขา	ถ้า

คนไข้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครช่วยดูแลลูกให้	พนักงานนั้นก็จะ

จัดการฝากเด็กๆ	เข้าไว้ในโรงเลี้ยงเด็กของเทศบาลหรือสมาคมเอกชน	คนไข้บางคน
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อาจจะมีข้อกังวลว่าระหว่างที่ตนต้องอยู่โรงพยาบาลอาจจะต้องขาดอาชีพที่ท�าอยู่ไป	

พนักงานสงเคราะห์ก็จะติดต่อกับนายจ้างเพ่ือร้องขอให้สงวนหน้าที่งานของคนไข้นั้น

จนกว่าจะกลับมาท�าใหม่	หรือบางทีคนไข้อาจจะเป็นห่วงว่าห้องที่ตนเช่าเขาอยู่นั้น

เจ้าของบ้านอาจให้คนอืน่เช่า	เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลก็ไปเจรจากับเจ้าของบ้านให้หาย

ห่วง	คนไข้ที่มีใจกังวลเร่ืองต่างๆ	อยู่นั้นย่อมจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ

พยาบาลรักษา	เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสงเคราะห์ประจ�าโรงพยาบาล 

ที่จะขจัดข้อกังวลเหล่านี้เสีย	นอกจากนี้ยังมีหน้าที่แนะน�าคนไข้ให้เข้าใจว่าเขามีสิทธิ

ได้รับประโยชน์จากวิธีประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างใดบ้างตลอดเวลาที่เจ็บป่วยอยู่	

เม่ือคนไข้ออกจากโรงพยาบาลไป	หากแพทย์เห็นว่าเขายังจะต้องรับประทานอาหาร

พิเศษอย่างใด	ซึ่งคนจนอาจจะไม่สามารถซื้อได้ในบางต�าบล	เขามีสมาคมจัดอาหาร

พเิศษส�าหรบัคนไข้และพนกังานสงเคราะห์กจ็ะตดิต่อกบัสมาคมเหล่านี	้

งานสงเคราะห์ทางโรคจติ
พนักงานสงเคราะห์บางคนเป็นผู้ฝึกฝนช�านาญทางปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่มีจิต

ประสาทบกพร่องหรือคนบอ	การปฏิบัติงานก็คือไปเยี่ยมเยือนคนไข้ชนิดนี้ที่บ้านเป็น

นิจศีลเพื่อสืบดูว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างใดบ้าง	ถ้าเป็นเด็กก็จัดส่งไปเข้า

โรงเรียนพิเศษซึ่งเทศบาลตั้งข้ึน	และเม่ือออกจากโรงเรียนก็สอดส่องหางานชนิดที่

เหมาะให้ท�า และคอยระวงัมใิห้ถกูข่มเหงรงัแก	คนไข้บางรายอาจจะมอีาการหนกัจน

ให้การศึกษามิได้	ก็จัดการให้เข้าโรงพยาบาลโรคจิต	และโรงพยาบาลที่ว่านี้ส่วนมาก

มักจะมีพนักงานสงเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่เก่ียวกับปัญหาส่วนตัวของคนไข	้

พนักงานสงเคราะห์เหล่านี้อาจจะเป็นข้าราชการเทศบาลหรือเป็นคนงานในสมาคม

เอกชนแล้วแต่กรณี

งานสงเคราะห์เดก็
พนักงานประเภทนี้ท�าหน้าที่โดยเฉพาะเก่ียวกับเด็กในวัยเรียน	และช่วยดูแล

ต่อไป	หลังจากเดก็ออกจากโรงเรียนไปแล้วสักปีหรอืสองปี	จะกล่าวถงึงานชนดินีโ้ดย

ละเอยีดในส่วนที	่2
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สถานอีนามยัส�าหรบัมารดาและทารก
สถานีอนามัยประเภทนี้ปกติเทศบาลเป็นผู้ด�าเนินงาน	แต่บางทีก็เป็นของ

สมาคมเอกชน	ท�างานเกี่ยวกับสุขภาพของหญิงมีครรภ์และทารกตั้งแต่ก�าเนิดจนอายุ	

5	ขวบ	ส�าหรบัมารดานัน้	มกัจะไปให้ตรวจเป็นระยะๆ	ไป	ทัง้ก่อนและหลังการคลอด

บุตร	เพือ่ให้เป็นทีแ่น่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกตทิัง้ในระหว่างและภายหลังการมคีรรภ์	เมือ่

เด็กเกิดแล้วมารดาก็อาจจะพาไปสถานีอนามัยเป็นระยะๆ	เพ่ือช่ังน�้าหนักและให้

แพทย์หรือนางพยาบาลตรวจดูสุขภาพทั่วๆ	ไป	เป็นการป้องกันโรค	และผู้หญิง 

ลูกอ่อนมักจะไปขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับปัญหาการให้อาหารเด็ก	ปัญหาเรื่องฟันน�้านม

งอก	หรือปัญหาเรื่องนิสัยของทารก	นางพยาบาลที่อยู่ประจ�าสถานีประเภทนี้เป็น 

ผู้ได้รับการอบรมเฉพาะเป็นพิเศษ	ชื่อที่เรียกในภาษาอังกฤษแปลตามตัวอักษรว่า	 

“ผู้เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพ”	และเขาอาจจะไปเยือนตามบ้านทุกๆ	บ้าน	ที่มีทารกเกิด

ใหม่	ในต�าบลของเขา	เพือ่สอบดวู่าใครต้องการค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลืออย่างใด

บ้าง	นางพยาบาลเช่นว่าต้องได้รับการอบรมทางปัญหาการสงเคราะห์นอกเหนือไป

จากการศึกษางานพยาบาล	ส่วนหนึง่ในหน้าทีข่องเขาคอื	เตอืนให้มารดาถอืประโยชน์

จากการทีร่ฐับาลจดัหาอาหารจ�าพวกวติามินไว้จ่ายให้แก่หญงิมคีรรภ์และทารก

เจ้าหน้าทีฝึ่กสนัดานผูต้้องโทษทางอาญา (หรอืเจ้าหน้าทีภ่าคทณัฑ์)
เจ้าหน้าทีป่ระเภทนี	้มทีัง้ผู้ชายและผู้หญงิทีก่ระทรวงมหาดไทยได้อบรม	และ

มอบหน้าที่ให้ท�าเกี่ยวกับผู้ต้องโทษทางอาญาทั้งผู้ใหญ่และเด็กโดยมุ่งหมายที่จะ 

สงเคราะห์บุคคลเหล่านี้	โดยเฉพาะเด็กๆ	ที่ปรากฏว่าไม่สามารถประพฤติตนให้ชอบ

ด้วยกฎหมาย	และหวังว่าจะสามารถช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับประพฤติชอบต่อเพื่อน

มนุษย์	กับช่วยป้องกันมิให้กลายเป็นคนร้ายไม่เข็ดหลาบ	ส�าหรับผู้ใหญ่นั้นผู้ที่ท�าผิด

คร้ังแรกมักจะถูกภาคทัณฑ์	คือมีหน้าที่ที่จะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห	์

แทนที่จะถูกจ�าคุกเสียทีเดียว	ส�าหรับเด็กที่ถูกน�ามาขึ้นศาลนั้น	ปกติก็ถูกภาคทัณฑ	์

และเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์จะต้องพบปะกับเด็กนั้นอยู่เป็นนิตย์	ณ	ที่ท�าการของเขาเอง	

หรอืทีบ้่านของเดก็	หรอือาจจะพาเดก็นัน้ไปเทีย่วเพือ่ให้สนทิชิดชอบกัน	จะได้สืบดไูด้

ว่าเหตุใดจงึประพฤตก้ิาวร้าวต่อผู้อืน่	แทบทกุรายทีเ่ดก็มจีติประสาทปกตมิกัจะเหน็ได้

ว่าเหตุส�าคัญได้แก่ชีวิตของเด็กในครอบครัว	เช่น	มักจะเกิดจากความหวาดกลัวเกรง

ภัย	เนื่องจากบิดามารดาไม่ปรองดองกัน	หรือความริษยาพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	หรือบางที
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ก็ริษยาแม้แต่พ่ีน้องของตนเอง	หรือบิดามารดาบกพร่องไม่รักบุตร	หรือบกพร่องโดย

ประพฤติทราม	เช่นนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามหารือเตือนให้บิดามารดาท�าดีต่อเด็ก หรือ

พยายามหาวิธีชักจูงใจเด็กให้หมกมุ่นไปในเร่ืองอื่นแทน	(เป็นต้นว่าให้เข้าสโมสรเด็ก)	

หรืออาจจะให้ความเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะพรากเด็กไปเสียจากบ้านไปฝากไว้กับ 

ผูท้ีต้่องการจะเล้ียงเป็นลูก	หรือไปฝากไว้ในโรงเลีย้งเดก็

พนกังานสงเคราะห์คนตาบอด 
พนกังานสงเคราะห์คนตาบอดอาจจะเป็นข้าราชการเทศบาล	หรือเป็นคนของ

สมาคมเอกชน	มีหน้าที่ไปเยือนคนตาบอดที่บ้านเพื่อตรวจดูว่าเขาได้รับเงินช่วยเหลือ

หรือไม่ตามที่มีสิทธิจะต้องได้	แนะน�าให้ทราบถึงสถานที่ซึ่งจัดหาไว้พิเศษส�าหรับ

อบรมให้ท�างานได้ ช่วยให้คนตาบอดที่เป็นผู ้หญิงหัดเย็บปักถักร้อย	ฯลฯ	และ

พยายามช่วยให้คนตาบอดรู้สึกคลายความว้าแหว่ และให้ส�านึกว่ามีผู้ท่ีตนจะขอร้อง

ให้ช่วยเหลอืได้ในยามยาก

พนกังานสงเคราะห์ทางศลีธรรม
พนักงานชนิดนี้ตามปกติมักจะเป็นคนของวัด	มีหน้าที่พยายามชักจูงให้ผู้ที่

ประพฤติทรามกลับใจเสียใหม่	และแสดงให้เห็นทางด�าเนินชีวิตอันชอบธรรม	

พนักงานบางคนปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ	เพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในอบายมุข	

ซึ่งเด็กเผอิญอยู่ใกล้ชิด	ในรายที่ร้ายแรงก็อาจจ�าเป็นที่จะขอค�าสั่งศาลย้ายเด็กออก

จากครอบครวัไปฝากไว้กบัผู้ทีต้่องการเล้ียงเป็นลกู	หรอืโรงเลีย้งเดก็	

พนกังานสงเคราะห์ผูป่้วยเป็นวณัโรค
เนื่องด้วยวัณโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่ง	จึงมีสถานีปราบวัณโรคของเทศบาลขึ้น

ส�าหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย	และตรวจร่างกายครอบครัวของคนไข้เป็นระยะเวลา

สม�่าเสมอ	เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้รับเอาโรคติดต่อไป และถ้า

เผอิญเกดิตดิต่อขึน้กร็บีรักษาเสยีแต่เนิน่ๆ	ตามสถานต่ีางๆ	มพีนกังานสงเคราะห์คอย

ขบปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวของคนไข้และครอบครัว	และคอยสอดส่องดูแลให้บุคคล

เหล่านีไ้ด้รบัเงนิช่วยเหลือตามสิทธขิองเขา
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พนกังานสงเคราะห์เรือ่งบ้าน
ในเรื่องบ้านที่อาศัย	ก็มีพนักงานที่เรียกกันในภาษาอังกฤษแปลตามตัวอักษร

ว่า	“ผูจ้ดัการบ้านเช่า”	ท�างานอยูใ่นท�าเลคนจน	รบัเงนิเดอืนจากองค์การบ้านเช่า	ซึง่

อาจจะเป็นเทศบาลหรือสมาคมเอกชน	ผู้จัดการเช่นว่านี้เป็นผู้เก็บค่าเช่า	รับฟังข้อ

ข้องใจของผู้เช่า	และให้ค�าแนะน�าต่างๆ	เช่นเร่ืองหน้าต่าง	การจัดบ้านและสวน		

องค์การบ้านเช่าทีเ่จรญิก้าวหน้ามกัจะมพีนกังานผูอ้�านวยความสุขอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน

เช่าของตนรวมกบัผู้เช่า	เพ่ือจะสนบัสนนุให้เกดิอัธยาศยัไมตรรีะหว่างเพือ่นบ้าน ให้มี

ใจรักตกแต่งบ้านเช่านั้นๆ	พนักงานที่ว่าอาจจะริเร่ิมตั้งวงสมาคมให้ผู้เช่าด�าเนินงาน

กนัเองส�าหรบัจะหารือปรึกษาในปัญหาต่างๆ	ในเร่ืองความสะดวกสบายแห่งท�าเลนัน้	

เป็นต้นว่า	ไม่มีร้านขายของ	ไม่มีวัด	ขาดที่โล่ง	โรงมหรสพ	โรงเรียน	ฯลฯ	และผู้เช่า 

กอ็าจจะท�าค�าร้องเสนอต่อเทศบาลให้จดัหาสิง่บกพร่องขึน้	วงสมาคมของผูเ้ช่าอาจจะ

รวบรวมกนัตัง้สโมรสรกฬีา	สโมสรโต้วาท	ีหรือสโมสรละครสมคัรเล่น	เป็นต้น

พนกังานสงเคราะห์ประจ�าโรงงาน
พนักงานสงเคราะห์ประจ�าโรงงาน	หรืออีกนัยหนึ่ง	“ผู้จัดการเรื่องคนงาน”	

ท�าหน้าที่เก่ียวกับปัญหาส่วนตัวของคนในโรงงาน	เขาจะพิจารณาให้แต่ละคนได้งาน

ชนิดที่ถูกใจและเหมาะสมกับความสามารถ	ทั้งจะต้องค�านึงถึงสิ่งต่างๆ	อันเป็นปกติ

วสิยัของมนษุย์	เช่น	บางคนท�างานร่วมกนัไม่ได้ด	ีหรือผูท้ีช่อบพอกนักอ็ยากจะท�างาน

ร่วมกัน	ไม่อยากแยกจากกัน	หรือคนงานหญิงที่สมรสแล้วอาจจะมีปัญหาเก่ียวกับ

บุตร	ซึ่งก็ให้ขาดงานไปบ้าง	ผู้จัดการเร่ืองคนงานอาจจะน�าไปติดต่อกับพนักงาน

สงเคราะห์เด็กให้ช่วยเหลือ	ถ้ามีผู้ใดประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน	ก็จะแนะน�า

ให้เรียกร้องค่าทดแทนตามสมควร	ส�าหรับคนที่ป่วยไข้หรือเหน็ดเหนื่อยเพราะ

ตรากตร�างาน	ก็จะแนะน�าให้ไปพักผ่อนยังสถานที่พักพิเศษซ่ึงจัดไว้เป็นที่พักและ

บ�ารงุสขุภาพ	จนกว่าผู้ป่วยนัน้จะแข็งแรงกลับมาท�างานได้ดงัเดมิ	

งานด้านสโมสรและการจดัสถานทีห่ย่อนใจส�าหรับเด็ก
มีงานอีกสาขาหนึ่งที่จะต้องฝึกหัดเป็นพิเศษ	คือ	งานด้านสโมสรและการ 

จัดสถานที่หย่อนใจส�าหรับเด็ก	พนักงานแผนกนี้จะจัดสถานที่ส�าหรับหย่อนใจและ

สโมสรส�าหรบัเดก็ขึน้	เพ่ือเดก็จะได้ไปแสวงทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิในเวลาว่าง
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เมื่อเลิกเรียนแล้ว	นอกจากนี้ยังมีสโมสรส�าหรับเด็กในวัยรุ่นที่เพิ่งออกจากโรงเรียน	 

มีจุดประสงค์หนักไปในทางปลูกฝังความรู้สึกเป็นกันเอง	และการรู้จักคบค้าสมาคม 

ในยามว่าง	เพราะโดยมากเด็กหนุ่มสาวที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในอายุราว	15	

เม่ือแรกเข้าไปท�างานในหมู่ผู้ใหญ่มักจะมีอาการตื่นๆ	ไม่เป็นตัวของตัวเอง	สโมสร

เหล่านี้จะทั้งให้ความรู ้และเป็นที่หย่อนอารมณ์ เปิดในเวลาเย็น	ส่วนพนักงาน

สงเคราะห์บางคนถ้าไปพบเด็กคนใดมีพ้ืนเพไม่สู้จะดีเนื่องด้วยความเป็นอยู่ทางบ้าน 

ไม่ด	ีกจ็ะตดิต่อกบัหวัหน้าสโมสร	จัดการฝากเดก็นัน้เข้าเป็นสมาชกิและขอให้เอาใจใส่ 

ดูแลเป็นพิเศษ	การที่ได้มีเพื่อนถูกใจและความสนุกสนานน่าสนใจนอกบ้านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับเด็กๆ	ทั้งจ�าพวกที่มาจากบ้านซึ่งไม่เป็นบ้านและที่อยู่ใน

ครอบครวัทีด่	ี ในย่านอุตสาหกรรมทีม่พีลเมอืงหนาแน่น	ทีเ่ล่นส�าหรับเดก็ๆ	มกัจะไม่

ใคร่มี	นอกจากตามถนนแคบๆ	ผดิอนามยั	แสงสว่างไม่พอ	และไม่เหมาะสม	ดงันัน้จงึ

จ�าเป็นต้องมสีโมสรไว้แทน

ส�านกังานส�าหรบัเดก็ให้ค�าแนะน�าประชาชน 
ส�านกังานส�าหรบัให้ค�าแนะน�าประชาชนนัน้	บางแห่งก็มเีทศบาลเป็นผูจ้ดัการ	

บางแห่งก็เป็นองค์การเอกชน	ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนเก่ียวกับข้อบังคับต่างๆ	ของรัฐบาลหรือกฎหมาย เป็นต้น	ซึ่งในปัจจุบันนี้

มกัจะยุง่ยากซบัซ้อน	จนราษฎรสามญัแทบจะคดิไม่ถงึว่าจะมาเกีย่วข้องกบัตนอย่างไร

บ้าง	ส�านักงานเหล่านี้จะให้ค�าแนะน�า	ท�าโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด	

ค�าถามที่ง่ายส�านักงานก็ตอบเสียเอง	แต่ในกรณีที่ซับซ้อนมากๆ	ก็อาจจะแนะน�าให ้

ผูถ้ามไปตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลแผนกน้ันๆ	โดยตรง	ปัญหาเช่นว่าอาจจะเก่ียว

กบัเรือ่ง	เช่น	ภาษเีงนิได้	การประกนัต่างๆ	ค่าเช่า	การควบคมุสนิค้าเข้าและออก	คน

ว่างงาน	การส่งห่ออาหาร	(ออกไปนอกประเทศ)	และปัญหาการหย่าร้าง	มักจะเกิด

ปัญหาทางกฎหมายซับซ้อนมากมาย	ซึ่งถ้าผู้ถามเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย	ก็จะได้รับค�า

แนะน�าให้ไปปรึกษาหมอความส�าหรับคนจน

หมอความส�าหรบัคนจนนัน้	ได้แก่	หมอความจ�าพวกหนึง่ซึง่อุทศิเวลาว่างส่วน

หนึ่งเพื่อให้ค�าปรึกษาแก่คนที่ไม่มีทุนทรัพย์จะเสียค่าหมอความ	และถ้าจ�าเป็นก็ช่วย

ให้น�าเรือ่งไปข้ึนศาลให้	
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งานสงเคราะห์ผูช้รา
พนักงานสงเคราะห์ที่ท�างานเกี่ยวกับคนชราโดยเฉพาะนั้นมีน้อย	และตาม

