ไผ่นอกกอ
โดย มีชัย วีระไวทยะ และ สนธิ เตชานันท์
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย มีชัย วีระไวทยะ และ สนธิ เตชานันท์ © พ.ศ. 2561
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์ หรือกระท�ำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
มีชัย วีระไวทยะ.
ไผ่นอกกอ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
456 หนา.
1. มีชัย วีระไวทยะ.
I. สนธิ เตชานันท์, ผู้แต่งร่วม, II. ชื่อเรื่อง.
658.192

ISBN : 978-616-08-3295-8

ผลิตและจัดจ�ำหนายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2826-8000
หากมีคำ� แนะน�ำติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com

แด่

พ่อ - นายแพทย์สมัค วีระไวทยะ
และ
ผู้หญิงสามคนในชีวิต

แม่ - แพทย์หญิงเอลล่า วีระไวทยะ
ภรรยา - ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ลูกสาว - นางสุจิมา วีระไวทยะ

คำ�นำ�
ผมไม่เคยคิดทีจ่ ะเขียนหนังสืออัตชีวประวัตขิ องตนเองเลย แม้ในระยะ
เวลาที่ผ่านมาจะมีคนหลายคนแนะน�ำให้เขียน ที่มาเขียนขึ้นในตอนนี้สงสัย
อาจเป็นเพราะรู้สึกว่าตนเองแก่แล้ว ซึ่งเป็นธรรมดาของคนแก่ที่อยาก
จะบันทึกเรื่องต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเอาไว้ อีกประการหนึ่ง งานที่ผมท�ำ
มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีนั้น เป็นงานที่จัดอยู่ในประเภทงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผมจึงเห็นว่า เมื่อเป็นงานที่เกี่ยวกับประชาชนก็
ควรที่จะบอกกล่าวให้ประชาชนได้ทราบ แต่จนแล้วจนรอดผมก็ไม่มีเวลาที่
จะเขียน เนือ่ งจากมีภาระงานทีต่ อ้ งท�ำมาก จนกระทัง่ อาจารย์สนธิ เตชานันท์
ได้เข้ามาร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยท�ำงานกับผมที่ท�ำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ครั้งที่
ผมเป็นโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ชวนมาร่วมกันท�ำหนังสือ
เล่มนี้ โดยแบ่งงานเป็นสองส่วน
ค�ำพูดเป็นของผม โดยผมจะพูดและอธิบายในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
แนะน�ำเอกสารข้อมูลที่จะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่ง
ก็คือ ข้อมูลจากหนังสือ From Condoms To Cabbages โดย Thomas
D’Agnes ซึ่งพิมพ์ในปี 2544
ส�ำหรับข้อเขียนนั้น อาจารย์สนธิ เตชานันท์ จะเป็นผู้ยกร่าง และ
เรียบเรียง
ประการต่อมา ผมเป็นคนทีใ่ ครๆ ก็มองว่า คิดอะไรท�ำอะไรนอกกรอบ
เสมอมา อันที่จริงมันไม่ได้เกิดมาจากตัวผมเอง มันเกิดมาตั้งแต่พ่อของผม
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ได้แต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ในขณะที่ใครๆ เขาแต่งกับคนไทย
นอกกรอบมาตั้งแต่น้ัน มาถึงผมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอื่น เพราะอบรม
เลี้ยงดูกันมาอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ผมจึงตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “ไผ่นอกกอ”
เมือ่ ตัง้ ใจทีจ่ ะเขียนหนังสือเพือ่ ให้สาธารณชนได้ทราบและพิจารณา ผม
ก็คิดต่อไปว่า แล้วจะเขียนอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ เพราะถ้าเขียนออกมาในรูป
แบบของรายงานตามแบบอย่างที่เห็นกันอยู่โดยทั่วไป ผมก็ไม่แน่ใจว่า จะมี
ใครที่ไหนสักกี่คนที่จะหยิบขึ้นมาอ่าน ไตร่ตรองดูแล้วผมจึงตัดสินใจว่า น่า
จะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของการสนทนา โดยผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆ
