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อาจารย์ ป๋วยกับจริยธรรมในการพัฒนา
“เศรษฐกิจดี” ก็ยงั คงเป็ นเรื่ องที่พดู กันอยูไ่ ม่ขาดระยะ สถาบันไหนองค์การไหน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อ
เอกชน ไม่จดั ให้มีการพูดและอภิปรายเรื่ องการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงในระยะที่ผา่ นมาก็จะเป็ น
สถาบันและองค์กรที่เชยไม่ทนั สมัย
ความจริ งเรื่ องเศรษฐกิจดีมีการพูดกันมากตั้งแต่ปี 2530 มาเป็ นเรื่ องดังในปี 2531 จนเรี ยกกันว่าเป็ น
“ปี ทอง” และ “ปี มังกรทอง”
ดังนั้น เมื่อใกล้สิ้นปี 2531 ทั้งสภาพัฒน์ และทีดีอาร์ไอ ก็ออกข้อมูลยืนยันว่าเศรษฐกิจปี 2531 มีการ
เติบโตสูงสุ ดถึง 10.7% เป็ นประวัติการณ์ในรอบ 30 ปี ที่ผา่ นมา
ความจริ งเกี่ยวกับเศรษฐกิจดีเป็ นที่ยอมรับในทุกองค์กร แต่ที่ผเู ้ ขียนและเพื่อนฝูงหลายท่านมีความรู ้สึกไม่
สบายใจกันอยูก่ เ็ พราะผูท้ ี่พดู ถึงเรื่ องเศรษฐกิจดีท้ งั จากองค์กรของรัฐและเอกชนมักเน้นถึงตัวเลขของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (10.7%) การเพิ่มขึ้นของการส่ งออก (20%) การเพิ่มขึ้นของการลงทุน (มูลค่า
398,914 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (60,000 ล้านบาท)แต่ไม่ได้พดู ถึง
ข้อจํากัดต่าง ๆ โดยเฉพาะผลพวงเศรษฐกิจนั้นตกไปถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนส่ วนใหญ่อย่างไร
บ้าง
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณทีดีอาร์ไอ ซึ่งขณะที่รายงานถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้วิเคราะห์เรื่ องการ
กระจายรายได้เจาะเรื่ องการกระจกรายได้ซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
ประการแรกรายงานของ ทีดีอาร์ไอ ได้แสดงว่ากลุ่มผูท้ ี่มีรายได้สูงของประเทศร้อยละ 20 มีรายได้
เฉลี่ยในปี 2518 เป็ นจํานวนร้อยละ 49.22 ของรายได้ท้ งั หมด และกลุ่นนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน
ร้อยละ 55.63 ในปี 2528 ในขณะที่กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่สุดของประเทศจํานวนร้อยละ 20 ซึ่งมีรายได้
เป็ นร้อยละ 5.05 ของรายได้ประชาชาติปี 2518 รายได้ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 ในปี 2523
กล่าวคือในช่วง 10 ปี ที่แล้วคนที่รวมอยูแ่ ล้วก็รวยขึ้น คนที่ยากจนอยูก่ จ็ นลง
ประการที่สองเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนในเมืองกันคนชนบทรายงานชี้ให้เห็นว่ารายได้
เฉลี่ยต่อหัวของคนทั้งประเทศในปี 2518 เป็ นเงิน 4,186 บาท ได้เพิ่มเป็ น 10,022 บาทต่อปี ในปี
2519 แต่ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนในเมืองกับคนชนบทได้ห่างออกไปอีกมาย กล่าวคือ ในปี
2518 รายได้คนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือต่อหัวเป็ นเงิน 2,983 บาทและรายได้ของคนในกทม เป็ น
8,153 บาทในปี 2523
ขณะที่รายได้ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเป็ น 5,860 บาท รายได้ของคนในกทม
เพิ่มขึ้นถึง 25,404 บาท แตกต่างถึงเกือบ 5 เท่า ซึ่งเมื่อ 10 ปี ก่อนแตกต่างเพียง 2 เท่าเศษ