ปกติงานชนิดนี้มักจะมีผู้ท�าร่วมกับงานประเภทอื่น	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบันนี้มีผู้สนใจ

ในปัญหาของผูช้รามากขึน้	และมผีูท้�างานศกึษาค้นคว้าเกีย่วกับเรือ่งนี	้ปัญหาข้อใหญ่

ได้แก่	ความว้าเหว่ของคนแก่ซึง่ไม่มคีรอบครวั	จงึได้มผู้ีริเร่ิมตัง้สโมสรคนแก่ขึน้	ส�านกั

ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่เข้าใจกันแจ้งชัดแล้วว่า	จะต้องจัดการบางส่ิงบางอย่างเป็นพิเศษ

ส�าหรบัผูช้รา	เช่น	จะต้องไม่ใช้บนัได	และจะต้องมเีครือ่งมอืง่ายๆ	เพือ่จะช่วยบรรเทา

แรงงาน	ฉะนั้นองค์การบ้านเช่าที่เจริญก้าวหน้าบางแห่งจึงได้ออกแบบสร้างบ้านเช่า

หรือห้องเช่าให้เป็นพิเศษส�าหรับคนแก่	โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถจะท�ากิจวัตร

ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุร่างกายทรุดโทรมนั้น	ก็จัดให้ได้อยู่ในบ้านพักรวมกันเป็นหมู่

เป็นคณะ	พนักงานสงเคราะห์บางคนมีหน้าที่ไปเยือนคนแก่	และแนะน�าเรื่องเงิน

บ�านาญส�าหรับผู้ชราซึ่งเป็นสิทธิอยู่แล้ว	ในขณะนี้ยังมีคนแก่เป็นอันมากที่มีชีวิตอยู่

โดดเด่ียวในบ้านและท�าเลที่เลว	รับประทานอาหารไม่พอส�าหรับบ�ารุงร่างกาย	และ

จติใจกว้็าเหว่	และบางทถีงึแม้ว่าบ้านทีเ่ขาอยู่นัน้จะไม่ดี	ไม่เหมาะสกัปานใด	เขาก็มัก

จะไม่อยากจากไปอยู่ที่บ้านพักร่วมกับผู้อื่น	และความจริงบ้านพักบางแห่งก็จัดการ 

ไม่ดีพอ	ท�าให้ผูอ้ยูมี่ไม่ความสขุนกั	แต่ในระยะหลงัๆ	นี	้ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขให้ดีขึน้

บ้างแล้ว

งานสงเคราะห์ครอบครวัทีเ่สือ่มทราม
พนักงานสงเคราะห์ได้เล็งเห็นเข้าใจกันแล้วว่า	มีบางครอบครัวซึ่งไม่สามารถ

จะกระท�าตามค�าแนะน�า	และถือประโยชน์จากความช่วยเหลือของพนักงาน

สงเคราะห์ประเภทต่างๆ	และครอบครัวเช่นว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขมากหลายจน

ต้องใช้พนักงานเฉพาะเร่ืองหลายๆ	คน	เท่าที่รู้จักและเคยพิจารณาช่วยเหลือด้วยกัน	

ครอบครัวชนิดนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ค�าที่แปลได้ความว่า	“ครอบครัวที่เป็นปัญหาขบ

ยาก”	มีลักษณะดังนี้	เช่น	บ้านเรือนสกปรก	พ่อบ้านท�างานบ้างหยุดบ้าง	เด็กๆ	กิน

อาหารไม่พอหรือไม่ดี	เส้ือผ้าเลวทรามและโสมม	เป็นเด็กกลางถนนและขาดเรียน

บ่อยๆ	สมุฏฐานมิใช่จะเป็นด้วยความยากจนอย่างเดียวก็หาไม่	เกิดจากมูลเหตุอ่ืน

หลายประการ	เช่น	บิดาหรือมารดามีความบกพร่องทางจิตประสาท	ร่างกายไม่

สมบูรณ์	ความโฉดเขลาหรือความเกียจคร้าน	ครอบครัวเหล่านี้จ�าเป็นที่จะต้องมีการ
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สงเคราะห์อย่างลึกซึง้	กนิเวลาและเปลอืงแรงพนกังานมาก	และผูท้ีท่�างานสงเคราะห์

ประเภทนีโ้ดยเฉพาะ	ตามปกตกิม็งีานส�าหรบัหลายครอบครวัอยูใ่นมอืจนไม่มเีวลาจะ

อุทิศให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งได้เพียงพอ	เวลานี้มีองค์การหลายแห่งที่ท�างาน

เรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ	แต่ยงันบัว่าน้อยนกัเม่ือเทยีบกบัความจ�าเป็น

หน้าท่ีของพนักงานประเภทนี้ก็คือ	ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเช่นว่าถึงบ้าน

พยายามพดูหว่านล้อมผกูไมตรด้ีวย	เพือ่ท�าให้เป็นทีไ่ว้วางใจ	คร้ันแล้วก็หอบเอาแปรง

ถูเรอืนและถังน�า้ไปช่วยขดัถบู้านให้	ทาสบ้ีาน	หรอืซ่อมบ้านให้เมือ่จ�าเป็น	การทีล่งมอื

ปฏิบัติช่วยเขาอย่างจริงจังเช่นนี้มักจะท�าให้ครอบครัวนั้นๆ	เล็งเห็นว่า	พนักงานคน

นั้นมาในฐานเพื่อน	ต้องการจะช่วยเหลืออย่างจริงใจ	และพ่อบ้านแม่บ้านซึ่งแต่เดิม

เข้าใจว่า	งานบ้านชนดินีเ้หลอืบ่ากว่าแรงของเขา	อาจจะได้สติมมีานะทีจ่ะรกัษาความ

สะอาดให้ได้ตามระดับใหม่	พนักงานก็เชิญครอบครัวที่ตนสงเคราะห์ไปรับประทาน

อาหารทีบ้่านของตน	เล่นหวักบัเดก็ๆ	และตตีนเป็นเพือ่นด้วยวธิอีืน่ๆ	ในขณะเดยีวกนั

ก็ได้พบมูลเหตุแห่งความเส่ือมทรามของครอบครัวนั้นๆ	และพยายามจัดการแก้ไข	

เช่น	แนะน�าให้รักษาพยาบาลความป่วยเจ็บ	แนะน�าเร่ืองอาหารส�าหรับเด็ก	และ

พยายามช่วยให้มฐีานะการเงนิดขีึน้	สนบัสนนุให้พ่อบ้านไปหางานท�าชนดิท่ีเหมาะสม	

แล้วยุให้สู้งาน	มิให้เกเรลาออกเสียง่ายๆ	ช่วยเหลือหาเสื้อผ้าให้	และอาจช่วยแม่บ้าน

ซกัรดีและดแูลลูกเล็กๆ	จนกระทัง่แม่บ้านเกดิความเคยชนิท�าให้มนีสิยัท�าได้เอง	บางที

กช่็วยดูแลเดก็ๆ	ให้ในเวลาค�า่เพือ่เปิดโอกาสให้พ่อบ้านแม่บ้านออกไปเทีย่ว		พนกังาน

ประเภทนี้จะต้องไปเยือนครอบครัวในหน้าที่ของตนบ่อยๆ	เพ่ือให้ค�าแนะน�าและ

สนับสนุน	บางคร้ังอาจจะต้องไปประจ�าทุกๆ	เช้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อพาเด็กๆ	

ไปโรงเรียน	โดยหวังว่าเมื่อแม่บ้านได้เห็นตัวอย่างเช่นนี้แล้ว	ภายหลังจะได้มีใจ

เคี่ยวเข็ญให้ลูกของตนไปโรงเรียนโดยมิขาด		ส�าหรับครอบครัวที่ไม่มีปัญหาจะแบ่ง

รายได้ของตนไว้ให้เป็นส่วนเป็นสัดถูกต้อง	ถ้ายินยอมมอบให้จัดท�า	พอได้ค่าจ้างราย

สัปดาห์มา	พนักงานก็จัดการรวบรวมเงินที่ได้ไว้ช�าระค่าเช่าบ้านเสียส่วนหนึ่ง	ก่อนที่

จะปล่อยให้น�าไปใช้ทางอื่นเสียหมด	ทั้งนี้จะช่วยหัดให้ครอบครัวนั้นได้รู้จักกันเงินไว้

ช�าระค่าเช่าบ้านได้สม�่าเสมอทุกสัปดาห์	ไม่ต้องเป็นหนี้ผู้ใด		การท่ีลงแรงเข้ามาช่วย

เหลือและท�าแบบอย่างให้ดูเช่นนี้	ก็โดยหวังอยู ่เสมอว่าจะเป็นการสนับสนุนให้

ครอบครัวนั้นสามารถตั้งตนได้เองด้วย		นอกจากนั้นหากแม่บ้านคนใดจ�าเป็นต้อง

เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล	พนักงานก็จะรับดูแลบุตรให้	บางทีอาจจะอาศัยเพื่อน
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บ้านหรือญาติของเด็กๆ	นั้นช่วยบ้าง	บางครั้งอาจมีปัญหาเกิดจากบิดามารดาไม่

ปรองดองกนั	และฝ่ายบดิาไม่ยอมเจือจุนครอบครัว	หรอืแบ่งค่าเลีย้งดบูตุรให้ตามควร	

พนกังานกจ็ะได้เจรจากบับดิา	หรือมฉิะนัน้กไ็กล่เกล่ียทัง้	2	ฝ่ายให้ปฏบิตักิารอย่างไร

ให้สมควรขึน้

เท่าที่กล่าวมานี้	เป็นแต่เพียงค�าอธิบายย่อๆ	ของกิจการที่เก่ียวข้องกับความ

เป็นอยู่ของชีวิตในครอบครัวทุกๆ	แง่	และเป็นภารกิจที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้เวลา	ความ

อตุสาหะ	พยายาม	และก�าลงัใจเป็นอย่างย่ิง	แต่จะต้องเข้าใจด้วยว่า	ยงัมบีางครอบครัว 

ชนิดท่ีหนุนไม่ข้ึน	แม้จะได้รับการสงเคราะห์เช่นว่านี้	เนื่องจากบิดามารดาเป็นผู้มี

จติใจไม่สมประกอบ	หรือมิฉะนัน้กอ็ยูใ่นอารมณ์ไม่สมกบัสภาพ

เพราะเหตุที่ต้องกระท�าหน้าที่เกี่ยวกับปุถุชน	พนักงานสงเคราะห์จึงจ�าต้อง

ยอมประสบความล้มเหลวและผลร้ายบ้าง	เท่าๆ	กบัทีจ่ะหวงัความส�าเรจ็

พนกังานสงเคราะห์และหน่วยประจ�าต�าบล
ในปัจจุบันพนักงานสงเคราะห์ในประเทศอังกฤษส่วนมากเป็นหญิง	แต่ชายก็

ค่อยๆ	เริ่มจับงานนี้บ้างมากข้ึนแล้ว	นับว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง	เพราะครอบครัว

ต่างๆ	ที่จะต้องให้ความสงเคราะห์นั้นมีทั้งชาย	หญิง	เด็ก	และผู้ใหญ่	ฉะนั้นการท่ีมี

พนักงานท้ังสองเพศจึงเป็นการสมควรที่สุด	เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาและความรู้สึกของ

ทุกๆ	คน

ส่วนมากพนักงานสงเคราะห์มักมีภูมิล�าเนาอยู่นอกบริเวณที่ท�าการของตน	

และต้องเดินทางไปท�างานทุกวัน	แต่บางคนก็อยู่ปะปนกับหมู่ชนที่เขาไปท�างานให	้

พวกนี้เรียกว่าหน่วยประจ�าต�าบล	เป็นพวกอาศัยเงินเรี่ยไรจากเอกชนมาเจือจุน	รวม

กันอยู่ในท�าเลคนยากจน	ผู้อุปการะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัย	สมาคม	โรงเรียนต่างๆ	

วัด	องค์การศาสนา	หรือมิฉะนั้นก็เป็นสมาคมเอกชนอ่ืนๆ		พนักงานเหล่านี้ท�าการ

สงเคราะห์หลายสาขา	อาทิ	งานเกี่ยวกับเด็ก	ผู้ชรา	ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว	งาน

ด้านสโมสรและการจัดสถานที่เล่นส�าหรับเด็ก	หรือประจ�าส�านักงานส�าหรับให้ 

ค�าแนะน�าประชาชน	รวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน	แล้วคนในต�าบลนั้นก็น�าข้อข้องใจไป

ปรกึษาและผกูมิตรด้วย		ฝ่ายผูท้ีเ่ป็นพนกังานเองนัน้	เพราะเหตทุีอ่ยูใ่นต�าบลเดยีวกนั	

ได้รู้เห็นปัญหาเฉพาะเร่ืองต่างๆ	ที่เกิดขึ้นดี	จึงบังเกิดความเข้าใจและเลื่อมใสในวิธีท่ี

ครอบครัวเป็นจ�านวนมากได้พยายามปลดเปลือ้งความยากล�าบากของตนในเรือ่งทีอ่ยู่
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ไม่ด	ีถนนหนทางไม่ถูกอนามยั	การขาดเครือ่งอปุโภค	สุขภาพไม่สมบรูณ์	ความขดัสน	

และบางทีตลอดจนถึงการไม่มีอาชีพ	ฉะนั้นจึงพร้อมใจกันไปช่วยเร่งเร้าเทศบาลให้

จัดการปรับปรุงเร่ืองที่อยู่	การศึกษา	การจัดสถานที่แจ้งอากาศโปร่ง	และเร่ืองอื่นๆ	

ทัว่ไป

พึงเข้าใจไว้เสมอว่า	ถ้าเพียงมีแต่ผู้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหน่ึงเรื่องใดให้เล็กๆ	

น้อยๆ	ครอบครัวส่วนมากกส็ามารถพ่ึงตนเองได้	ครอบครวัทีมี่ปัญหายุง่ยากนัน้มน้ีอย	

แต่แม้กระนัน้ส่วนรวมกย่็อมละเลยคนพวกนีเ้สียมไิด้

ส่วนที ่2 การสงเคราะห์เดก็

บัดนี้	ข้าพเจ้าใคร่จะหยิบยกเรื่องการสงเคราะห์ประชาชนเฉพาะสาขาที่เกี่ยว

กับเด็กมาอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้น	งานแผนกน้ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเทศบาลในวัย	4	

หรอื	5	ขวบ	แรกเข้าโรงเรยีน	จนถึงอาย	ุ15	ปี	ซึง่เป็นวยัจบการเรยีน	และการตดิต่อ

มิตรน้ีอาจจะท�าต่อเนื่องไปถึงวัยหลังจากการศึกษาแล้วสักปี	1	หรือ	2	ปี ดูว่าจะ

ต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างในระยะที่เด็กพวกนี้เริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่	ทั้งนี้จะต้อง

เข้าใจว่า	ในประเทศอังกฤษนั้นมีกฎหมายบังคับไว้กวดขัน	ให้เด็กทุกคนที่อายุต้ังแต่	

5-15	ปี	(ภายหลังจะเพิ่มขึ้นเป็น	16	ปี)	เข้าโรงเรียน	ผู้ปกครองเด็กคนใดไม่กระท�า

ตามจะต้องถูกส่งตวัไปให้ศาลลงโทษ	แต่กมี็น้อยคนทีจ่ะฝ่าฝืน

งานสงเคราะห์นี้เริ่มแต่ปลายศตวรรษที่แล้ว	เนื่องจากเอกชนหลายคนเกิด

ความสนใจในสภาพของเด็กที่ไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนในต�าบลจนๆ	ที่มีท้ังเด็กที่

หิวโหย	หนาว	เหน่ือยเพลีย	หงอย	และทนทุกข์ทรมานเนื่องจากความสกปรกและ

โรคภัย	จึงใช้วิธีแก้ด้วยการตั้งโรงครัว	แจกอาหารร้อนๆ	แก่เด็กท่ีหิวโหย	และหา

เสือ้ผ้าให้เดก็ทีห่นาวเท่าทีจ่ะหาได้	แต่การกระท�าเช่นนีก้ช่็วยได้แต่เพยีงผวิเผนิ	ปัญหา

ส�าคญัอยูท่ีค่นในต�าบลนัน้ขดัสนอย่างสาหสั	ทีอ่ยูไ่ม่ถกูอนามยั	สขุภาพจงึไม่ด	ีเอกชน

เหล่านีจ้งึขยายงานกว้างออกไปอกี	ด้วยการท�าให้ประชาชนทัว่ไปสนใจ	โดยเฉพาะใน

กรุงลอนดอน	ซึ่งมีประชาชนและท�าเลอุตสาหกรรมมากมายกว้างขวาง	ต่อมาค่อย

รู้สึกกันข้ึนว่า	เด็กที่หิว	หนาว	ป่วย	หรือเหนื่อยเพลียนั้น	แม้จะจัดให้ได้รับการศึกษา

โดยไม่ต้องเสียเงิน	ก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์อันใด	เทศบาลนครลอนดอนผู้มีหน้าที ่
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รบัผิดชอบในการศึกษาในกรงุนีเ้ร่ิมรู้สกึว่าจะต้องด�าเนนิงานขัน้ต่อไป	จงึจัดจ้างผูห้ญงิ

มารวมกนัขึน้ท�างานอาสาสมคัร	ตัง้สมาคมพนกังานสงเคราะห์	และจดัหาทีท่�าการให้	

แต่ก็ยังคงเป็นงานที่ท�าไปโดยไม่ได้ค่าแรงงานตอบแทน		เอกชนต่างๆ ร่วมกันท�างาน

ในด้านสงเคราะห์เดก็ประจ�าโรงเรียนละคน	ทกุวนันีก้ารจดังานก็ยงัคงเป็นไปดงักล่าว	

หากแต่งานได้ขยายวงกว้างขวางออกไปมาก	เขตของเทศบาลนครลอนดอน	(L.C.C.) 