ของผมให้ผู้อ่านฟัง ผมเองเป็นคนของสังคม คนเป็นอันมากรู้จักผม และ
รู้จักดีด้วย “มีชัย” ชื่อของผมยังน�ำไปใช้เรียกถุงยางอนามัย พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานเองก็ยังบัญญัติเช่นนั้น
เมื่อผมเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังค่อนข้างสนิทกับผู้คน ผมจึงคิดว่า ผมจะ
ไม่เล่าเฉพาะแต่เรื่องของงานเท่านั้น แต่จะเล่าหรือพูดให้ฟังถึงชีวิตของผม
ด้วย ว่าผมเป็นใครมาจากไหน เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใคร ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูมาอย่างไร เรียนหนังสือที่ไหน เรียนดีไม่ดีแค่ไหนจะเล่าให้ฟังหมด
ไม่ปิดบัง จบแล้วท�ำงานอะไรมาบ้าง ก่อนที่จะมารณรงค์ในเรื่องของการ
วางแผนครอบครัว อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ผมมาท�ำงานนี้ นอกจากการ
วางแผนครอบครัวแล้ว ผมยังท�ำงานอีกหลายอย่าง ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังด้วย
เช่นกัน ขณะนี้ผมก�ำลังท�ำงานอะไรอยู่ แล้วจะท�ำงานไปถึงเมื่อไหร่
ทีผ่ มตัดสินใจเขียนหนังสือในลักษณะนี้ นอกจากผมเห็นว่าผมเป็นคน
ของสังคมที่ใครๆ ก็รู้จักแล้ว ผมยังเห็นว่าชีวิตกับงานที่ผมท�ำเป็นสิ่งที่แยก
กันไมอ่ อก ถ้าจะพูดเฉพาะแตใ่ นเรือ่ งของงาน ก็จะเป็นการพูดเฉพาะแต่สว่ น
เดียวเสี้ยวเดียวของชีวิต ซึ่งคิดว่าไหนๆ จะเล่าแล้วก็ต้องเล่าให้หมด แต่
หลักใหญ่ใจความจะพูดถึงเรื่องงานเป็นส�ำคัญ
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เรื่องส�ำคัญที่ผมขอพูดถึง ณ ที่นี้ก็คือ ที่ผมท�ำงานต่างๆ มาได้ ก็
เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เราท�ำงานด้วยกันเป็นทีม บุคคลที่ส�ำคัญได้แก่
คุณธวัชชัย ไตรทองอยู,่ คุณสุธา ชัชวาลวงศ์, คุณวิลาศ โลหิตกุล, คุณวิลาส
เตโช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เรา
ท�ำงานด้วยกันที่สมาคมฯ มาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว บางคนท�ำงานด้วยกัน
มานานมากกว่านั้น เช่น คุณธวัชชัย เราท�ำงานด้วยกันตั้งแต่ปี 2508 เมื่อ
ครัง้ รับราชการทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ และก็คงท�ำงานร่วมกันไปอีกนาน ความส�ำเร็จอยู่ที่ทีมงานไม่ใช่ที่ไหน
ผมจึงพูดเสมอไม่ว่ากับใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ผมได้รับรางวัลว่า
“เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้งานส�ำเร็จ เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะ
ท�ำงานคนเดียว แต่เผอิญผมยืนอยู่หัวแถว จึงเป็นผู้แทนรับรางวัล”
ผมต้องขอขอบคุณทุกๆ คนที่ร่วมงานกับผม ไม่ว่าจะที่สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน ข้าราชการในหน่วยงานราชการที่ผมเคยมีโอกาสดูแล
รับผิดชอบ พนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ผมเคยเป็นผู้บริหาร เพราะถ้าไม่มี
เขาเหล่านัน้ แล้ว ผมก็คงไม่มผี ลงานอะไรทีจ่ ะมาเขียนเป็นหนังสือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผมต้องขอบคุณ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ภรรยาของผม ซึ่ง
จัดการงานของครอบครัวได้อย่างเรียบร้อยยิ่ง ท�ำให้ผมสามารถทุ่มเทเวลา
ให้กบั งานได้อยา่ งเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลในเรือ่ งของครอบครัว ตลอดระยะ
เวลาอันยาวนาน นอกจากนี้เมื่อผมมีเรื่องส�ำคัญๆ เกี่ยวกับงานที่จะต้อง
ตัดสินใจ ผมก็มักจะปรึกษากับภรรยาผมเป็นคนแรกเสมอ เพราะจะได้
ทางออกหรือความคิดเห็นที่ดีที่ชอบธรรมทุกครั้งไป