ประการที่สามเกี่ยวกับปั ญหาความยากจนในปี 2518 มีคนซึ่งอยูภ่ ายใต้เส้นความยากจนเป็ น
จํานวน 23% ได้เพิ่มขึ้นเป็ น 25.5% ในปี 2529 ซึ่งเป็ นจํานวนถึง 14 ล้านคน สูงกว่าเมื่อ 5 ปี ก่อน
ซึ่งคนยากจนมีเพียง 12 ล้านคน
นอกจากนั้น ท่านกลางบรรยากาศแห่งความสดใสทางเศรษกิจตั้งแต่ตน้ ปี จนถึงปั จจุบนั เราก็ได้อ่าน
ในหน้าหนังสื อพิมพ์ฟังทางวิทยุถึงข่าวปั ญหาสังคมเกือบทุกวันโดยเฉพาะเรื่ องแรงงานเด็กโสเภณี เด็ก
นักเรี ยนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือลาโรงเรี ยนไปขอทาน รวมถึงข่าวเกี่ยวกับความเสื่ อมโทรมทางด้าน
ศีลธรรมและจริ ยธรรม
ในการพิเคราะห์ถึงความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจดีกบั ชีวิตจริ งคนไทยส่ วนใหญ่กท็ าํ ให้ผเู ้ ขียน
ระลึกถึงอาจารย์ป๋วยซึ่งมีอายุครบ 73 ปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผา่ นมา โดยการศึกษาและอาชีพอาจารย์ป๋วย
เป็ นนักธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ แต่ดว้ ยความคิดและการปฏิบตั ิอาจารย์ป๋วยไม่เคยให้ความสําคัญต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตรงกันข้าม อาจารย์ป๋วยได้เห็นความสําคัญในด้านการแบ่งปันผลประโยชน์และได้พดู ถึงเรื่ องนี้ครั้ง
แรกมาตั้งแต่ 20 ปี ก่อน (2509) ในการบรรยายเรื่ องจริ ยธรรมกับการพัฒนา
ในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์ป๋วยพูดถึงแนวทางในการพัฒนา ซึ่งอาจารย์ป๋วยเห็นว่าเป้ าหมายสําคัญ
ที่สุดก็คือ “ให้ประชาราษฎร์มีความเจริ ญมีความสุ ขสมบูรณ์”
และอาจารย์ป๋วยเห็นว่า อันตรายของพัฒนามีอยู่ “เราอาจจะคํานึงถึงแต่ความก้าวหน้าไปตะพืด
ตะพือโดยไม่คิดถึงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น”
ฉะนั้น “หลักการพัฒนาประเทศไม่ใช่แต่เพียงว่าก้าวหน้าอย่างเดียว จําเป็ นต้องให้เป็ นไปโดย
สถาพรสมํ่าเสมอ ทั้งสามารถเพิ่มรายได้ท้ งั ส่ วนบุคคลและส่ วนรวมและเพิ่มโดยทัว่ ถึงกันไม่ใช่วา่ จะเพิ่ม
เพื่อให้คนที่มีโอกาส มีอาํ นาจและมีสติปัญญาสูง ได้รับเพิ่มมากกว่าผูอ้ ื่น”
ประการสุ ดท้ายอาจารย์ป๋วยเห็นว่า “นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งช่วยเหลือหมู่ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะนั้นหากทําให้คนกลุ่มใหญ่เดือดร้อนแล้วถือว่าผิดหลักธรรมะในด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็ นนโยบาย
เศรษฐกิจที่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่สงั คม”
ผูเ้ ขียนจึงขอถือโอกาสเสนอข้อคิดของอาจารย์ป๋วยต่อผูร้ ับผิดชอบในการวางแผนโดยเฉพาะลูกศิษย์
ของท่าน ซึ่งขณะนี้หลายท่านมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง นําไปทบทวนและแก้ไขแนวทางการพัฒนาการ
กระทําดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้มีการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรมแล้วยังจะเป็ นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคคล
ซึ่งตลอดชีวิตยึดมัน่ ในการดํารงชีพอย่างสามัญชน
เคารพศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่น ทั้งมีความเอื้ออารี ต่อกลุ่มชนผูด้ อ้ ยในสังคม