นัน้	แบ่งออกเป็นหน่วยบริหาร	12	หน่วย	(จะอนโุลมเรยีกว่า “อ�าเภอ”)	แต่ละอ�าเภอ

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อ�านวยการ	1	นาย	พร้อมด้วยเสมียนพนักงานเป็นข้าราชการ

เทศบาล	เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นผู้หา	ฝึกหัด	ช่วยเหลือ	แนะน�า และสนับสนุนผู้ศรัทธา

กระท�าหน้าทีพ่นกังานสงเคราะห์เดก็และครอบครวั		ตามธรรมดาครอบครัวต่างๆ	มกั

รู้สึกเป็นกันเอง	และชอบให้ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนคนนั้นเป็นเอกชนมากกว่าข้าราชการ	

พนักงานผู้ศรัทธาเหล่านี้อาจจะเป็นหญิงมีสามีที่ยอมสละเวลาว่างกระท�าหน้าที่นี	้ 

หรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นพวกพนกังานตามหน่วยประจ�าต�าบลดังกล่าวข้างต้น	หรอืพนกังาน

ของวัด	พนักงานส่วนมากเป็นหญิง	แต่ส�าหรับพวกพนักงานของหน่วยประจ�าต�าบล

นัน้ทีด่กีค็อืมทีัง้ชายและหญงิ	ผู้ซึง่ยอมอทุศิเวลาทัง้หมดเพือ่การสงเคราะห์ประชาชน	

และสมาคมเอกชนเป็นผู้ให้เงินเร่ียไรอนุเคราะห์ การมีพนักงานสงเคราะห์เด็กเป็น

ผูช้ายนั้นกเ็ปน็ประโยชน์ยิ่งอย่างหนึ่ง	เพราะสะดวกในการติดต่อกับเด็กผู้ชายไดส้นิท

สนมโดยเฉพาะเดก็ผูช้ายโตๆ

งานสงเคราะห์เด็กเจริญก้าวหน้าเต็มที่ในกรุงลอนดอนมากกว่าที่อื่น	เพราะ

เหตุว่ามีเด็กนักเรียน	ฉะนั้นข้าพเจ้าจะหยิบยกเฉพาะกิจการในกรุงลอนดอนมากล่าว	

เทศบาลนครลอนดอนเป็นผูจั้ดต้ังโรงเรยีนประถมและมธัยมขึน้	ให้เดก็ทีม่จิีตประสาท

เป็นปกตทิกุคนได้เข้าเรยีนโดยไม่เสยีเงนิ	กบัยงัมโีรงเรยีนพิเศษสนองความต้องการใน

กรณีพิเศษต่างๆ	ด้วย	ได้แก่	โรงเรียนส�าหรับผู้มีจิตประสาทไม่สมประกอบ	โรงเรียน

คนพิการ	คนตาบอด	สายตาส้ัน	หูหนวก	ใบ้	และโรงเรียนกลางแจ้งส�าหรับเด็กที่

ร่างกายไม่แขง็แรง	โรงเรียนเหล่านีมี้พนกังานสงเคราะห์คอยดแูลอยูท่ัง้สิน้

พนักงานสงเคราะห์จะต้องพึงใส่ใจในความผาสุกและความปลอดภัยของเด็ก

เป็นข้อต้น	ทัง้จะต้องศกึษาความเป็นอยูข่องครอบครวัด้วย	เช่นเดยีวกบังานสงเคราะห์

สาขาอื่นๆ	ทั่วไป	เพราะความเดือดร้อนของบิดามารดาย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึง

บุตร	ดังนัน้พนักงานสงเคราะห์จึงต้องหมัน่ไปเยี่ยมเยือนครอบครัว	แสดงตนเป็นมิตร

และคอยช่วยเหลือเม่ือมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น	จุดประสงค์ก็คือช่วยให้บิดามารดาช่วย
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บุตร	มิใช่เป็นการรอนสิทธิในการรับผิดชอบของบิดามารดา	พ่อแม่โดยมากยินดีที่จะ

ร่วม	ขอแต่ให้เชือ่ได้ว่าพนกังานสงเคราะห์มใีจพะวงในส่วนได้ส่วนเสยีของบตุรของตน

จรงิๆ	มใิช่เพยีงแต่ชอบยืน่มอืมายุง่ในกิจทีม่ใิช่ของตน	นอกจากนัน้พนกังานสงเคราะห์

ยงัจะเป็นผูเ้ชือ่มความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบับ้านด้วย

หน่วยสงเคราะห์ประจ�าต�าบลเป็นจุดส�าคัญของงานสงเคราะห์เด็ก	 เพราะ

สมาชกิแห่งหน่วยนัน้สามารถจะเชญิเดก็ไปรืน่เริงทีส่ถานที่หย่อนใจและสโมสรเดก็ได้	

ท�าให้ได้ทราบความเป็นไปของเด็กภายนอกโรงเรียน	และยังได้วิสาสะกับบิดามารดา

เด็กในฐานะเพื่อนบ้านอีกด้วย	ทั้งนี้จะท�าให้ได้รับความวางใจและความร่วมมือจาก

บดิามารดาเหล่านัน้เป็นอย่างดี

การสงเคราะห์เดก็ในด้านการแพทย์
โดยปกติงานสงเคราะห์เด็กเร่ิมด้วยการตรวจร่างกายเด็กในโรงเรียน	ตลอด

เวลาทีเ่ดก็ของโรงเรียนเทศบาลนครลอนดอนทกุคนอยูใ่นโรงเรยีน	จะมแีพทย์ประจ�า

โรงเรยีนตรวจร่างกายอย่างน้อย	3	ครัง้	คอื	ตอนแรกเข้า	ตอนออก	และระหว่างเวลา

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน	ถ้าปรากฏว่ามีอาการผิดปกติอย่างใด	แพทย์ก็แนะน�าให้

รกัษาพยาบาล	เดก็นัน้จะได้รับการตรวจรกัษาเป็นระยะๆ	ไปจนกว่าจะหาย	เทศบาล

นครลอนดอนจัดให้มีสถานีอนามัยส�าหรับรักษาพยาบาลเด็กนักเรียนของเทศบาลฯ	

เป็นพิเศษ	ได้แก่	สถานรักษา	ท�าฟัน รักษาโรคเบ็ดเตล็ด	รักษาหู	สถานฆ่าเชื้อโรค

ส�าหรบัเดก็ทีเ่ป็นเหา	สถานอีนามยัให้อาหารบ�ารงุร่างกายส�าหรบัเด็กทีอ่่อนแอเพราะ

อาหารไม่พอ	และสถานที่รักษาเกี่ยวกับการพูดส�าหรับผู้ติดอ่าง	หรือมีความบกพร่อง

อย่างอืน่ในเรือ่งพดู	แพทย์ประจ�าโรงเรยีนจะแนะน�าให้รับประทานน�า้มนัตบัปลาหรือ

อาหารพเิศษของโรงเรียนในราคาถูก หรือมิฉะนัน้กไ็ม่คดิราคาถ้าเป็นเดก็ทีบ่ดิามารดา

ไม่มีทุนทรัพย์จะจ่ายให้	เด็กทุกคนในโรงเรียนจะได้รับนมสดโดยไม่เสียเงินคนละ	⅔	
ไพนต์ทุกวัน	และถ้าจ�าเป็นก็จะได้รับประทานเวลาโรงเรียนหยุดด้วย เทศบาลนคร

ลอนดอนด�าริทีจ่ะจดัหาอาหารให้เดก็นกัเรียนโดยไม่ต้องเสยีเงนิโดยทัว่ถงึกนัเท่าทีจ่ะ

ต้องการในวาระต่อไป

ในการตรวจร่างกายในโรงเรียน	จะมีแพทย์ นางพยาบาล	ครูใหญ่	และ

พนักงานสงเคราะห์เป็นประจ�า	โรงเรียนจะขอร้องให้ผู้ปกครองมาก�ากับเด็กด้วย	แต่

บางทีผู้ปกครองก็ไม่มา	ปล่อยเด็กตามล�าพัง	หากปรากฏว่าเด็กมีร่างกายผิดปกติ	ไม่
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ว่าจะเป็นโรคสายตาไม่ดี	ฟันผุ	หูตึง	เป็นฝี	โรคผิวหนัง	แขนขาพิการ	ต่อมทอนซิล

อักเสบ	เนื้องอกในจมูก	อาหารบกพร่อง	น�้าหนักต�่า	หรือถ่ายปัสสาวะราดรดที่นอน	

เสือ้ผ้า	ความต้องการแสงแดด	หรอืความต้องการส่งตวัไปรกัษาทางจติประสาทก็ตาม	

โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ	และแนะน�าให้พาเด็กไปรับการรักษาพยาบาลยัง

สถานีอนามัยตามที่ควร	พนักงานสงเคราะห์จะต้องพยายามจัดการให้เป็นท่ีแน่ใจว่า

เดก็นัน้จะได้รบัการรกัษาพยาบาลเท่าทีจ่�าเป็น

ยิ่งกว่านั้น	พนักงานสงเคราะห์ยังต้องไปเยี่ยมเด็กที่บ้าน	ดูว่าผู้ปกครองได้พา

ไปรกัษาทีส่ถานอีนามยัหรอืสถานพยาบาลใดแล้วหรอืยงั	มารดาบางคนอาจจะอ้างว่า

พาเด็กไปตามวันนัดไม่ได้	พนักงานสงเคราะห์ก็ต้องจัดการไปนัดวันให้ใหม่	บางกรณี

มารดาไม่สามารถจะพาบุตรไปเพราะตนเองสุขภาพไม่ดี	หรือมีลูกหลานเล็กๆ	หลาย

คนที่จะทิ้งไปไม่ได้	หรือบางทีก็ต้องออกไปท�างานเวลากลางวัน ถ้าเช่นน้ันก็จะต้อง

แนะให้หาวธิใีหม่	เป็นต้นว่า	ให้เพือ่นสกัคนพาบตุรไปแทน	หรือมฉิะนัน้ก็ขอให้ลางาน

ไปเป็นพเิศษ ท้ายทีส่ดุ	ถ้ามเีหตขุดัข้องจรงิๆ	พนกังานสงเคราะห์มเีวลากจ็ะพาเดก็ไป

เสียเอง	บางกรณีมารดาไม่ยอมพาบุตรไปหาหมอ	เพราะเขลาหรือไม่เชื่อหมอ	หรือ

บางทกีเ็พราะเกียจคร้านเสยีเหลอืเกนิ	พนกังานสงเคราะห์จะต้องใช้วิธีเกลีย้กล่อมจน

สุดก�าลงั	เคราะห์ดกีรณทีีม่ารดาเจตนาละเลยเช่นนีไ้ม่ใคร่จะม	ีแต่ถ้าบงัเอิญมข้ึีนและ

เตือนหลายๆ	ครั้งแล้วยังไม่กระท�าตาม	สมาคมป้องกันการทารุณกรรมต่อเด็ก	 

(N.S.P.C.C.)	อาจจะน�าตัวผู้ปกครองไปขึ้นศาล  ในกรณี	(ซึ่งมีเพียงน้อยราย)	เช่นนี ้

พนักงานสงเคราะห์จะฟ้องผู้ปกครองไปยัง	N.S.P.C.C.	พร้อมด้วยหลักฐานทางการ 

แพทย์ยืน่ต่อศาล		เรือ่งเช่นนีถ้้าเกดิขึน้เสยีแล้ว	ต่อไปพนกังานสงเคราะห์มกัจะไม่ใคร่

ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจจากบิดามารดาเด็กอีก	ฉะนั้นถ้าป้องกันได้ก็ไม่

ควรกระท�า	เคราะห์ดีกรณีเช่นนี้มีน้อย	เพราะบิดามารดาโดยมากมักจะห่วงใยบุตร	

ท�าอะไรให้ได้กอ็ยากจะท�าให้ทกุอย่าง	แม้บางคร้ังจะโฉดเขลาหรอืหลงผดิไปบ้างกต็าม

ถ้าแพทย์ตรวจพบว่าเด็กเจ็บป่วยเพราะรับประทานอาหารไม่พอ	และเมื่อได้

แนะน�าให้ไปยงัสถานอีนามยัพิเศษทีรั่กษาด้วยการให้อาหารบ�ารงุก�าลงัแล้ว	พนกังาน

สงเคราะห์จะต้องไปบ้านของเดก็เพ่ือดคูวามเป็นไปส�าหรบัท�ารายงานส่งแพทย์ทีร่กัษา	

อธิบายให้มารดาของเด็กเข้าใจ	เพื่อจะให้หมอมีหนทางรักษาเด็กได้ดีที่สุด	ข้อส�าคัญ

จะต้องเล่าเรื่องของเด็กให้หมอรู้มากที่สุดที่จะมากได้	โดยมากมารดามักจะร่วมมือ

ด้วยความเต็มใจ	พนักงานสงเคราะห์จะถามถึงฐานะการเงินของครอบครัวทั้งใน



ภาคผนวก	1:	การสงเคราะห์ประชาชนในประเทศอังกฤษ		163

ปัจจุบันและในอดีตว่า	บิดาเคยมีเวลาที่ขาดอาชีพหรือไม่	 เพราะความขัดสนใน

ปัจจุบัน หรือในขณะที่เด็กยังเล็กมักจะเป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้เด็กได้รับอาหารไม่พอ	

จะถามประวัติของคนในครอบครัวว่ามีผู้ใดสุขภาพไม่ดี	 เป็นโรคอะไร	สุขภาพของ

มารดาในเวลาท่ีเกิดและจ�านวนบุตรที่มีทั้งหมด	มารดาจะต้องแจ้งลักษณะบ้านที่อยู่

ว่าช้ืนหรือหนาวไปหรือไม่	และที่หลับนอนของเด็กเป็นอย่างไร	หมายความว่า	นอน

ด้วยกันกี่คน	ห้องนอนมีทางระบายอากาศหรือไม่	ทั้งจะสอบถามให้แน่ด้วยว่า	ให ้

รับประทานอาหารชนิดใด	เด็กรับประทานได้ดีหรือไม่	รับประทานและนอนเวลาใด	

ทั้งจะต้องบันทึกไปด้วยว่า	มีสิ่งใดที่ท�าให้อารมณ์ไม่สงบบ้าง	เด็กดูเป็นสุขดีหรือ	ทั้งที่

บ้านและทีโ่รงเรยีน	และเข้ากับเดก็อืน่ๆ	ได้ดเีพยีงไร  พนกังานสงเคราะห์จะพยายาม

ก�าหนดกิริยาอาการท่ีบิดามารดาแสดงต่อบุตรไว้ในใจ	และสังเกตดูว่ามีความ

ปรองดองกันในครอบครัวหรือไม่	เพราะเป็นท่ีทราบกันว่าความขุ่นหมองต่างๆ	ใน

อารมณ์ย่อมกระทบกระเทอืนถงึสุขภาพทางกายได้	การตัง้ค�าถามทัง้หมดนีเ้ป็นงานที่

จะต้องใช้ความละเมียดละไมยิ่ง	ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องค่อยๆ	พูดจากับผู้เป็นมารดาให้

ถูกทาง	พยายามแสดงให้เธอเข้าใจว่า	พนักงานสงเคราะห์นั้นเข้ามาอย่างมิตรและ 

ช่วยเหลอื	ไม่ใช่มาเจ้ากีเ้จ้าการตัง้ปัญหาต่างๆ

มีอีกกรณีหนึ่งท่ีพนักงานสงเคราะห์เด็กจะต้องท�ารายงานโดยอาศัยความรู้

ความเป็นไปทางบ้าน	คือ	ในกรณีที่แพทย์แนะน�าให้เด็กไปยังสถานีอนามัยส�าหรับ 

ชี้ทางให้เด็ก	เจ้าหน้าที่ประจ�าสถานีอนามัยเช่นว่าน้ี	ได้แก่	นักจิตวิทยา	ผู้เช่ียวชาญ

ทางการเล่นของเด็ก	และพนักงานสงเคราะห์ผู้ช�านาญทางโรคจิต	ท�าหน้าที่เกี่ยวข้อง

กบัปัญหาความประพฤติทัว่ๆ	ไปของเดก็	เป็นต้นว่า	ครใูหญ่อาจจะรายงานแก่แพทย์

ประจ�าโรงเรียนว่า	เด็กคนหนึ่งมีนิสัยดื้อดึง	เป็นคนบึ้งตึง	และไม่เคยเล่นหัวกับเพื่อน

เลย	หรอืไม่กเ็ป็นเด็กชอบรงัแกทารณุเดก็อืน่	หรอืมท่ีาทางเป็นคนประสาทอ่อนตกใจ

ง่าย	ข้ีกลัวหรือจับได้ว่ามีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย	ประพฤติผิดในเรื่องเพศ	หรือ 

โตแล้วยงัท�าเป๊ียกท่ีโรงเรยีน	หรอืมฉิะนัน้กม็อีาการผดิปกตอิย่างอืน่	ถ้าเป็นเช่นนีห้มอ

อาจจะแนะน�าให้ไปสถานีอนามัยส�าหรับชี้ทางให้เด็ก	พนักงานสงเคราะห์ต้องไปที่

บ้าน พูดเกลี้ยกล่อมบิดามารดาเด็กให้พาไปตามค�าสั่งหมอ	บิดามารดามักจะขัดขืน

เพราะยังมีความคิดแบบโบราณอยู่ว่า	การรักษาโรคจิตนั้นจะท�าให้เด็กมีมลทินติดตัว	

ซ่ึงพนักงานสงเคราะห์จะต้องท�าให้เลิกล้มความคิดให้จงได้	ทั้งจะต้องพยายามสืบค้น

ให้ซาบซ้ึงถึงความรู้สึกของเด็กในเวลาอยู่บ้าน	เช่น	เด็กอาจจะไม่ได้รับความรักจาก
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บิดามารดาเพียงพอ	อาจจะมีบิดาหรือมารดาเล้ียง	หรือมีเรื่องอิจฉาริษยากัน เพราะ

เป็นท่ีแจ้งอยู่แล้วว่า	ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติเส่ือมทรามของเด็กนั้น	แทบจะ

กล่าวได้ว่าเนื่องมาจากความเป็นไปทางบ้านทุกรายไป	ฉะนั้นในการแก้ไข	จึงควร

ชี้แจงให้บิดามารดาเข้าใจว่าการกระท�าใดไม่บังควรต่อเด็ก	และพยายามแก้ไขเสีย	

กล่าวกันว่า	“สถานอีนามยัส�าหรับชีท้างให้เดก็”	น่าจะเปลีย่นเรยีกเสยีใหม่ว่า	“สถานี

อนามยัชีท้างให้บดิามารดา”	ในกรณีทีร้่ายแรงถงึขดี	อาจจะต้องถงึกบัย้ายเดก็ไปเสยี

จากบ้านโดยด�าเนนิเร่ืองตามกฎหมายเพ่ือคุม้ครองเดก็

ถ้าแพทย์ประจ�าโรงเรียนเห็นว่าจะต้องบ�ารุงรักษาเด็กด้วยวิธีเปล่ียนสิ่ง

แวดล้อมให้ได้ไปพักผ่อนในที่ได้อากาศชายทะเลหรือชนบท	เขาก็แนะน�าให้ไปอยู่ที่

สถานพักฟื้น พนักงานสงเคราะห์ก็ต้องจัดการหาที่ให้เด็กไปอยู่	จะเป็นสถานพักของ

เทศบาลลอนดอนหรือของสมาคมเอกชนใดๆ	เช่นสมาคมสงเคราะห์เด็กที่ฟื้นไข้ก็ได	้

พนักงานสงเคราะห์จะต้องประมาณดูรายได้ของบิดามารดาเด็ก	และเรียกเก็บตาม

ความสามารถ	บางกรณีหมออาจจะแนะน�าให้เด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงไปเข้าโรงเรียน

กลางแจ้งกไ็ด้

งานทัว่ไปในการสงเคราะห์เดก็
ถ้าเด็กคนใดมีลักษณะส่อให้เห็นว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอ	พนักงาน

สงเคราะห์ก็จะไปเยี่ยมเยือนที่บ้าน	และสืบสอบดูฐานะการเงินของครอบครัว	เมื่อ

เห็นเป็นการจ�าเป็นก็จัดการให้เด็กรับประทานอาหารที่โรงเรียนโดยไม่ต้องช�าระเงิน	

ตลอดจนในวันที่โรงเรียนปิด	เด็กบางคนสวมเส้ือผ้าขาดวิ่นไม่ดีพอ	ท�าให้หนาวสั่นใน

ฤดูหนาว หรือสวมรองเท้าชนิดใช้การไม่ได้	ท�าให้เป็นหวัดในอากาศชื้นแฉะเช่นนี	้

พนักงานสงเคราะห์ก็จะช่วยหาเสื้อผ้าให้จากของที่ได้รวบรวมไว้ที่ส�านักงาน	หรือ

ตดิต่อกบัสมาคมเอกชนซึง่แจกเสือ้ผ้านัน้ๆ	ให้

เด็กคนใดขาดเรียนบ่อยๆ	พนักงานสงเคราะห์ก็จะไปเจรจากับบิดามารดา	

เพื่อสืบดูเหตุผลและท�าการแก้ไขไปตามเรื่อง	เช่น อาจจะเป็นเพราะมารดาของเด็ก 

ล้มป่วยลง	หรือเพราะเด็กไม่มีเสื้อผ้าชนิดที่เหมาะสม	หรือเพราะเด็กไม่ชอบโรงเรียน	

ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือท้ังนั้น	บางทีอาจจะเกิดจากมารดาของเด็กจัดการไม่ดี	