มีชัย วีระไวทยะ
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๑

อารัมภบท
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้พูดชื่นชมงานวางแผนครอบครัวที่
คุณมีชัย วีระไวทยะ ท�ำ ด้วยค�ำพูดที่กระชับและชัดเจน ตอนหนึ่งว่า
“ผมมีความนับถือคุณมีชัยเป็นที่สุด และผมก็จะยังคงนับถือ
ตลอดไป แม้ชาตินที้ งั้ ชาติคณ
ุ มีชยั จะไม่ได้ทำ�อะไรอีกเลย เพราะความ
สำ�เร็จของการวางแผนครอบครัวทีค่ ณ
ุ มีชยั ทำ�นัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วน
รวมมากมายจริงๆ ”
ชีวิตการท�ำงานของคุณมีชัย มิได้หยุดอยู่ท่ีการวางแผนครอบครัว
คุณมีชัยยังท�ำอะไรต่ออะไรอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ และก็ยังไม่หยุดท�ำงานมาจนกระทั่งวันนี้
ไม่เฉพาะแต่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เท่านั้นที่พูดยกย่องคุณ
มีชัย ในเวลาต่อมายังมีหน่วยงานและสถาบันหลายแห่งในระดับโลกและ
ระดับนานาชาติ เช่น องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิแมกไซไซ มูลนิธิเจ้าฟ้า
มหิดล ตลอดจนมูลนิธิเอกชนชั้นน�ำ และวิสาหกิจใหญ่ๆ ระดับต้นๆ ของ
โลกหลายแห่ง ต่างก็ได้ให้การสนับสนุนและให้รางวัลคุณมีชัย
๑ : อารัมภบท | 11

บิลล์ เกตส์ เศรษฐีอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันมาหลายปี โดยตั้งแต่
ปี 2551 เกตส์ได้ค่อยๆ วางมือและถ่ายโอนอ�ำนาจบางส่วนจากต�ำแหน่ง
ประธานบริษัทไมโครซอฟต์ให้กับผู้อื่น เกตส์บอกว่า เขายังไม่ได้คิดที่จะ
เกษียณหรือลาออกจากต�ำแหน่งประธานของบริษัท แต่ต้องการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญชีวิตตนเองใหม่
เรื่องชีวิตตนเองที่ส�ำคัญของเกตส์ก็คือ การดูแลมูลนิธิบิลล์แอนด์
เมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates) ที่ร่วมกันก่อตั้งกับเมลินดาภรรยา
ของเขา เมื่อปี 2543 มูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริจาคทุนการศึกษาแก่
สถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนเงิน และตั้งทุนวิจัยเพื่อป้องกันและรักษา
โรคเอดส์ ในเวลาเพียง 12 ปีนับตั้งแต่จัดตั้งมูลนิธิ เกตส์และภรรยาได้
บริจาคเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
1 ล้านล้านบาท