ไม่อาจส่งลูกไปโรงเรียนทันเวลาทุกวัน	หรือบางทีอาจจะเกิดจากความไม่เอาใจใส	่ 

ถ้าเป็นกรณีที่ร้ายแรง	บิดามารดาอาจจะถูกศาลออกค�าสั่งเรียกไปไต่สวน	และ 
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ผู้พิพากษาก็มักขอให้พนักงานสงเคราะห์ออกความเห็นเป็นรายงานลับ	เพื่อใช้เป็น

หลักการพิจารณาคดีนั้นๆ  ในบางรายพนักงานสงเคราะห์อาจจะสังเกตได้ว่า	ในบ้าน

ของเด็กนั้นมีส่ิงที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมของเด็ก	เพราะความประพฤติของมารดาหรือ

บิดา พนักงานเด็กจะส่งเร่ืองให้แก่พนักงานสงเคราะห์ศีลธรรมของเด็กผู้ที่มีหน้าที่ไป

เยอืนเด็กทีบ้่าน	และพยายามแก้ไขให้ดีขึน้	ถ้าจ�าเป็นกอ็าจจะถงึกบัมคี�าสัง่ศาลให้ย้าย

เดก็ออกจากบ้านไป

ส�าหรับเร่ืองเจตนาทอดทิ้งเด็ก	(เคราะห์ดีไม่สู้จะปรากฏมากนัก)	ก็เช่นเดียว	

กัน	พนักงานสงเคราะห์เด็กจะรายงานต่อเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันความทารุณกรรม

ต่อเดก็	เพือ่ให้ไปตรวจดทูีบ้่าน	และถ้าเหน็จ�าเป็นกจ็ดัการฟ้องร้องต่อศาล

ครอบครัวบางรายปรากฏว่ามีปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นเสียทุกอย่าง	เด็กๆ	

สกปรกสวมเส้ือผ้าขาดวิน่	ได้อาหารไม่พอ	และขาดเรยีนบ่อยๆ	นบัว่าครอบครัวนัน้ๆ	

อยู่ในประเภท	“ครอบครัวที่เป็นปัญหาแก้ได้ยาก”	ซึ่งได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว	ในกรณี

เช่นนี้	ถ้าในแถบใกล้เคียงมีองค์การสงเคราะห์ประเภทนี้ตั้งอยู ่	พนักงานเด็กจะ

รายงานช่วยเหลือ

เม่ือพนักงานสงเคราะห์เล็งเห็นว่าเด็กคนใดต้องการความสงเคราะห์	จะเป็น

โดยสังเกตเห็นอาการของเด็กในเวลาตรวจร่างกายเด็กที่โรงเรียนก็ดี	หรือโดยครูใหญ่

รายงานให้ทราบก็ดี	หรือโดยบิดาหรือมารดาเด็กมาขอให้ช่วยเหลือทางการงานก็ดี	 

ในกรณีทั้งหลายเหล่านี้	พนักงานสงเคราะห์ย่อมจะไปเยือนบ้านของเด็ก	และ

พยายามเรียนรู้ถึงครอบครัวนั้นและปัญหาที่เขามีอยู่	นอกจากปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว	 

กอ็าจจะปรากฏเร่ืองอืน่ซบัซ้อนรวมอยูด้่วย	เช่น	อาจจะปรากฏว่าบ้านของเดก็ชืน้เยน็

และปรักหักพัง	ไม่ได้ซ่อมแซม	ถ้าเป็นเช่นนี้พนักงานสงเคราะห์ก็จะติดต่อเจรจากับ 

ผูใ้ห้เช่าบ้านและเตอืนให้ท�าการซ่อมแซม	หรือถ้าท�างานได้ก็อาจจะช่วยหาบ้านให้ย้าย

ไปอยู่เสียใหม่	ถ้าบิดามารดาของเด็กป่วย	พนักงานสงเคราะห์ก็จะกระตุ้นเตือนให้ถือ

เอาประโยชน์จากแผนกการสาธารณสุขของรัฐบาลให้เต็มที่	ในบางรายอาจจะจ�าเป็น

ต้องอธิบายให้บิดาหรือมารดาของเด็กเข้าใจว่าตนมีสิทธิได้รับเงินจากการประกัน 

รายได้ของรัฐบาลอย่างใดบ้าง	บางทีมารดาของเด็กโง่เขลา	ไม่รู้ว่าควรจะให้อาหาร

ชนิดใดแก่เด็ก	พนักงานสงเคราะห์ก็จะต้องให้ค�าแนะน�าโดยแนะให้ทราบถึงความ

ส�าคัญของอาหารประเภทนม	และกระตุ้นเตือนให้ถือประโยชน์จากการที่รัฐบาลช่วย

ให้ราษฎรซื้อนมสดได้ถูกหรือโดยไม่คิดราคา	ถ้าปรากฏว่าบิดาของเด็กไม่มีงานท�า  
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กพ็ยายามหางานให้	แต่ในปจัจบุันเรื่องนี้มกัจะเป็นเรือ่งล�าบากมาก	และตามปกตมิัก

จะต้องพึ่งส�านักงานจัดหาอาชีพที่รัฐบาลตั้งขึ้น  ถ้าปรากฏว่าบ้านเรือนสกปรกไม่มี

ระเบียบ	พนักงานสงเคราะห์ก็สนับสนุนให้บิดามารดาของเด็กใช้ความพยายามแก้ไข

เสยี	ถ้าปรากฏว่าบดิามารดาทะเลาะกันหรอืบดิาของเด็กไม่แบ่งรายได้ให้ครอบครัวใช้

เพียงพอก็อาจจะท�าการไกล่เกลี่ย	หรือแนะน�าให้ไปหารือพนักงานแนะน�าเรื่องชีวิต

สมรส	บางครัง้อาจจะจ�าเป็นต้องพดูจากบับดิาของเดก็	เพือ่ขอให้เจยีดรายได้มาเลีย้ง

บุตรภรรยามากขึ้นกว่าเก่า	พนักงานสงเคราะห์คนใดสามารถไกล่เกลี่ยท�าความ

ปรองดองให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ก็มักจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ	ท�าให้สามีภรรยา 

คู่นัน้ๆ	มาหารอือยูเ่สมอเม่ือเกดิเร่ืองยุง่ยากข้ึนทกุคร้ัง

อีกข้อหนึ่งซึ่งพนักงานสงเคราะห์เด็กจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลก็คือเรื่องการ

ประกอบอาชีพของเด็ก	ในกรุงลอนดอนการใช้เด็กอายุต�่ากว่า	12	ขวบท�าการอาชีพ	

ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม	ย่อมผิดกฎหมายทั้งสิ้น	ส�าหรับเด็กอายุระหว่าง	12-15 ขวบ

นัน้	อาจจะประกอบอาชพีได้เพยีงไม่เตม็เวลา	และมกีฎเกณฑ์อยูว่่าจะใช้ได้เฉพาะนอก

เวลาเรียน	โดยมเีง่ือนไขบางอย่าง	และต้องมีแพทย์ให้ใบรบัรองว่ามร่ีางกายสมบรูณ์ดี	

พนักงานสงเคราะห์จะต้องสอดส่องคอยดูว่าได้มีการละเมิดกฎหมายข้อนี้บ้างหรือไม	่

และถ้ามกีจ็ดัการรายงานข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเดก็เอง

สโมสรจดัหารองเท้าเดก็
เพื่อจะช่วยเหลือบิดามารดาของเด็ก	พนักงานสงเคราะห์เด็กอาจจะจัดการ

บางอย่างเกี่ยวกับโรงเรียน	เช่นตั้งสโมสรจัดหารองเท้าขึ้น	ในงานนี้เขาจะต้องไปยัง

โรงเรียนสัปดาห์ละคร้ังเป็นนิจศีล	และเก็บค่าบ�ารุงจากเด็กเท่าที่บิดามารดาส่งมาให้	

เมื่อมารดาเด็กคนใดผ่อนจ่ายค่าบ�ารุงจนครบ	ก็มีสิทธ์ิที่จะได้ใบรับรองและน�าไปขึ้น

รองเท้าจากร้านในท�าเลใกล้เคียงได้	พนักงานสงเคราะห์น้ันได้ตกลงกับร้านขาย

รองเท้าไว้	โดยที่ร้านยินยอมลดราคาขายให้ส�าหรับรองเท้าทุกคู่ที่สมาชิกของสโมสร

มาซ้ือไป	มารดาของเดก็เพียงแต่ไปทีร้่านแล้วเลือกรองเท้าให้ลกูได้ตามใจชอบ	มารดา

บางคนรูสึ้กว่าการจ่ายเงนิทลีะเลก็ทลีะน้อยเพือ่เตรยีมไว้เผือ่เวลาเดก็ต้องการรองเท้า

ใหม่เช่นนี้เป็นประโยชน์ดีอยู่มาก	ถ้าเผอิญเด็กเกิดจ�าเป็นต้องใช้รองเท้าใหม่ก่อนที่

มารดาจะได้ช�าระเงินจนครบ	พนักงานสงเคราะห์ก็อาจจะอนุญาตให้มารดาไปเบิก

รองเท้ามาใช้ก่อนที่มารดาจะได้ช�าระเงินจนครบจ�านวน	และการที่สมาชิกซื้อได้ใน
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ราคาถูกนี้ก็เป็นประโยชน์แก่มารดาของเด็กด้วย	อนึ่ง	ถ้าปรากฏว่ารองเท้ามีคุณภาพ

บกพร่องไป	พนกังานสงเคราะห์กจ็ะไปว่ากล่าวจดัการกบัร้านรองเท้าให้

มลูนธิสิงเคราะห์ให้เดก็ไปตากอากาศ
โดยวิธีเดียวกัน	พนักงานสงเคราะห์อาจตั้งหน่วยสงเคราะห์เด็กไปตากอากาศ

ขึ้นที่โรงเรียนซึ่งตนประจ�าการอยู่	มูลนิธิตากอากาศส�าหรับเด็กนี้เป็นสมาคมเอกชน	

เก็บค่าบ�ารุงจากสมาคมเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับเด็กในถิ่นอุตสาหกรรมของ

ลอนดอน	ได้ไปตากอากาศชนบท	และออกประกาศขอร้องให้ชาวบ้านตามชนบทรับ

เด็กไปอยู่ด้วยเป็นเวลา	1	หรือ	2	สัปดาห์ในฤดูร้อน	ค่ากินอยู่มูลนิธิเป็นผู้ออก และ

เจ้าของบ้านรบัเลีย้งดเูดก็เหมอืนลกูหลาน	พนกังานสงเคราะห์จดัการถามบิดามารดา

ของนักเรียนว่า	อยากจะให้ลูกของตนไปตากอากาศเช่นนี้หรือไม่	และถ้ามีความ

ประสงค์ก็สืบให้ทราบแน่นอนถึงรายได้ของผู้ปกครอง	แล้วก็ก�าหนดเรียกค่าบ�ารุงเอา

ตามความสามารถจะช�าระได้เท่านัน้	ไม่ค�านงึถงึค่าใช้จ่ายในการตากอากาศนัน้	บางที

ค่าบ�ารุงที่เก็บได้มีพอเพียงเฉพาะส�าหรับส่วนหน่ึงของค่ากินอยู่และค่ารถไฟ	(ซึ่งอาจ

จะแพงพอดู)	นอกนัน้มูลนิธเิป็นผู้ทดรองจ่ายให้  งานเรือ่งนีเ้ริม่ท�าในภาคเรยีนสดุท้าย

ของปี	โดยผู้ปกครองเด็กจ่ายค่าบ�ารุงรายสัปดาห์ให้แก่พนักงานสงเคราะห์ประจ�า

โรงเรยีน	จนกระทัง่ครบตามก�าหนด	ผูป้กครองคนใดมรีายได้ต�า่จริงๆ	ค่าบ�ารุงก็ต�า่ลง

ไปตามส่วน		เจ้าหน้าที่กลางของมูลนิธิเป็นผู้ก�าหนดบ้านพักให้แต่ละโรงเรียน	และ

จัดการเรื่องเดินทางให้เสร็จ	เม่ือถึงวันเวลา	พนักงานสงเคราะห์ก็รวบรวมเด็กจาก

โรงเรียนน�าไปส่งที่สถานีรถไฟ	พอครบก�าหนดตากอากาศ	ก็ไปรับที่สถานีรถไฟ	กลับ

มาส่งทีโ่รงเรยีน

งานสงเคราะห์เดก็เมือ่ออกจากโรงเรยีน
งานของพนักงานเด็กที่ส�าคัญมากข้อหนึ่ง	ได้แก่การแนะน�าเด็กเมื่อส�าเร็จการ

ศึกษาจากโรงเรียน	และถ้าจ�าเป็นก็ติดต่อฐานเพ่ือนต่อไปอีก	หลังจากท่ีเด็กออกจาก

โรงเรียนแล้ว	ในวาระนี้เด็กอาจจะต้องการค�าแนะน�าและสนับสนุนในชีวิตของเขา	3	

เร่ืองด้วยกนั	คอื	(1)	การอาชพี	(2)	การศกึษาต่อ	และ	(3)	สิง่ทีเ่ขาควรท�าในเวลาว่าง	

พนกังานสงเคราะห์ย่อมจะพยายามช่วยให้เดก็ได้งานอาชพีทีเ่หมาะสม	ให้มโีอกาสใช้

เวลาบางช่ัวโมงไปเรียนต่อ และให้ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แก่เด็กนั้นเองอย่างดี

ทีส่ดุ	ในโรงเรยีนบางแห่งมเีจ้าหน้าทีแ่ผนกงานเดก็วัยรุน่ของส�านกัหาอาชีพให้ราษฎร	
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(สังกัดกระทรวงการอาชีพ)	ไปเยี่ยมโรงเรียนก่อนวันปิดภาคเรียน	และพูดให้เด็ก

นักเรียนฟังถึงงานอาชีพชนิดต่างๆ	ที่เขาหาให้เมื่อออกจากโรงเรียนไป	การท�าเช่นนี้

ช่วยให้เด็กได้มีเวลาคิดถึงการอาชีพข้างหน้า	และมีโอกาสหารือบิดามารดาของตน

ก่อนที่จะไปเข้าประชุมเรื่องเกี่ยวกับการออกจากโรงเรียน	(ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า	

After-Care	Conference)

การประชุมเรื่องการออกจากโรงเรียนนี้มีขึ้นที่โรงเรียน	ประกอบด้วยหัวหน้า

แผนกงานเด็กวัยรุ่นของส�านักงานอาชีพประจ�าท้องถิ่น	ครูใหญ่ของโรงเรียนกลางคืน

ประจ�าท้องถ่ิน	หวัหน้าสโมสรเดก็รุ่นประจ�าท้องถิน่	ครใูหญ่ของโรงเรยีนและพนักงาน

สงเคราะห์เดก็	เดก็นกัเรียนทกุคนทีก่�าลังจะออกจากโรงเรยีนในภาคนัน้ได้รบัเรยีกให้

เข้าประชุมพร้อมด้วยบดิามารดาของตน	ทีป่ระชุมขอให้เดก็แต่ละคนแสดงความจ�านง

ว่าตนต้องการงานอาชีพชนิดไหน	และเจ้าหน้าที่ส�านักงานหาอาชีพก็บันทึกไว้เพื่อจะ

ให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง	เมื่อเด็กนั้นไปสมัครงานที่ส�านักงานอาชีพ	ในเรื่องนี้มีข้อ

ทีถ่อืเป็นส�าคัญว่าจะต้องดแูลมใิห้เดก็เข้าท�างานในต�าแหน่งทีไ่ม่มหีวงัจะได้ดใีนอนาคต 

คร้ันแล้วก็มีการอธิบายถึงโรงเรียนกลางคืนประจ�าท้องถ่ิน ซึ่งเทศบาลนครลอนดอน

เป็นผู้ด�าเนินงาน	มีการสอนวิชาต่างๆ	เช่น	พิมพ์ดีด	ชวเลข	การช่างกล	การก่อสร้าง	

พืน้ความรูท้ัว่ไป	วรรณคด	ีศลิปะ	การครัว	การเต้นร�า	การหดัประชมุปรกึษาหารอืกนั

ในเรือ่งสาระต่างๆ	ทัง้นีบ้างวชิากส็อนให้โดยไม่เกบ็ค่าเรยีน	วชิาอืน่ๆ ค่าเรยีนย่อมเยา 

ที่ประชุมชักชวนให้เด็กทั้งหลายไปเรียนวิชาบางอย่างในเวลากลางคืนเมื่อเลิกงาน

อาชีพแล้ว	ส�าหรับกิจการอื่นในยามว่างนั้น	ก็ชักชวนให้เข้าสโมสรเด็กวัยรุ่นประจ�า 

ท้องถิ่น	ซึ่งจัดงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆ	เช่น	การโต้วาที	การแสดงละคร การแสดง

ดนตร	ีและงานเต้นร�า

หลังจากประชุม	พนักงานสงเคราะห์เด็กก็จะไปเยือนเด็กที่บ้าน	สอดส่องดูว่า

เด็กนั้นได้ด�าเนินเรื่องต่างๆ	เหล่านี้ไปอย่างไรแล้วบ้าง	และดูว่าเด็กชอบงานอาชีพ 

หรือไม่	ถ้าเด็กเกิดไม่ชอบงานอาชีพของเขาด้วยเหตุประการใดก็ตาม	ก็จะได้จัดการ

ติดต่อเจรจากับหวัหน้าส�านกังานหาอาชพีให้เดก็วยัรุ่น	เพือ่จะได้พยายามช่วยหางาน

อาชีพใหม่ทีเ่หมาะสมให้	เด็กบางคนขีอ้าย	อาจกระดาก	ไม่กล้าไปสโมสรหรอืโรงเรยีน

กลางคนืด้วยตนเอง	กต้็องมีการชกัน�าให้เป็นพิเศษ

การเปลี่ยนชีวิตของเด็กจากโรงเรียนไปสู่งานอาชีพมีความรับผิดชอบต่างๆ	

เช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ	และเด็กย่อมมักจะมีความจ�าเป็นต้องอาศัยมี 

ผู้แนะน�าสนบัสนนุเพือ่จะได้ช่วยให้ปรับตนได้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์	
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สมาคมระหว่างผูป้กครองกบัครู
พนักงานสงเคราะห์เด็กที่ขันแข็งบางคนอาจจะท�าประโยชน์ให้แก่งานของ

โรงเรียนได้เป็นอย่างมาก	โดยจัดตั้งสมาคมระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนขึ้น	มี

ความมุ่งหมายที่จะชักน�าผู้ปกครองและครูให้ได้รู้จักกัน	เพ่ือจะได้ร่วมมือท�าการเป็น

ประโยชน์แก่นกัเรียน	ฝ่ายผูป้กครองจะได้ทราบถงึความยากล�าบากในงานครู	และจะ

ได้ขอให้ช่วยเหลือในบางประการ	และฝ่ายครูก็เช่นเดียวกัน	จะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ

ความล�าบากของผู้ปกครองบางคนในอันที่จัดให้เด็กของตนไปโรงเรียนได้โดยไม่ขาด

เรยีนบ่อยๆ	ร่างกายและเส้ือผ้าสะอาดเรียบร้อย	งานสมาคมเช่นนีม้ขีึน้ทีโ่รงเรียนโดย

จัดให้เป็นทัง้งานเกีย่วกบัการเรยีนและบันเทงิ	มกีารรับประทานอาหารว่าง	และอาจจะ

เชิญผูใ้ดผูห้นึง่มาแสดงปาฐกถาเรือ่งต่างๆ	เช่น	“สุขภาพอนามยัของเดก็”	“อาหารเดก็”	

“ปัญหาความประพฤติของเด็ก”	“ประโยชน์แห่งการศึกษา”	หรือ	“อาชีพส�าหรับ 

เดก็วยัรุน่”	เป็นต้น

การจดัองค์งานสงเคราะห์เดก็
องค์งานสงเคราะห์เด็กประจ�าโรงเรียนหนึ่งประกอบด้วยกรรมการดังนี้	คือ	

ประธาน	ซึง่มกัจะเป็นผู้สอนศาสนาประจ�าท้องถิน่	เลขานกุาร	ผูเ้ป็นเอกชนซึง่สมคัร

ใจสละเวลาท�างานเพ่ือโรงเรียนนั้น	และครูใหญ่		คณะกรรมการดังกล่าวประชุมกัน

เป็นอาจิณเพื่อหารือกันถึงเรื่องครอบครัวต่างๆ	ว่ามีปัญหายุ่งยากอย่างใดบ้าง	และ

เรือ่งการเรยีกเก็บเงนิต่างๆ	จากผูป้กครองนกัเรยีน	เท่าทีจ่ะต้องมกีารก�าหนดประเมนิ

ขึ้น	เช่น	เงินค่าอาหารกลางวันของเด็ก	ซึ่งเก็บอย่างถูกกว่าธรรมดา	เช่นนี้คณะ

กรรมการทั้งคณะเป็นผู้ก�าหนด	เทศบาลนครลอนดอนเป็นผู้จัดหาอาหารมาเลี้ยง

นักเรียน	และเมื่อคณะกรรมการก�าหนดว่าควรเรียกเก็บจากผู้ปกครองนักเรียนเป็น

จ�านวนใด	เทศบาลกต็กลงยนิยอมตามนัน้

เทศบาลนครลอนดอนจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลผู ้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

สงเคราะห์เด็ก	เรียกว่า	“ผู้อ�านวยงานสงเคราะห์เด็กประจ�าอ�าเภอ”	มีส�านักงานอยู่

ทุกอ�าเภอในกรุงลอนดอน	ผู้อ�านวยงานนี้เป็นผู้คัดเลือกอบรมพนักงานสงเคราะห์	

และพนักงานสงเคราะห์ก็จะใช้ส�านักงานประจ�าอ�าเภอในงานต่างๆ	ของตน	แต่

พนักงานสงเคราะห์ไม่ได้สังกัดเทศบาล	เป็นผู้ท�างานโดยใจสมัครของตนเอง	และมี

อสิระทีจ่ะท�างานของตนด้วยวธิใีดได้ตามใจชอบ
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พนักงานสงเคราะห์เด็กประจ�าโรงเรียนต่างๆ	ประจ�าอ�าเภอหนึ่งๆ	มักจะเห็น

ประโยชน์ที่จะรวบรวมกันตั้งสมาคมของตนประจ�าอ�าเภอขึ้น	เพ่ือที่ผู้ท�างานชนิด

เดียวกันในโรงเรียนต่างๆ	จะได้มาพบปะหารือกันถึงเรื่องงานและปัญหาต่างๆ	ของ

งาน	เฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เป็นปัญหาของทั้งอ�าเภอ	สมาคมของพนักงานสงเคราะห์

อาจจะเจรจากับเทศบาลนครลอนดอนขอให้จัดหาสถานที่เล่นส�าหรับเด็กในโรงเรียน

ต่างๆ	หรอือาจจะเจรจากบัเทศบาลอ�าเภอต่างๆ	ให้ปรบัปรุงไฟฟ้าตามถนนเพ่ือความ

ปลอดภัยของเด็กนักเรียน	หรืออาจจะเจรจากับผู้แทนราษฎรและเทศบาล	ขอให้

ดัดแปลงที่ว่างเปล่าในถิ่นนั้นๆ	ขึ้นเป็นสถานที่ส�าหรับเด็กเล่น	หรืออาจจะร้องต่อ 

สหบาลกรรมกรประจ�าท้องถิ่นว่ารองเท้าเด็กที่ขายกันอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ	มีคุณภาพ

เลว	เป็นต้น

สมาคมพนักงานสงเคราะห์เด็กประจ�าอ�าเภอ	รวมกันทั่วทั้งกรุงลอนดอน 

ตั้งข้ึนเป็นสมาคมใหญ่อาจจะแปลชื่อได้ว่า	เป็นสภากลางของพนักงานสงเคราะห์เด็ก 

ประกอบด้วยผู้แทนของสมาคมประจ�าอ�าเภอต่างๆ		สภากลางฯ	ประชุมหารือในงาน

ทีเ่กีย่วกบัลอนดอนทัง้เมอืง	และถ่ายทอดความรู้แผนงานจากอ�าเภอหนึง่ไปยงัอ�าเภอ

อืน่ๆ		เมือ่รฐับาลองักฤษได้ตัง้คณะกรรมาธกิารหลวงข้ึนใน	พ.ศ.2488	เพือ่ส�ารวจงาน

สงเคราะห์เด็ก	โดยเฉพาะเด็กที่อยู ่ในโรงเรียนเล้ียงเด็กที่มีผู ้น�าไปเลี้ยงเป็นลูก

บุญธรรมนั้น	สภากลางสงเคราะห์เด็กในลอนดอนก็ได้มีส่วนรวบรวมหลักฐานจาก 

ผู้แทนสมาคมประจ�าอ�าเภอ	ข้ึนเสนอต่อคณะกรรมาธิการนั้นด้วย	โดยนัยเดียวกัน	

สภากลางนี้ก็ได้เคยช่วยรวบรวมหลักฐานเรื่องการประกอบอาชีพของเด็กและเรื่อง

แผนการจ่ายบ�านาญให้ลูกก�าพร้าสงคราม	ส่งไปเสนอยังคณะกรรมาธิการท่ีมีหน้าที่

วนิจิฉยัเรือ่งนัน้ๆ	ด้วย
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ข้าพเจ้าใคร่จะบรรยายเรื่องการสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแพทย์	เพื่อ

แสดงให้เห็นว่า	การสังคมสงเคราะห์นั้นอาจจะช่วยให้การรักษาพยาบาลคนไข้มีผลดี

ยิง่ขึน้	และสามารถช่วยให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดขึีน้

ในประเทศองักฤษได้เป็นทีเ่ข้าใจกนัดียิง่ขึน้ว่า	ส�าหรบัคนไข้เป็นอนัมาก	แม้ว่า

จะได้มกีารรกัษาพยาบาลอย่างดเียีย่มกย็งัจะไม่สามารถช่วยให้คนไข้นัน้มสีขุภาพดขีึน้	

ถ้าหากว่าเขามีความเดือดร้อนในทางส่วนตัว	แพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ	ได้ประสบ

มาว่า	คนไข้เป็นอนัมากมคีวามวติกกงัวลในเรือ่งส่วนตวั	จนกระทัง่ความวิตกกังวลนัน้

เป็นอุปสรรคในการรักษาให้กลับแข็งแรงข้ึนได้	และปรากฏว่ามีคนไข้จ�านวนมาก 

ไม่สามารถท่ีจะซือ้ยาและออกเงนิไปท�าการรักษาพยาบาลตามแพทย์สัง่	แพทย์เหล่านี้

รู้สึกเห็นความจ�าเป็นที่จะมีนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นในโรงพยาบาล		และในปัจจุบันนี้

โรงพยาบาลทกุแห่งกม็แีผนกสงัคมสงเคราะห์	ซึง่เรยีกว่า	Almoners’	Department	

สถานพยาบาลอื่นๆ	เช่น	สถานพยาบาลทางโรคปอด	สถานพยาบาลประจ�าโรงเรียน	

สถานพยาบาลโรคเข้าข้อ	กามโรค	ฯลฯ	ต่างก็มีนักสังคมสงเคราะห์ประจ�าไว้ทั้งนั้น	

โรงพยาบาลประสาท	และสถานสุขวิทยาจิตส�าหรับเด็ก	ก็มีนักสังคมสงเคราะห์ทาง

จติและทางประสาทด้วย		ในประเทศองักฤษและเวลส์	มปีระชากรประมาณ	50	ล้าน

คน	มนีกัสงัคมสงเคราะห์ประมาณ	22,000	คน	และในจ�านวนนีป้ระมาณ	1,100	คน

เป็น	Almoners	ประจ�าโรงพยาบาล	อีกประมาณ	800	คน	เป็นนักสังคมสงเคราะห์ 

ทางโรคจติ

ความล�าบากกังวลในทางส่วนตัวนั้น	อาจจะเกิดได้จากเหตุหลายประการด้วย
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กนั	และแต่ละประเทศกม็ลีกัษณะแตกต่างกนัไป	การแก้ปัญหาเหล่าน้ีกย่็อมขึน้อยูกั่บ

ลักษณะและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม	แต่ปัญหาหลักนั้นเหมือนกันทุกประเทศ	 

และหลักการสังคมสงเคราะห์โดยทั่วไปก็ย่อมใช้ได้เช่นเดียวกันทุกประเทศ	ปัญหาที่

เรียกว่าหลักนั้น	คือ	ความยากจน	ความเสื่อมโทรมของบ้านเรือนและอนามัย	ความ 

โง่เขลา	และปัญหาส่วนตวัอืน่ๆ	เป็นอาทิ

เมื่อแพทย์ผู ้ใดผู้หนึ่งได้ประสบความยากล�าบากส่วนตัวของคนไข้ขึ้นแล้ว	

แพทย์ผู้นั้นก็จะมอบเร่ืองให้แก่นักสังคมสงเคราะห์	เพื่อที่จะได้พูดจาสัมภาษณ์คนไข	้

ไปเยี่ยมเยียนดูแลบ้านและครอบครัวคนไข้	สังเกตการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับครอบครัว

ของเขาว่ามีข้อยุ่งยากอย่างไร	และนักสังคมสงเคราะห์น้ันก็จะตัดสินใจว่าควรจะช่วย

เหลอืสงเคราะห์วธิใีด

มีหลายกรณีที่แพทย์อาจจะส่ังให้คนไข้ต้องใช้ยาชนิดที่แพง	หรือสั่งให้รับ

ประทานอาหารพิเศษมีโปรตีนมาก	หรือมีอาหารประเภทนมเนยมากกว่าปกติ	แต่

คนไข้เป็นจ�านวนมากคงจะไม่สามารถทีจ่ะซือ้หาได้	ในกรณีเช่นนี	้แพทย์กย่็อมจ�าเป็น

ที่จะมอบเรื่องให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ที่จะหายาและอาหารเหล่านี้มาโดยราคา

ย่อมเยา	หรอืไม่คดิราคา	แล้วแต่ฐานะของคนไข้	

บางทแีพทย์อาจส่ังคนไข้ให้พักผ่อนเป็นเวลาแรมหลายสัปดาห์หรอืหลายเดอืน	

ถ้าคนไข้นั้นเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่สามารถหยุดงานอาชีพได้	หรือถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็มี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องดแูลบตุรและครอบครวัต่อไป	ในกรณเีหล่านี	้นกัสงัคมสงเคราะห์ 

อาจจะสามารถช่วยครอบครัวได้ทางการเงิน	ในระหว่างที่คนไข้ผู้ชายต้องหยุดท�างาน

อาชพี	หรอือาจจะเสาะแสวงเกล้ียกล่อมให้มญีาตผิูใ้ดผูห้นึง่มาคอยดแูลเด็กๆ	หรอืส่ง

เดก็ไปอยูใ่นสถานดแูลเดก็ช่ัวคราว	เพือ่ให้มารดาของเดก็สามารถพกัผ่อนได้		ในกรณี

ทีแ่พทย์ต้องการให้คนไข้เข้าโรงพยาบาล	กย่็อมมคีวามยากล�าบากเช่นเดยีวกนักบัทีไ่ด้

กล่าวมาแล้ว	นอกจากนั้นยังอาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นได้	 เช่น	คนไข้ซึ่งเช่าบ้านอยู่	 

ถ้าหากจะเข้าโรงพยาบาลก็อาจจะต้องเลิกเช่า	นอกจากนักสังคมสงเคราะห์จะ

สามารถช่วยเหลือให้ช�าระค่าเช่าบ้านได้ในระหว่างที่เข้าโรงพยาบาล	เขาอาจจะถูก

ปลดออกจากงานถ้าหากว่าเข้าโรงพยาบาลไปนาน	นอกจากนักสังคมสงเคราะห์จะ

ชี้แจงสถานการณ์ให้นายจ้างทราบ	และขอร้องให้นายจ้างไม่ปลดออกก่อนที่จะออก

จากโรงพยาบาล

ในบางกรณีแพทย์อาจจะแจ้งคนไข้ว่า	งานที่เขาท�าอยู่นี้ไม่เหมาะกับสุขภาพ
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ของเขา	เช่น	อาจจะเป็นงานยกของหนัก	หรือชนิดที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆ	เป็น

ชั่วโมง	หรืออาจจะเป็นงานชนิดมีฝุ่นหรือไอน�้ามันมาก	ถ้าเช่นนั้นคนไข้ก็อาจจะต้อง

เปลีย่นงานไปท�าอาชีพทีเ่หมาะกว่าและงานเบากว่า	คนไข้เป็นจ�านวนมากไม่ทราบวิธี

ที่จะหางานอาชีพอย่างอื่น	และนักสังคมสงเคราะห์ก็จะต้องพยายามช่วยเหลือให้เขา

หางานท่ีเหมาะได้	โดยการติดต่อเป็นส่วนตัว	หรือโดยไปติดต่อส�านักงานจัดหาอาชีพ	

ในบางกรณี	คนไข้ซ่ึงต้องพิการหรือตาบอดจากอุบัติเหตุหรืออาการป่วย	นักสังคม-

สงเคราะห์กอ็าจจะส่งคนไข้นัน้ไปยงัศนูย์ฝึกงานใหม่เพ่ือช่วยให้เขาสามารถปรบัตวัเข้า

สู่ชวีติปกตไิด้ใหม่	และเรียนรู้สามารถท�างานอาชพีอนัเหมาะสมขึน้

ในบางกรณ	ีแพทย์อาจจะแนะน�าให้คนไข้ไปพักผ่อนเสยีอย่างเดด็ขาด	โดยให้

เปลี่ยนสถานที่ไปพักตากอากาศ	นักสังคมสงเคราะห์ก็ย่อมจะมีหน้าที่จัดการส่งคนไข้

ไปสถานพักฟื้นเป็นเวลา	2-3	สัปดาห์	หรือมากกว่านั้น	โดยจัดการให้คนไข้ออกค่าใช้

จ่ายแต่เฉพาะเท่าทีจ่ะสามารถออกได้

คนไข้วัณโรคอาจจะมีความจ�าเป็นต้องพักผ่อนและท�าการรักษาเป็นพิเศษ

แพทย์อาจจะสั่งให้คนไข้ไปโรงพยาบาลพิเศษส�าหรับวัณโรค	เช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของ 

นักสังคมสงเคราะห์ที่จะจัดการให้ตามความจ�าเป็น	ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัว 

ในระหว่างทีค่นไข้ไปรักษาพยาบาลอยูน่ัน้

ถ้าหวัหน้าครอบครัวเป็นวณัโรคเร้ือรัง	ไม่สามารถประกอบอาชพีได้	นกัสงัคม-

สงเคราะห์ย่อมมีหน้าที่ที่จะช่วยสงเคราะห์ครอบครัวของเขา	หรือส่งเรื่องไปให้กรม

ประชาสงเคราะห์	(ในอังกฤษเรียกว่า	National	Assistance)	ช่วยเหลือทางการเงิน	

มิฉะนั้นก็จะพาให้ครอบครัวของคนไข้นั้นมีสุขภาพเสื่อมลงเนื่องด้วยขาดอาหารที่

จ�าเป็น

มีหลายกรณีที่แพทย์รู้สึกล�าบากในการรักษาพยาบาลเนื่องจากคนไข้ที่ได้มา

หาแพทย์นั้น	ได้รับค�าแนะน�าให้กระท�าการพยาบาลบางอย่าง	แล้วคนไข้ก็หายไป 

ไม่มาติดต่ออีก	ในกรณีเช่นนี้แพทย์จะส่งเร่ืองให้นักสังคมสงเคราะห์ไปดูที่บ้านของ

คนไข้	หาเหตุผลท่ีท�าให้คนไข้ไม่ไปหาหมออีก	ถ้าคนไข้มีความล�าบากด้วยประการใด 

ก็ช่วยเหลือในเรื่องเหล่านั้น	ถ้าคนไข้มีความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจ	ก็ช่วยเกลี้ยกล่อม

ให้กลับไปรักษาพยาบาลต่อไป	ในเรื่องสุขภาพนี้ยังมีความเข้าใจผิด	ความหลงเชื่อสิ่ง

ท่ีไม่เป็นจริงอยู่เป็นอันมาก	จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีหักล้าง	ในกรณีเหล่านี้นางพยาบาล

อนามยัย่อมมหีน้าทีท่ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่นกั
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นักสังคมสงเคราะห์อาจช่วยเหลือในเรื่องเครื่องนุ ่งห่มส�าหรับคนไข้และ

ครอบครัวของเขา	และถ้าบ้านเรือนเสื่อมโทรม	ก็อาจจะช่วยหาเงินมาซ่อมแซมหรือ

ขอร้องให้เจ้าของบ้านท�าการซ่อมแซมเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของครอบครัว

คนไข้นัน่เอง

บริการอนามัยตามโรงเรียนต่างๆ	ก็เป็นเร่ืองที่ในประเทศอังกฤษต้องใช้นัก

สังคมสงเคราะห์บริการ	เช่นนี้ครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนทุกคน	ตั้งแต่อายุ	5	ขวบ

ถงึ	15	ขวบ	ซึง่เป็นวยัทีอ่ยูใ่นข่ายการศกึษาภาคบงัคบัขององักฤษ

เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายโดยนายแพทย์	3	หรือ	4	คร้ัง	

เป็นอย่างน้อยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน	และถ้าเป็นรายที่ต้องมีการรักษาพยาบาล	

แพทย์กจ็ะดแูลอยูเ่ป็นประจ�า	ในการตรวจร่างกายตามโรงเรยีนนี	้นอกจากแพทย์แล้ว	

ครใูหญ่และนกัสังคมสงเคราะห์กจ็ะต้องอยูก่บัแพทย์ด้วย	พร้อมกบันกัเรยีนทีถ่กูตรวจ

และผู้ปกครองของนักเรียนนั้น	 เมื่อตรวจพบว่าเด็กคนใดมีความบกพร่องในทาง

ร่างกายประการใด	เช่น	สายตาเสีย	หูตึง	หูเป็นน�้าหนวก	ทอนซิลและอะเดนอยโต	

เป็นฝีหรอืเป็นโรคผวิหนงั	ฟันผ	ุแขนขาไม่ปกต	ิรับประทานอาหารไม่ถกูส่วน	น�า้หนกั

ต�า่กว่าปกต	ิเป็นโรคปัสสาวะรดทีน่อน	หรอืมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัแสงแดดมาก

ข้ึน	หรือมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาลทางจิต	หรือโรคประสาท	เช่นน้ี	 

ผู้ปกครองของเด็กก็จะได้รับทราบทันที	และได้รับค�าแนะน�าให้น�าเด็กไปยังสถาน

พยาบาลทีเ่หมาะสมเพ่ือรักษาต่อไป

นักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่จะให้การรักษาพยาบาลนั้นเป็นไปตามความ

จ�าเป็น	และจะต้องไปเยี่ยมเด็กที่บ้านเพ่ือดูแลว่าเด็กนั้นได้ไปยังสถานพยาบาลจริง

หรือเปล่า	ในการนี้บางทีนักสังคมสงเคราะห์จะต้องพยายามอยู่หลายเที่ยว	นัดแล้ว

นดัอกีกว่าจะมกีารน�าเดก็ไปสถานพยาบาลจริง	และจะต้องพยายามเกลีย้กล่อมอย่าง

เตม็ความสามารถ	เพือ่จะชีใ้ห้มารดาของเด็กเห็นความส�าคญัและความจ�าเป็นทีจ่ะส่ง

เดก็ไปรกัษา

เม่ือแพทย์ตรวจพบว่าเดก็เป็นโรคขาดอาหาร	แพทย์อาจจะแนะน�าให้ไปรกัษา

ในสถานพยาบาลพิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องอาหาร	สถานพยาบาลเช่นนี้ในลอนดอนเป็น

ส่วนหนึ่งของบริการอนามัยตามโรงเรียน	ในการเช่นนี้นักสังคมสงเคราะห์จะต้องไป

สอดส่องดูแลทางบ้านของเด็ก	เพื่อจะรายงานให้ทราบโดยละเอียดว่า	เด็กนั้นมีความ

เป็นอยู่ทางบ้านเป็นประการใด	เพื่อให้แพทย์ประจ�าสถานพยาบาลผู้ซึ่งจะรักษาเด็ก
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นั้นได้ทราบโดยแน่นอน	นอกจากนั้นนักสังคมสงเคราะห์จะต้องรายงานถึงฐานะ

ทางการเงินของครอบครัวทั้งในปัจจุบันและในอดีต	รายงานว่าในขวบชีวิตของเด็ก	

บิดาของเด็กได้ท�างานหรือว่างงานสม�่าเสมอประการใด	เพราะเหตุว่าความอัตคัด

ยากจนทั้งในปัจจุบันและในอดีตนั้น	ย่อมเป็นสาเหตุที่ส�าคัญเหตุหนึ่งของโรคขาด

อาหาร	ถ้าครอบครัวนั้นมีใครเป็นโรคอย่างใด	ก็บันทึกเป็นประวัติ	ประกอบกับ

สุขภาพของมารดาและพ่ีน้องเด็กอื่นๆ	ในครอบครัวน้ัน	สภาพของบ้านเรือนก็เป็น

เรื่องที่ต้องสังเกตว่า	มีความชื้นหรือความเย็นเป็นประการใด	ส้วม	ห้องน�้า	ห้องนอน	

มีลักษณะอย่างใด	อาหารที่รับประทานนั้นเป็นอย่างไร	เด็กรับประทานอาหารได้ดี

หรือไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลา	และนอนเป็นเวลาอย่างไรบ้าง		นักสังคม-

สงเคราะห์นอกจากนั้นยังจะต้องพยายามสืบดูว่า	มีเหตุกระทบกระเทือนทางจิตใจ

ของเดก็อย่างไรบ้าง	ซึง่อาจจะเป็นผลแก่สุขภาพร่างกายของเดก็ด้วย

ในประเทศไทย	เด็กๆ	และทารกเป็นโรคขาดอาหารเป็นจ�านวนมาก	และเม่ือ

แพทย์ส่งเร่ืองให้แก่นักสังคมสงเคราะห์	นักสังคมสงเคราะห์ก็ย่อมไปดูที่บ้านของเด็ก

เพือ่ช่วยเหลอืให้อาหารประเภทนม	ประเภทอืน่ๆ	และยา	รวมทัง้แนะน�าให้ให้อาหาร

เด็กโดยถูกวิธีด้วย	นักสังคมสงเคราะห์อาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องเคร่ืองนุ่งห่ม	มุ้ง	

หมอน	ท่ีนอน	และพยายามแนะน�าเกี่ยวกับอาชีพของบิดา	เพื่อให้มีรายได้ดีขึ้น	หรือ

มิฉะนั้นก็หาทุนรอนเล็กน้อยให้	เพ่ือบิดาหรือมารดาจะได้สามารถน�าไปเป็นทุนขาย

อาหารหรอืท�าการค้าขายอย่างอืน่

ในการที่นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมบ้านของคนไข้นั้น	มักจะเห็นเด็กพิการ

ทางร่างกายหรือทางประสาท	เมื่อเป็นเช่นนี้นักสังคมสงเคราะห์ย่อมน�าเรื่องของเด็ก

เหล่านั้นไปให้มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ	หรือโรงพยาบาลเด็กประสาทอ่อน	หรือ

โรงเรียนสอนคนตาบอดหรือหูหนวก	แล้วแต่กรณี	นักสังคมสงเคราะห์จะต้องไป

เยี่ยมเยียนครอบครัวของคนไข้และช่วยให้ทางบ้านของคนไข้นั้นมีความเข้าใจและ

ยอมรับเด็กที่พิการนั้น	เด็กพิการดังกล่าวก็จะรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นในครอบครัว

ของตน	หรือถ้าจะต้องไปรักษาพยาบาลนอกบ้านก็อาจมีผู้ช่วยน�าไปได้		นักสังคม-

สงเคราะห์อาจจะช่วยเหลือทางการเงินในการรักษาพยาบาลและเครื่องนุ่งห่ม	และ

ความจ�าเป็นอ่ืนๆ	ของเดก็ตามสมควร		ในองักฤษตามปกตมิกัจะมนีกัสงัคมสงเคราะห์

ประจ�าอยูต่ามมลูนธิหิรือสถาบนัหรือโรงเรียนส�าหรับคนพกิารเสมอ

ปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษก็คือ	ปัญหามารดาที่มิได้มีการสมรส	
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หญิงเหล่านี้มักจะมีความยากล�าบากทั้งในด้านการเงินและในด้านจิตใจ	เมื่อถึงเวลา

คลอดบุตร	โรงพยาบาลหรือนางผดุงครรภ์จะส่งเรื่องใหน้ักสังคมสงเคราะห์ถ้ามีความ

จ�าเป็น	เนื่องจากมิได้มีการสมรส	การเงินของหญิงเหล่านี้ก็ย่อมไม่มีใครสนับสนุน	

ฉะนั้นอาจจะต้องไป	National	Assistance	Board	เพื่อรับเงินสงเคราะห์เป็นราย 

สัปดาห์	จนกระท่ังบุตรออกจากโรงเรียน	มารดาสามารถไปท�างานอาชีพได้		กรณี 

เช่นนี้ทั้งมารดาและเด็กจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้อันต�่านักหนาเป็นเวลาหลายปี	

มารดาอาจจะฝากเดก็ไว้ในสถานเลีย้งเดก็ในเวลากลางวันเพ่ือให้ตนได้ไปท�างานอาชีพ

ได้	หรือมิฉะนั้นก็อาจจะพยายามขอร้องให้เด็กนั้นมีผู้รับไปเป็นบุตรบุญธรรม	นัก

สังคมสงเคราะห์ก็จะท�าการสงเคราะห์มารดานั้นตามแต่กรณี	เพื่อรักษาประโยชน์อัน

ดียิ่งของท้ังบุตรและมารดา	หญิงที่เป็นมารดาโดยมิได้มีการสมรสนั้นยังมีปัญหาทาง

จิตใจที่จะต้องเผชิญ	ด้วยเหตุท่ีบางคร้ังเป็นที่รังเกียจของสังคม	และเช่นน้ี	นักสังคม-

สงเคราะห์ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือให้ความสนบัสนนุก�าลงัใจแก่หญงินัน้ได้

ในประเทศไทย	ข้าพเจ้าเข้าใจว่าปัญหาทางจติใจนัน้ไม่มมีากเหมอืนในประเทศ

อังกฤษ	และข้าพเจ้ารู ้สึกยินดีที่เห็นว่า	 เด็กมักจะไม่ถูกรังเกียจว่าเป็นบุตรนอก

กฎหมาย	แต่ปัญหาทางการเงินนั้นย่อมมีข้ึนแน่นอนในกรณีที่ผู้ชายละทิ้งบุตรและ

ภรรยาของตนไปเสีย	กรณีเช่นนี้มีมากต่อมากนัก	นักสังคมสงเคราะห์ก็มีหน้าที่ที่จะ

ช่วยเหลอืหญิงทีเ่ป็นมารดาให้ได้มีอาหารเพ่ือเลีย้งบตุรของตนเป็นส�าคญั

ความชราก็เป็นปัญหาส�าหรับนักสังคมสงเคราะห์ในอังกฤษเช่นเดียวกัน	เป็น

ธรรมดาผู้ชราย่อมจะมีสุขภาพไม่ดีเท่าหนุ่มสาว	คนไข้ส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่มีอายุสูง	

นักสังคมสงเคราะห์จะต้องจัดเรื่องของคนชราน้ีบ่อยๆ	บางคนมีแต่เฉพาะเบี้ยเล้ียง

ส�าหรับคนชราเป็นรายได้	และรายได้นี้ย่อมไม่เพียงพอ	เพราะเหตุนี้เองในประเทศ

อังกฤษจึงมีคนชราเป็นจ�านวนมากกว่า	1	ล้านคนที่ต้องไปขอเงินสงเคราะห์จาก	 

National	Assistance	Board	เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากเบี้ยเลี้ยงฐานชราภาพ	 

ผู้ชราเหล่านี้จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยเงินรายได้อันต�่า	บางคนก็อยู่โดดเดี่ยว	นานๆ	จะมี

ญาติไปเยี่ยมสักที	นักสังคมสงเคราะห์ต้องพยายามดูแลให้คนชราเหล่านี้เข้าใจชัดว่า	

จะไปเบิกเงินเบี้ยเล้ียงและเงินสงเคราะห์เพ่ิมเติมได้ที่ไหน	และจะต้องช่วยเหลือให้

กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง	ถ้าแพทย์แนะน�าให้รับประทานอาหารพิเศษหรือเพิ่มเติม	

นักสังคมสงเคราะห์ก็ต้องช่วยเหลือในด้านนี้ด้วย	รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม	ถ่านส�าหรับผิง

ไฟ	และบางทีจะต้องช่วยในด้านเครื่องเรือนด้วย		นักสังคมสงเคราะห์อาจจะต้อง
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พยายามหาเพือ่นบ้านผูใ้ดผูห้นึง่ไปเยีย่มเยยีนผูช้ราเป็นประจ�า	เพือ่จะได้คอยสอดส่อง

เรื่องสุขภาพและเพื่อป้องกันมิให้ว้าเหว่จนเกินไปนัก		ในบางคร้ังนักสังคมสงเคราะห์

อาจจะช่วยให้ผู้ชราเข้าสถานทีพั่กส�าหรับผูช้รา	แต่ผู้ชราเองบางคนกม็กัจะไม่เตม็ใจไป

อยูใ่นสถาบนัเหล่าน้ัน

ข้าพเจ้าไม่ค่อยแน่ใจว่า	ในประเทศไทยปัญหาส�าหรับคนชราเป็นอย่างเดียว

กับปัญหาในอังกฤษ	เพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่า	ส่วนมากคนชรามักจะอาศัยอยู่กับญาติ

หรือลกูหลาน	แต่ในครอบครวัท่ียากจนนกั	ผูช้รากย่็อมจะต้องการความช่วยเหลอืทาง

ยารกัษาโรคหรอือาหารพิเศษเพ่ิมเตมิ

ปัญหาบางประการซึ่งเกิดข้ึนแก่สุขภาพร่างกายหรือจิตใจของคนไข้นั้น	เป็น

ปัญหาเฉพาะตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	นักสังคมสงเคราะห์ทางโรคจิต

หรอืโรคประสาทย่อมจะประสบกบัปัญหาเหล่านีใ้นกรณคีนไข้ในโรงพยาบาลประสาท

หรอืในกรณเีดก็ทีท่�าการรักษาอยูท่ีส่ถานสุขวทิยาจิต

การจ�ากัดจ�านวนในครอบครัวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า	Family	Planning	

อาจจะเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในทางการแพทย์หรอืในทางเศรษฐกิจ	นกัสังคมสงเคราะห์ย่อม

จะปรึกษาหารือกับคนไข้ในเร่ืองนี้	และถ้าคนไข้ต้องการก็ส่งไปยังศูนย์คุมก�าเนิด	 

ในเรื่องนี้มักจะมีความเข้าใจผิดเป็นอันมาก	จ�าเป็นที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องชี้แจง

ข้อเทจ็จรงิให้คนไข้ทราบ

ในกรณีท่ีเป็นโรคติดต่อ	เช่น	โรคเรื้อน	หรือวัณโรค	นักสังคมสงเคราะห์จะ

ต้องเกลี้ยกล่อมให้เด็กๆ	ได้รับการตรวจเป็นประจ�า	และจะต้องคอยเตือนให้มารดา

หมัน่ดแูลเดก็ให้ได้รบัการตรวจด้วย

ผูเ้สพตดิยาประเภทเฮโรอนีกเ็ป็นคนไข้อกีประเภทหนึง่	ซึง่นกัสงัคมสงเคราะห์

จะต้องรับเป็นหน้าที่พยายามส่งไปให้สถานรักษาพยาบาลยอมรับผู้เสพติดเหล่านี้	 

และให้ครอบครัวของคนไข้ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์ในระหว่างรักษาอยู่นั้น	

หรือมิฉะนั้นนักสังคมสงเคราะห์อาจจะสั่งให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นผู้เสพติดไปให้แพทย์

ตรวจทีโ่รงพยาบาล

เมื่อนักสังคมสงเคราะห์ได้รับเรื่องของคนไข้รายใดรายหนึ่งมา	นักสังคม-

สงเคราะห์กจ็ะสมัภาษณ์คนไข้นัน้ในส�านกังานของตน	แล้วไปเยีย่มดแูลบ้านของคนไข้

น้ัน	ในระหว่างที่สนทนากันนั้นมักจะปรากฏขึ้นบ่อยๆ	ว่าสมาชิกอื่นๆ	ในครอบครัว

ของคนไข้กมี็ปัญหาทางสขุภาพด้วยประการต่างๆ	ถ้าเป็นเช่นนัน้	นกัสงัคมสงเคราะห์
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กจ็ะสามารถให้ค�าแนะน�าและเตอืนให้ไปรักษาเยยีวยาเสยีก่อนทีจ่ะสายจนเกนิไป

ข้าพเจ้าจะพยายามยกตัวอย่างเร่ืองจริงที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาในประเทศนี	้

ทั้งๆ	ที่ข้าพเจ้าได้มาท�าการสังคมสงเคราะห์ในช่ัวระยะเวลาอันส้ัน	และไม่สามารถที่

จะให้รายละเอียดครบถ้วนอย่างที่นักสังคมสงเคราะห์ไทยอาจจะให้ได้	กรณีต่างๆ	ที่

ข้าพเจ้าจะยกมานี้	เป็นเรื่องที่ควรจะปิดเป็นความลับ	ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอไม่เอ่ยช่ือ

จรงิของคนไข้

นาง	ก.	เป็นหญิงมีครรภ์	และได้ขอร้องให้แพทย์ช่วยท�าหมันเมื่อคลอดบุตร

แล้ว	แพทย์ส่งเรื่องไปให้นักสังคมสงเคราะห์	และได้มีการเยี่ยมเยียน	นาง	ก.	และ

บุตรที่บ้าน	สามีของเธอเป็นพ่อค้าหาบเร่	มีรายได้ประมาณวันละ	10-15	บาท	และ

ในครอบครัวนี้มีบุตร	4	คน		นักสังคมสงเคราะห์ได้แนะน�าให้โรงพยาบาลท�าการ 

คมุก�าเนดิให้นาง	ก.	หลังจากบตุรคนที	่5	ได้คลอดแล้ว	ทัง้นีเ้นือ่งด้วยเหตผุลทางการ

เงิน	แต่ในระหว่างที่ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนั้นได้มีปัญหาอื่นปรากฏขึ้น	บุตรคนโตของ

นาง	ก.	เป็นเดก็ปัญญาอ่อน	จงึได้มกีารน�าไปสถานสขุวิทยาจติส�าหรบัเดก็	และน�าไป

โรงพยาบาลประสาทเพื่อท�าการตรวจทดลอง	ในไม่ช้าเด็กคนนี้ก็จะได้รับ	E.E.G.	 

นกัสงัคมสงเคราะห์ก�าลงัรอฟังผลของการตรวจทดลองนีก่้อนทีจ่ะตัดสนิใจว่า	สมควร

จะส่งตวัไปยงัโรงเรียนส�าหรบัเด็กปัญญาอ่อนหรอืไม่		นาง	ก.	แจ้งให้ทราบว่า	สายตา

สามีเธอนั้นเร่ิมเสีย	นักสังคมสงเคราะห์จึงแนะน�าให้สามีไปโรงพยาบาลเพื่อรับการ

รักษา	สามีไปได้คร้ังหนึ่งก็ตรวจพบว่าเป็น	neuro-retinitis	และแพทย์สั่งให้ฉีด	 

เพนนซิลินิ	10	ครัง้		ภรรยากลบัมาแจ้งแก่นกัสงัคมสงเคราะห์ว่า	สามไีม่ยอมไปรักษา

ที่โรงพยาบาล	บอกว่าไม่จ�าเป็น	และสามีก็บ่นว่าถ้ามีลูกเกิดใหม่อีกก็จะไม่สามารถ

เลี้ยงดูได้	นักสังคมสงเคราะห์ได้ไปพบสามี	และชี้แจงเหตุผลให้ฟัง	โดยยืนยันว่า	การ

ไปรักษาฉีดยานั้นเป็นเรื่องส�าคัญ	กับมอบเพนนิซิลินให้โดยไม่คิดมูลค่า	และนอกจาก

นัน้	นกัสงัคมสงเคราะห์ยงัเสนอทีจ่ะช่วยเหลอืทางการเงนิของครอบครวัโดยน�าเงนิมา

ให้วันละ	10	บาท	ตลอดเวลาที่ไปรักษา	ผลสุดท้ายสามีก็ตกลงและรักษาพยาบาล

ตามค�าแนะน�า

อีกรายหนึ่งเป็นหญิงที่เป็นโรคเร้ือน	ในระหว่างที่นักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยม	

เยียนนั้นได้เห็นว่า	ทารกลูกคนสุดท้ายของเธอเป็นโรคขาดอาหารและมีแผลที่แขน	 

นักสังคมสงเคราะห์จึงได้น�าทั้งมารดาและบุตรไปโรงพยาบาล	ตรวจพบว่าทารกเป็น

โรค	ostro-myelitis	ขาดอาหารและโรคโลหิตจาง	และโรงพยาบาลรับเอาไว้รักษา	
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ส่วนมารดานั้นนักสังคมสงเคราะห์แนะน�าให้ไปท�าการรักษาที่โรงพยาบาลโรคเรื้อน

เป็นประจ�า

นักสังคมสงเคราะห์ได้รับเรื่องของ	นาง	ข.	มาโดยสงสัยว่า	อาจจะเป็นผู้น�า

เชื้อวัณโรคติดต่อได้	เพราะแพทย์เข้าใจว่าสามีของนาง	ข.นั้นเพิ่งตายด้วยวัณโรค	 

นาง	ข.	ซึ่งเพิ่งเป็นม่ายน้ี	ขณะนั้นมีครรภ์แก่	เม่ือคลอดบุตรออกมาเป็นบุตรคนที่	3	 

ก็ปรากฏว่านาง	ข.	ไม่มีน�้านมให้บุตรกิน	นักสังคมสงเคราะห์จึงน�านมมาให้โดยไม่คิด

มลูค่า	และแนะน�าให้ไปยงัสถานพยาบาลเกีย่วกบัเรือ่งนม		เมือ่ได้ไปท�าการรักษาแล้ว

ก็กลับมีน�้านมให้บุตรรับประทานได้เป็นปกติ	นักสังคมสงเคราะห์ก็ยังคงส่งนมให้โดย

ไม่คิดมูลค่าให้มารดา	นอกจากนั้นยังได้ให้อาหาร	ไข่ไก่	เนื้อ	ปลา	ผัก	และข้าว	เป็น

ประจ�าทุกสัปดาห์	จนกระท่ังเด็กอายุได้	6	สัปดาห์	และมารดาแข็งแรงดี	ตอนนั้น 

นักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ให้เงินไปเป็นทุนบ้างส�าหรับซื้ออาหารมาขายเป็นรายได้ต่อไป	

ในขณะที่มารดาไปขายของนั้น	ทารกก็ได้รับนมขวดเป็นประจ�า	มีญาติช่วยเหลือดูแล

เดก็ให้	ในเดอืนหน้าทัง้ครอบครัวนีจ้ะได้รับการตรวจเอกซเรย์จากหน่วยเคลือ่นที่

นาย	ง.	เป็นโรคคอพอก	(toxic	goiter)	และจ�าเป็นจะต้องผ่าตัด	ในการนี้จะ	

ต้องมีการให้โลหิต	ซึ่งมีมูลค่า	400	บาท		นักสังคมสงเคราะห์ได้รับเรื่องแล้วก็ไปสอบ

ดูฐานะความเป็นอยู่ทางบ้าน	สภากาชาดไทยได้ตกลงจ่ายเงินให้	200	บาท	และนัก

สังคมสงเคราะห์หาเงนิให้อกี	200	บาท		เมือ่นาย	ง.	ออกจากโรงพยาบาล	และอยูใ่น

ระหว่างพักฟื้นจนกระท่ังแข็งแรงพอที่จะกลับไปท�างานได้	นักสังคมสงเคราะห์ก็หา

อาหารมาส�าหรบัเลีย้งตนเองและครอบครัวไปพลาง

นกัสงัคมสงเคราะห์ได้รับเรื่องของหญิงผู้หนึง่	ซึง่พิการด้วยโรค	rheumatoid	

arthritis	อยู่กับหลานชายซึ่งหูหนวก	หลานชายนั้นนักสังคมสงเคราะห์ส่งให้เข้า 

โรงเรียนคนหูหนวก	และในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคเรียน	เด็กนั้นต้องกลับไปอยู่กับ

ป้า	นกัสงัคมสงเคราะห์กช่็วยเหลือในทางด้านการเงนิและเครือ่งนุง่ห่ม

นาง	จ.	แพทย์ส่งเร่ืองไปให้นกัสังคมสงเคราะห์	เพราะบตุรคนสดุท้องเป็นโรค

ขาดอาหาร	นักสังคมสงเคราะห์สอบพบว่า	ทั้งครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านไม้ขัดแตะ	 

มีลักษณะคับแคบเกินไปและสกปรก	บุตรทั้งหมดมีอยู่	6	คน	และยังอยู่ในครรภ์อีก	 

1	คน	บิดามีรายได้วันละ	20	บาท	นักสังคมสงเคราะห์จึงได้หานมและไข่มาให้เด็ก 

รับประทานโดยไม่คิดมูลค่า	และแนะน�าให้มารดาหุงหาอาหารชนิดที่เหมาะสม	

นอกจากนัน้ยงัน�าเอามุง้	หมอน	ทีน่อนและเครือ่งนุง่ห่ม	มาให้ด้วย		เดก็ทีเ่ป็นบตุรคน
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เลก็นีม้ปีระวตัคิวามเจบ็ป่วยมาตัง้แต่เกดิ	นกัสังคมสงเคราะห์จงึได้ขอให้นางพยาบาล

อนามัยไปเยี่ยมเยียน		นักสังคมสงเคราะห์ได้เอ่ยถึง	sterilization	แต่ทั้งสามีและ 

ภรรยาไม่ยอม	ฉะนั้นนักสังคมสงเคราะห์จึงให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีคุมก�าเนิดวิธีอื่น	

ซึ่งภรรยารู้สึกว่ายินดีที่ได้รับทราบ		อย่างไรก็ดี	นักสังคมสงเคราะห์สงสัยว่า	การคุม

ก�าเนดิในสภาพเช่นนีอ้าจจะไม่มีผล

นาง	ฉ.	มบีตุรทารกทีเ่ป็นโรคขาดอาหาร	ทารกนีผ้อมมากและร้องทัง้กลางวัน

และกลางคืน	บิดาของเด็กถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร	ฉะนั้น	นาง	ฉ.	จึงรับจ้างซักผ้าเป็น

รายได้เลี้ยงบุตรและตนเอง		นาง	ฉ.	อาศัยอยู่กับญาติ	ซึ่งช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้	 

นกัสงัคมสงเคราะห์จึงน�านมมาให้และแนะน�าเกีย่วกับการให้อาหารเดก็	ในไม่ช้าทารก

นัน้กแ็ขง็แรง	น�า้หนกัดข้ึีน

ข้าพเจ้าหวงัใจว่า	การทีข้่าพเจ้าน�าเร่ืองย่อๆ	เหล่านีม้าเล่าให้ท่านฟัง	คงจะได้

ชี้ให้ท่านเห็นแล้วว่า	นักสังคมสงเคราะห์นั้นอาจจะท�าหน้าที่ช่วยแพทย์ได้อย่างไรบ้าง	

ปัญหานั้นมีมากและแตกต่างกันไป	บางครั้งก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้	แต่นักสังคม-

สงเคราะห์ก็พยายามช่วยเหลือให้มากที่สุด	ตามก�าลังและทรัพย์อื่นๆ	ซึ่งนักสังคม-

สงเคราะห์จะหามาได้

ในประเทศนี้	ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เพียง	12	

คน	ดังนั้นจึงท�าให้นึกว่าแพทย์เป็นจ�านวนมากคงจะรู้สึกว่า	บางครั้งอยากจะให้ม ี

นักสังคมสงเคราะห์มาช่วยเหลือเพ่ือจะได้ส่งเรื่องชนิดนี้ให้พิจารณาได้	แต่อย่างไรก็ดี	

เมือ่ได้มกีารเร่ิมต้นแล้ว	กเ็ป็นทีห่วงัว่า	กจิการในด้านนีค้งจะเจรญิต่อไป
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เหตผุลในการสนบัสนนุการขออนมุตัิ
ดษุฎบีณัฑติกติตศิกัดิ ์(เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์

1
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เป็นผูท้ีม่ผีลงานทางวชิาการอนัดีเด่น

ดังจะเห็นได้จากงานเขียน	ทั้งที่เป็นต�ารา	บทความวิชาการ	งานวิจัย	และบท

ปาฐกถาจ�านวนมาก		งานเขยีนเหล่านีม้ไิด้มเีฉพาะแต่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	หาก

ทว่ายังครอบคลุมถึงเรื่องการศึกษา	สังคม	และการเมืองโดยทั่วไปอีกด้วย		ผลงาน

ทางวชิาการอันดเีด่นเหล่านี	้นบัเป็นสาเหตปุระการหนึง่ทีท่�าให้ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	

อึง๊ภากรณ์	ได้รบัเชิญไปแสดงปาฐกถาระหว่างประเทศ	เป็นกรรมการองค์การระหว่าง

ประเทศหลายต่อหลายองค์การ	และเป็นศาสตราจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยที่ม ี

ชือ่เสยีง	ดังเช่น	มหาวทิยาลยัพรินส์ตันแห่งสหรัฐอเมริกา	และมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์

แห่งสหราชอาณาจักร	ตลอดจนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหา-

วทิยาลยัสงิคโปร์

ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ได้เสนอหลักการและแนวความคิดในการ

ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	ที่ส�าคัญ
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ได้แก่เรือ่งต่อไปนี	้คอื

1.1	หลกัการด�าเนนินโยบายในการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ	ซึง่เรยีกกนั

ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ไทยว่า	ทฤษฎีลูกโป่งสามลูกสูบ	อันมีสาระส�าคัญว่า	การ

ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล	ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงิน	นโยบายการคลัง	

และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ	ควรที่จะระมัดระวังมิให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณเงินสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเกินกว่า	2–3%		ในการนี้	รัฐบาลควร

จะใช้เครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจในการควบคุมและก�ากับลูกสูบที่มีผลกระทบ

กระเทือนต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน	อันได้แก่	ลูกสูบการเงินภายในประเทศ	

ลูกสูบการเงินระหว่างประเทศ	และลูกสูบการคลังของรัฐบาล		หลักการหรือทฤษฎี 

ดงักล่าวนีไ้ด้ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัติลอดระยะเวลาทีศ่าสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	

ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินนโยบาย

การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิมาจนถึงทกุวนันี้

ในวงวิชาการระหว่างประเทศ	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ได้น�าเสนอ

ทฤษฎดีงักล่าวนีต่้อทีป่ระชมุการสมัมนาทางวชิาการของ	SEANZA	Central	Banking	

Course	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	เมือ่วนัที	่30	มถินุายน	19721	ซึง่ก่อ 

ให้เกดิการถกเถียงในวงการวชิาการอย่างกว้างขวาง

1.2	หลกัการพฒันาชนบทสมบรูณ์แบบในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม	โดย

เน้นให้เห็นว่า	การพัฒนาประเทศในด้านหนึ่งด้านใดแต่เพียงด้านเดียว	โดยมิได้มีการ

พัฒนาด้านอื่นอย่างประสานและสอดคล้องกัน	ย่อมเป็นความพยายามที่สูญเปล่า 

และยากท่ีจะท�าให้ประเทศด้อยพฒันาเช่นประเทศไทย	หลุดพ้นจากวัฏจกัรแห่งความ

ยากจนได้		และในการพัฒนาประเทศนั้นจ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึงระบบคุณค่า	จารีต

ประเพณี	วัฒนธรรม	และจริยธรรมในสังคม		โดยเน้นให้เห็นว่า	ความรับผิดชอบทาง

จรยิธรรมเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาประเทศ

1.3	หลักความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 

ได้เสนอความเห็นว่า	การเร่งพัฒนาประเทศโดยมุ่งก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพียงโสดเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ	จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึงปัญหาความ

1	 โปรดดูบทความเรื่อง	Co-ordination	of	Monetary	Policy,	Fiscal	Policy	and	 

	 Debt	Management	ในหนังสือ	Best Wishes for Asia	ของศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	 

	 อึง๊ภากรณ์	–	บรรณาธกิาร.
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เป็นธรรมในการกระจายรายได้ด้วย	เพราะถ้าหากความแตกต่างในด้านฐานะทาง

เศรษฐกิจมีมากจนเกินไปแล้ว	ความขัดแย้งต่างๆ	ในสังคมอาจจะมีมากถึงขนาดที่

ท�าให้สังคมไร้เสถียรภาพได้		ดังนั้น	รัฐบาลจึงควรด�าเนินนโยบายต่างๆ	โดยยึดหลัก

การว่า	“ใครเกดิมามน้ีอย	รัฐควรหยบิยืน่ให้มาก”2	และโดยการมุง่พฒันาภาคเกษตร-

กรรมและภาคชนบทให้มีความเจริญทดัเทยีมกบัภาคอตุสาหกรรมและภาคตวัเมอืง

1.4	หลักการประกอบการของวสิาหกจิเอกชน		ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	

ได้เสนอความเห็นว่า	กิจการใดก็ตามที่เอกชนสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิ-

ภาพ	รฐับาลไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายและแทรกแซง		ในการนี	้จ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการ

ก�าจัดวิสาหกิจอิทธิพลและสายใยของการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆ	พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างวิสาหกิจเอกชนต่างๆ	เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดย

ส่วนรวม	แต่การด�าเนินนโยบายดังกล่าวน้ีจะประสบผลส�าเร็จได้จะต้องมีเงื่อนไขที่

จ�าเป็น	คือ	ผู้มีอ�านาจทางการเมืองและข้าราชการทั้งหลาย	จะต้องไม่มีผลประโยชน์

ทางการค้าและธรุกจิต่างๆ

1.5	หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต		ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์	 

ได้เสนอความเห็นว่า	การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เพื่อให้ชีวิตและ

สงัคมมสีถานภาพทีด่กีวา่เดิม	การจดัการศกึษาของรฐับาลจึงควรเป็นไปเพือ่ชวีิตและ

สังคม

1.6	หลักสันติประชาธรรม		ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ได้เสนอความ

เหน็ว่า	การปกครองประเทศควรยดึหลกั	“ธรรมคอือ�านาจ”	ไม่ควรยดึหลกั	“อ�านาจ

คอืธรรม”		การเปล่ียนแปลงทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมอืง	ควรยดึแนวทางสนัติ

วิธี		ในการนี้	ระบอบการเมืองการปกครองควรจะเป็นระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งเป็น

ระบอบการปกครองของประชาชน	โดยประชนชน	และเพือ่ประชาชน		แม้ว่าระบอบ

การปกครองดังกล่าวนี้จะมิใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด	แต่ก็เป็นระบอบการ

ปกครองท่ีมีข้อเสียน้อยกว่าระบอบการปกครองอ่ืนๆ	เพราะเป็นระบอบการปกครอง

ท่ีค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของประชาชน

2	 มาจากค�าของประธานาธิบดีรามอน	แมกไซไซ	แห่งฟิลิปปินส์ที่ว่า	“I	believe	that	he	 

	 who	has	less	in	life	should	have	more	in	law”	–	บรรณาธกิาร.
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2
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์

เป็นบคุคลทีท่�าคณุประโยชน์แก่ประเทศชาติ

2.1	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการ

ด�าเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	จนเป็น

เหตุให้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภัยพิบัติแห่งสงครามอย่างรวดเร็ว	ทั้งยัง

เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม	ดงัจะเหน็ได้จากการทีไ่ด้รบั

มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญหลายต�าแหน่งในเวลาเดียวกัน	เช่น	ผู้อ�านวยการ

ส�านกังบประมาณ	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกิจ

การคลงั	(กระทรวงการคลงั)	ทีป่รึกษากระทรวงการคลงั	กรรมการบริหารสภาพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิเป็นต้น

2.2	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่น�าวิชาเศรษฐศาสตร์

มาใช้ในการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ	อันเป็นเหตุให้การก�าหนดนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐบาลมีพื้นฐานแห่งหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น	การน�าทฤษฎีลูกโป่งสาม

ลูกสูบ	ตามที่กล่าวไว้ในข้อ	1.1	มาประยุกต์ใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อย่างมีศิลปะและอย่างสันทัดจัดเจน	นับเป็นสาเหตุประการส�าคัญที่ท�าให้ระบบ

เศรษฐกิจไทยปราศจากปัญหาเสถียรภาพของราคาตลอดระยะเวลาที่ท่านผู้นี้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย		การเห็นความส�าคัญของการประยุกต์ใช้

หลักวิชาในการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ	ได้มีส่วนผลักดันให้ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	

อึง๊ภากรณ์	รเิริม่สร้างหน่วยวชิาการขึน้ในหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย	ส�านักงบประมาณ	และส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	(กระทรวงการ

คลัง)	และเป็นเหตุให้หน่วยวิชาการเหล่านี้ได้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย

เศรษฐกจิมาจนถึงทกุวันนี้

2.3	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้

เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น	ดังจะเห็นได้จากการมี

ส่วนริเริ่มงานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	และ

โครงการพฒันาชนบทสมบรูณ์แบบในแถบลุ่มน�า้แม่กลอง

2.4	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญใน
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การเสริมสร้างระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีฐานะมั่นคงและเป็นท่ีเชื่อถือของประชาชน		

การใช้ความพยายามในการพูดจูงใจ	(moral	suasion)	ให้ธนาคารพาณิชย์ประพฤติ 

ปฏิบัติภายในกรอบแห่งระเบียบแผนการ	และในการชักจูงให้ผู้มีอ�านาจทางการเมือง

ถอนตัวจากธุรกิจการค้าและกิจการธนาคารพาณิชย์	นับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้

ระบบการธนาคารพาณิชย์มีความม่ันคง	ภายหลังจากที่ต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่กว่า

ทศวรรษนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	2	สิ้นสุดลง		นอกจากน้ี	การผลักดันให้มีการ 

ออกพระราชบัญญตัธินาคารพาณชิย์	พทุธศักราช	2505	ก็เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ระบบ

การเงนิในประเทศไทยมีระเบยีบแบบแผนมากยิง่ข้ึน

2.5	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการจัด

วางระบบการธนาคารกลางให้เป็นไปตามหลักวิชา	เพื่อให้มีบทบาทในด้านนโยบาย

การเงิน	และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะมากยิ่งขึ้น	ดังจะเห็นได้จากการน�า

เทคนิคของนโยบายการเงินต่างๆ	มาใช้มากยิ่งขึ้น	และจากการพยายามป้องกันมิให ้

ผู้มอี�านาจทางการเมอืงเข้าไปก้าวก่ายการท�างานของธนาคารแห่งประเทศไทยจนเป็น

ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม		การจัดวางระบบธนาคารกลางดังกล่าวนี้นับ

เป็นเหตุส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทอย่างส�าคัญในการรักษา

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

2.6	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	เป็นบคุคลหนึง่ทีม่บีทบาทในการรเิริม่

การวางแผนการศึกษา	และการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยมาก 

ยิ่งข้ึน	ดังจะเห็นได้จากการมีบทบาทในการร่วมร่างโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาและ

โครงการโรงเรยีนมธัยมศึกษาแบบประสม	และการมีส่วนร่วมในงานของคณะกรรมการ

วางพืน้ฐานฯ	และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา

2.7	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการชี้ให้

เห็นถึงผลเสียอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร	และผลักดันให้มี

โครงการการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ

2.8	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการส่ง

เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป	

และสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ	ดงัจะเห็นได้จากการริเร่ิมโครงการต�าราสังคม-

ศาสตร์และมนุษยศาสตร์	(ซึ่งปัจจุบันจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ)		การปฏิรูปการจัดการ

ศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		การส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรงุ
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การบริหารการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	(โดยเฉพาะในด้านเสรีภาพทางวิชาการ	

ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย	ระบบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย	ฯลฯ)		การ 

ส่งเสริมให้มีการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้นิสิตนักศึกษา

และสถาบันอุดมศึกษาสามารถรับใช้สังคมได้มากขึ้น	(ดังจะเห็นได้จากการริเริ่ม

โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร)	เป็นต้น		นอกจากนี้	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ	์

ยังได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูที่ดี	ไม่เพียงแต่จะเคยสอนวิชาลักษณะต่างๆ	ในสถาบัน

อดุมศกึษาต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเท่านัน้	หากทว่ายงัได้แสดงปาฐกถา

พิเศษในต่างกรรมต่างวาระ	และเขียนต�ารับต�าราทางวิชาการส�าหรับการศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษาอกีด้วย

2.9	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นตัวอย่างของนักวิชาการและ

ข้าราชการทีซ่ือ่ตรงต่อวิชาการ	และมีความซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่บดิเบอืนหลกัวชิาการเพือ่

ผลประโยชน์ส่วนตัว	ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงและระบบอภิสิทธิ์ต่างๆ	มาโดย

ตลอด	แม้ว่าการปฏิบัติตนดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพแห่งชีวิตของตนเอง

กต็าม

2.10	ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	เป็นผู้น�าปัญญาชนไทย	ผู้ซึ่งเสนอ

และต่อสู้	 เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย	ให้ยุติธรรมโดย 

สนัตวิธิ	ี

3 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์

เป็นผูท้ีท่�าชือ่เสยีงให้แก่ประเทศชาติ

ความรู้ความสามารถ	ความซ่ือสัตย์สุจริต	และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของ

ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ดังที่ได้กล่าวมาใน	2	ข้อข้างต้นนี้	เป็นเหตุให้ท่าน 

ผู้นี้เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงและเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับกันในนานาประเทศ		ความ

ข้อนีพิ้สจูน์ได้จากการทีไ่ด้รับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์	M.B.E.	จากรฐับาลประเทศสหราช 

อาณาจักร	อนัเนือ่งมาจากการมบีทบาทในขบวนการเสรีไทย	การได้รับรางวัลแมกไซไซ	 

(สาขาข้าราชการ)	การเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และกรรมการขององค์การระหว่าง
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ประเทศองค์การต่างๆ		เกียรติคุณเหล่าน้ีไม่เพียงแต่จะตกแก่ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	

อึ๊งภากรณ์	เท่านั้น	หากทว่ายังตกแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมอีกด้วย		และปัจจบุนั	

คนไทยทีไ่ด้รบัการยอมรับในนานาประเทศเทยีมเท่าท่านผูน้ี	้คงหาได้ไม่ง่ายนกั

ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังที่พรรณนามาข้างต้นนี้	 จึงเห็นสมควรที่สภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	แก่	

ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

18	กนัยายน	2521

หมายเหตุ

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ครั้งที่	6/2521	เมื่อวัน

ศุกร์ที่	22	กันยายน	2521	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย		มีรายงานการประชุม

เกีย่วกบัเรือ่งนี	้หวัข้อที	่3	เร่ืองการอนมุตัใิห้ปรญิญาดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ	์บนัทกึ 

ไว้ว่า

“อธิการบดีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามรายงานของคณะนิติศาสตร์, คณะ

รฐัศาสตร์, คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนมุตัิ

ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆ ปรากฏตามประวติัและผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการประชมุ 

ท้ังนีไ้ด้ผ่านการพจิารณาเร่ืองนีใ้นทีป่ระชมุคณบดแีล้ว

“ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเป็นการลับแล้วมีมติอนุมัติปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ และมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ตามความ

ในมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495 คอื ...

“4. เศรษฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกติติมศักดิ ์

ศาสตราจารย์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์” 



ภาคผนวก	2:	ประวัติศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์		191

ประวตัศิาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์

เกดิเมือ่วนัที	่9	มีนาคม	พ.ศ.	2459	ทีต่ลาดน้อย	อ.	สมัพนัธวงศ์	จ.	พระนคร

ประวตักิารศกึษา

พ.ศ.	2476	 ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษา	แผนกภาษาฝรั่งเศส	จากโรงเรียน 

อสัสัมชญั	พระนคร

พ.ศ.	2480	 ธรรมศาสตร์บณัฑติ	มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง

พ.ศ.	2484	 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์	 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 (B.Sc	

[Econ.]	Hons	 I ) 	 London	School	 of	 Economics	 

มหาวิทยาลัยลอนดอน	(เป็นผลให้ได้รับทุน	Leverhulme	 

Studentship	เพ่ือศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกทนัท)ี

พ.ศ.	2492	 ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์	(Ph.	D)	London	School	of	

Economics	มหาวทิยาลัยลอนดอน	ประเทศองักฤษ

พ.ศ.		2499	 วิทยาลัยป ้องกันราชอาณาจักร	กรมเสนาธิการกลาโหม	

กระทรวงกลาโหม	(ข้าราชการนกัศกึษา	รุน่ที	่1)
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ประวตักิารท�างาน

ต�าแหน่งงานประจ�าในอดตี

พ.ศ.	2476-2480	 ครูโรงเรียนอสัสัมชญั	พระนคร

พ.ศ.	2480-2481	 ล่ามภาษาฝร่ังเศสให้กับศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส	มหา-

วทิยาลัยวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง

พ.ศ.	2485-2488	 รบัราชการในกองทพัแห่งสหราชอาณาจกัร	(British	Army	

Pioneers	Corps)	เพือ่เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยในประเทศ

องักฤษระหว่างสงครามโลกครัง้ที	่2

พ.ศ.	2492	 รับราชการในกรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลงั

พ.ศ.	2492-2499	 เศรษฐกร	ผู ้ช�านาญการคลัง	และผู ้เชี่ยวชาญการคลัง	

กระทรวงการคลัง

พ.ศ.	2496	 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	(ด�ารงต�าแหน่งอยู	่ 

7	เดอืน)

พ.ศ.	2499-2502	 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง	ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต

ไทย	ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศองักฤษ

พ.ศ.	2501-2502	 รองประธานคณะมนตรีดีบุก	สภาดีบุกระหว่างประเทศ	

ณ	กรงุลอนดอน	ประเทศ 

องักฤษ

พ.ศ.	2502-2504	 ผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ	ส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ.	2502-2514	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2505-2510	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการ

คลัง

พ.ศ.	2507-2515	 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พ.ศ.	2510-2515	 ทีป่รึกษากระทรวงการคลัง

พ.ศ.	2513	 ศาสตราจารย์พิเศษ	(Visiting	Professor)	ที่	Woodrow	 

Wilson	School,	Princeton	University	สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ.	2514-2516	 ศาสตราจารย์พิเศษ	(Visiting	Professor)	ที่	University	 

College	(ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น	Wolfson	College)	 

(International	Tin	Council)	
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Cambridge	University	ประเทศองักฤษ

พ.ศ.	2516-2518	 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

พ.ศ.	2517-2518	 ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตร	ี

(สัญญา	ธรรมศกัดิ)์

พ.ศ.	2518-2519	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 

ต�าแหน่งอืน่ๆ ในอดตี

พ.ศ.	2495-2499	 อนุกรรมการจัดสรรงบประมาณกับทวีรายได้และลดราย

จ่ายของแผ่นดนิ

พ.ศ.	2495-2499	 กรรมการพิจารณาเพิ่มรายได้กับหาทางประหยัดรายจ่าย

แผ่นดนิ

พ.ศ.	2495-2498	 กรรมการด�าเนินการเจรจากู้เงินจากธนาคารโลก	(ธนาคาร

ระหว่างประทศเพ่ือการบรูณะและพัฒนาการ)

พ.ศ.	2495-2498	 กรรมการด�าเนนิการท�าผงัเศรษฐกจิของประเทศ

พ.ศ.	2496	 	 กรรมการอ�านวยการประหยดั

พ.ศ.	2496-2499	 กรรมการบริหารของสภาเศรษฐกจิแห่งชาติ

พ.ศ.	2497	 	 ประธานกรรมการรับมอบและขายทองค�า

พ.ศ.	2497	 	 กรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการ

ธนาคารพาณิชย์	พ.ศ.	2488

พ.ศ.	2497-2498	 ส�ารองผู้ว่าการ	(Alternate	Governor)	International	

Monetary	Fund	(I.M.F.)	กรุงวอชิงตัน	ดี.	ซี.	สหรัฐ-

อเมริกา

พ.ศ.	2497-2498	 ส�ารองผู้ว่าการ	(Aternate	Governor)	International	

Bank	 for	Reconstruction	and	Development	 

(IBRD)	(ธนาคารโลก)	กรงุวอชงิตนั	ด.ี	ซ.ี	สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ.	2497-2498	 กรรมการพิจารณาปรับปรุงวิธีการท�าเลขดัชนีค่าครองชีพ

ของประชากร

พ.ศ.	2497-2499	 กรรมการส่งเสริมอตุสาหกรรม

พ.ศ.	2498-2499	 ประธานมูลนธิเิดก็พิการ
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พ.ศ.	2501-2511	 ผู ้แทนไทยถาวรในคณะมนตรีดีบุก	สภาดีบุกระหว่าง

ประเทศ	(International	Tin	Council)	กรุงลอนดอน	

ประเทศองักฤษ

พ.ศ.	2504-2506	 อนุกรรมการพิจารณาความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา	

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	ส�านักนายก

รัฐมนตรี

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกจิแห่งชาติ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการจัดตัง้องค์การอาคารสงเคราะห์และพฒันาเมอืง

พ.ศ.	2507	 	 ประธานอนกุรรมการวางแผนถนนในพระนครและธนบรุี

พ.ศ.	2507	 	 ประธานกรรมการพิจารณาเรื่องการระบายน�้าฝนและน�้า

โสโครก

พ.ศ.	2507	 	 ประธานกรรมการพิจารณาและปรบัปรงุโครงการทางหลวง

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการวางแผนพัฒนาการศกึษา

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการร่างปรับปรุงประมวลรษัฎากร

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการวางแผนการจัดองค์งานการไฟฟ้าแห่งชาติ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินก่อนเสนอคณะ

รัฐมนตรี

พ.ศ.	2507-2510	 กรรมการพิกดัอตัราศลุกากร

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการทนุรักษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการระดบันโยบายของคณะรัฐมนตรี

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการร้อยกรอง	สภาความมัน่คงแห่งชาติ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการวเิทศสหการ

พ.ศ.	2507	 	 ทีป่รึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการสภาสถาบนัเอเซยีเพือ่การวางแผนและพฒันาการ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั

พ.ศ.	2507	 	 กรรมาธกิารเศรษฐกจิ	สภานติบิญัญตัิ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการว่าด้วยการซือ้ขายกระดาษ
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พ.ศ.	2507	 	 กรรมการบริษทัส่งเสรมิเศรษฐกจิแห่งชาติ

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการบริษทักระสอบอสิาน

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการพิจารณาปรบัปรงุระบบข้าราชการพลเรอืน

พ.ศ.	2507	 	 กรรมการตรวจสอบภาษอีากร	(ก.ต.ภ.)

พ.ศ.	2507-2513	 กรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของ 

จอมพลสฤษดิ	์ธนะรชัต์	ส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ.	2507-2513	 กรรมการด�าเนนิงานตามค�าสัง่ให้ทรพัย์สนิในกองมรดกของ

จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	และทรัพย์สินของท่านผู ้หญิง 

วจิิตรา	ธนะรัชต์	ตกเป็นของรฐั	ส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ.	2507-2513	 กรรมการตีราคาทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพลสฤษดิ์	 

ธนะรัชต์	และท่านผู ้หญิงวิจิตรา	ธนะรัชต์	ส�านักนายก

รัฐมนตรี

พ.ศ.	2508	 	 กรรมการพิจารณาโครงการกูเ้งนิเพือ่พฒันาอาชวีศกึษา

พ.ศ.	2508-2515	 ประธานคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างปรับปรุงระบบ

ระบายน�า้	จังหวดัพระนคร

พ.ศ.	2508-2519	 รองประธานกรรมการมลูนธิหิอศิลป	พรีะศรี

พ.ศ.	2510-2514	 กรรมการมูลนธิดิเิรก	ชยันาม

พ.ศ.	2510-2519	 ประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

พ.ศ.	2511-2518	 อปุนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2511-2518	 กรรมการมูลนธิศิรีวสิารวาจา

พ.ศ.	2511-2518	 ประธานกรรมการมูลนิ ธิเ พ่ือการศึกษาและประชา-

สงเคราะห์

พ.ศ.	2511-2519	 กรรมการสภากาชาดไทย

พ.ศ.	2511-2519	 รองประธานกรรมการมลูนธิจิมุภฏ-พนัธุท์พิย์

พ.ศ.	2512	 	 ผู้แทนไทยในคณะมนตรขีองสถาบนัเพือ่การพฒันาและการ

วางแผนเศรษฐกิจแห่งเอเซียขององค์การสหประชาชาต	ิ

(Member	of	the	Governing	Council,	the	Asian	 

Institute	for	Economic	Development	and	Planning)
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พ.ศ.	2512-2513	 กรรมการสอบสวนการเช่าเคร่ืองจักรกล	ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ

พ.ศ.	2512-2518	 ประธานกรรมการโครงการการศึกษาข้ันประกาศนียบัตร

ชัน้สูง	 บณัฑติอาสาสมัคร	(โครงการ	ป.บ.อ.)	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์

พ.ศ.	2512-2519	 กรรมการมูลนธิไิทยวฒันา	ต.	สวุรรณ

พ.ศ.	2513	 	 ผู้ว่าการกิตติมศักดิ์	Board	of	Governor,	International	

Development	Research	Centre	 (IDRC)	 เมือง 

ออตตาวา	ประเทศแคนาดา

พ.ศ.	2513-2519	 กรรมการ	Board	of	Trustee,	Asian	 Institute	of	

Technology	(AIT)	กรุงเทพฯ

พ.ศ.	2516-2518	 ประธานโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2516-2518	 นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2516-2519	 ทีป่รึกษามูลนธิสิิทธพิร	กฤดากร

พ.ศ.	2516-2542	 รองประธานกรรมการมูลนธิโิกมลคมีทอง

พ.ศ.	2517	 	 กรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ.	2517	 	 กรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	ส�านกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ส�านัก

นายกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2517-2518	 ประธานกรรมการค่าจ้าง	กรมแรงงาน	กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.	2517-2518	 รองประธานที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐของนายก

รัฐมนตรี	ส�านกันายกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2517-2518	 กรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการศกึษานอกโรงเรียน	กระทรวง

ศกึษาธกิาร

พ.ศ.	2517-2518	 กรรมการทบวงมหาวิทยาลยัของรฐั

พ.ศ.	2517-2519	 กรรมการพัฒนามหาวทิยาลัย	ทบวงมหาวทิยาลยั

พ.ศ.	2517-2519	 กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ	ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตรี
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พ.ศ.	2517-2519	 ผู้อ�านวยการโครงการพฒันาชนบทลุม่น�า้แม่กลอง

พ.ศ.	2517-2519	 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

พ.ศ.	2517-2519	 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาเศรษฐศาสตร์	ส�านัก

นายกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2517-2519	 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2518	 	 Member	of	the	Interim	Governing	Council,	Clearing	

House	for	Social	Development	in	Asia	กรงุเทพฯ

พ.ศ.	2518-2519	 ผู้ว่าการ	Board	of	Governor,	Asian	 Institute	of	 

Management	(AIM)	กรงุมะนลิา	ประเทศฟิลปิปินส์

พ.ศ.	2518	 	 ประธานกรรมการเตรียมงานศูนย์บัณฑิตอาสาสมัคร	

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.	2518	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อพิจารณา

ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์

พ.ศ.	2518-2519	 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2518-2519	 กรรมการพิจารณาการก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่	

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2518-2519	 กรรมการทีป่รึกษาโครงการห้องสมดุชมุชน

พ.ศ.	2518-2519	 กรรมการปฏิรูปการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ.	2518-2519	 อนุกรรมการเร่ืองการระดมสรรพก�าลัง	และการลงทุน

ทางการศึกษา	คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา	ส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตรี

พ.ศ.	2519	 	 กรรมการข้าราชการพลเรอืน

พ.ศ.	2519	 	 กรรมการร ่างนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.	2519	 	 กรรมการประจ�าส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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พ.ศ.	2519	 	 กรรมการ	Board	of	Governor,	East-West	Center	 

(EWC)	เมืองฮอนโนลูลู	มหาวทิยาลยัฮาวาย	สหรฐัอเมรกิา

พ.ศ.	2519	 	 กรรมการ	Board	of	Trustee,	International	Council	

for	Educational	Development	(ICED)	เมืองนิวยอร์ก	

สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.	2519	 	 กรรมการ	Board	of	Trustee,	 International	Food	

Policy	Research	Institute	(IFPRI)	กรุงวอชิงตัน	ดี.	ซี.	

สหรัฐอเมริกา

เกยีรตปิระวตัทิีไ่ด้รบั

1.	 นายพนัตรแีห่งกองทพัองักฤษ	พ.ศ.	2488

2.	 ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

3.	 รางวลัรามอน	แมกไซไซ	สาขาข้าราชการ	(Government	Service)	ประจ�า 

ปี	2508

4.	 สมาชกิกติตมิศักดิ	์(Honorary	Fellow)	London	School	of	Economics	

มหาวทิยาลัยลอนดอน	ปี	2511

5.	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์(Honorary	Member)	สยามสมาคม	ปี	2514

6.	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์	(Doctor	of	Letters)	University	of	Singapore	 

ปี	2517

7.	 ธรรมศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปี	2530	(เป็นบุคคลแรก 

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้)

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

1.	 Member	of	the	British	Empire	(M.B.E.)	พ.ศ.	2489

2.	 จตัรุถาภรณ์ช้างเผือก	พ.ศ.	2493

3.	 ตรติราภรณ์ช้างเผือก	พ.ศ.	2495

4.	 ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย	พ.ศ.	2496

5.	 ทวตียิาภรณ์ช้างเผือก	พ.ศ.	2497
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6.	 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	พ.ศ.	2500

7.	 ประถมาภรณ์ช้างเผือก	พ.ศ.	2502

8.	 ทตุยิจุลจอมเกล้า	พ.ศ.	2504

9.	 มหาวชริมงกุฎไทย	พ.ศ.	2505

10.	ทตุยิจุลจอมเกล้าวเิศษ	พ.ศ.	2507

11.	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	พ.ศ.	2507

งานสอน
1.	 วิชาปัญหาพลเมือง	ระดับปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2495

2.	 วิชาการคลัง	ระดับปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2496-2498

3.	 วิชาการคลังภาคต้น	ระดับปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2496-2498

4.	 วิชาการคลังภาคต้น	ระดับปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2496-2498

5.	 วิชาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย	ระดับปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พ.ศ.	2496-2498

6.	 วิชากฎหมายและวิทยาการคลัง	ระดับปริญญาโท	คณะรัฐศาสตร	์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2498

7.	 วิชาการคลังพิสดาร	ระดับปริญญาโท	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2498

8.	 วิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	ส�าหรับนักศึกษาปีที่	4	ปริญญาตรี	และ

ส�าหรับปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย	ปีการศกึษา	2498	

9.	 วิชาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2505

10.	 ผู้บรรยาย	ณ	วทิยาลัยกองทพับก	พ.ศ.	2505-2510

11.	 ผู้บรรยาย	ณ	วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2506-2514
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12.	การบรรยายพิเศษประจ�าปีเรื่อง	“ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”	

ส�าหรับการศึกษาลักษณะวิชาสัมมนาปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน	ระดับ

ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2507-

2512

13.	ผู้บรรยาย	ณ	โรงเรียนเสนาธิการทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด	พ.ศ.	

2508-2513

14.	 วิชาหลกัพฒันาเศรษฐกิจและสังคม	ส�าหรบันักศกึษาวิชาการหนงัสอืพมิพ์

ภาคค�่า	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	

2510

15.	ผูบ้รรยาย	ณ	วทิยาลัยการทพัอากาศ	พ.ศ.	2510-2513

16.	 วิชา	Thailand’s	National	Development	ระดับหลังปริญญาตรี	

Woodrow	Wilson	School,	Princeton	University	สหรัฐอเมริกา	

พ.ศ.	2513

17.	วิชา	Education	for	Development	ระดับหลังปริญญาตรี	มหา- 

วทิยาลยัเคมบริดจ์	ประเทศองักฤษ	พ.ศ.	2514-2516

18.	วิชา	International	Aspects	of	Development	ระดับหลังปริญญาตร	ี 

มหาวทิยาลัยเคมบริดจ์	ประเทศองักฤษ	พ.ศ.	2514-2516

19.	วิชาพัฒนาชนบท	ระดับปริญญาโทภาคภาษาไทย	คณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2517-2518

20.	วิชา	Integrated	Rural	Development	ระดับปริญญาโทภาคภาษา 

องักฤษ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2517-2518

21.	การบรรยายพิเศษประจ�าปี	เรื่อง	“บทบาทนักการเมืองกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ”	ส�าหรับการศึกษาลักษณะวิชา	สัมมนาเศรษฐกิจปัจจุบัน	(II)	 

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2518	

เสียชีวิตเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	พ.ศ.2542	ที่	Southfields	กรุงลอนดอน	ประเทศ 

องักฤษ