คนที่สองจากซ้าย ผม, วอร์เรน บัฟเฟตต์, เมลินดา เกตส์ และ บิลล์ เกตส์
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ในปี 2550 มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดา เกตส์ ได้มอบรางวัล “Gates
Award for Global Health” ให้แก่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ใน
ฐานะเป็นองค์กรที่บุกเบิกงานด้านการวางแผนครอบครัว และการป้องกัน
HIV/AIDS โดยมีเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นรางวัลนานาชาติที่
มีเงินรางวัลมากทีส่ ดุ รางวัลหนึง่ ทางด้านการสาธารณสุข ทีม่ อบให้แก่องค์กร
ทีโ่ ดดเด่น ซึง่ ทุม่ เทพลังเพือ่ ยกระดับการสาธารณสุขในประเทศก�ำลังพัฒนา
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้รับการเลือกเฟ้นให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
จากคณะกรรมการ ซึ่งล้วนแล้วเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าทางด้านสาธารณสุข
ระดับนานาชาติ โดยต้องแข่งขันกับองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการเสนอ
ชื่ออีก 90 องค์กร
คุณมีชยั วีระไวทยะ ในฐานะผูก้ อ่ ตัง้ และนายกสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน เป็นผู้รับรางวัลจาก ดร. ตาชิ ยามาดา (Dr. Tachi Yamada)
ซึง่ เป็นประธานโครงการสาธารณสุขโลกของมูลนิธเิ กตส์ ในทีป่ ระชุมประจ�ำปี
ครั้งที่ 34 ของสภาสาธารณสุขโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2550
ดร. ตาชิ ได้กล่าวถึงผลงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนตอน
หนึ่งว่า “ได้ยังผลให้ประชาชนคนไทยนับเป็นล้านๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และยัง
ได้แสดงให้โลกได้ประจักษ์ว่า การป้องกัน HIV และการวางแผนครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ท�ำได้ แม้จะเป็นชุมชนที่ยากจนเข็ญใจ”
ดร. ตาชิ ได้กล่าวอีกตอนหนึง่ ว่า “เป็นเวลายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ที่
นวัตกรรมของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และของคุณมีชยั วีระไวทยะ
อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการสาธารณสุขนานาชาติ”
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เมลินดา เกตส์ ได้โพสต์ข้อความเมื่อคุณมีชัยรับรางวัล “Gates
Award for Global Health” ตอนหนึ่งว่า
ความคิดทีเ่ ป็นนวัตกรรมทีอ่ ยูย่ งคงกระพันมาเป็นเวลานานกว่า
3 ทศวรรษ ตามที่ ดร. ตาชิพดู ถึง อาจกล่าวได้วา่ เป็นคุณสมบัตปิ ระจ�ำ
ตัวของคุณมีชยั ซึง่ ความคิดนัน้ มิได้จ�ำกัดวงเฉพาะด้านการสาธารณสุข
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย แม้กระทั่งเรื่องการวางแผน
ครอบครัว ซึ่งวิธีการจัดการและการด�ำเนินการได้เป็นพื้นฐานของ
การกระจายอ�ำนาจสูช่ นบทในประเทศไทยด้วย พูดได้วา่ เป็นความคิด
ที่ทั้งกว้างและไกล อีกทั้งยังคิดไปล่วงหน้าด้วย
ข้อความที่ เมลินดา เกตส์
โพสต์นนั้ มีขอ้ เท็จจริงสนับสนุน
หนั ก แน่ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ข ้ อ เ ขี ย น ข อ ง พ ล เ รื อ ต รี
นายแพทย์ วิ ทุ ร แสงสิ ง แก้ ว
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ ง พู ด ถึ ง โครงการวางแผน
ครอบครัวที่มีคุณมีชัยกับคณะ
ได้ริเริ่มด�ำเนินการโดยใช้อาสา
สมั ค รเป็ น ครั้ ง แรกใน 150
อ�ำเภอทั่วประเทศ ตอนหนึ่งว่า พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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“คุณมีชัยได้จัดทีมงานคนหนุ่มในวัยเดียวกันจากสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือ คุณธวัชชัย ไตรทองอยู่ คุณสุธา
ชัชวาลวงศ์ และ คุณประวีณ พยับวิภาพงศ์* มาช่วยกันเริ่มโครงการ
พัฒนาชนบท โดยจัดตัง้ และอบรมอาสาสมัครขึน้ เป็นครัง้ แรกใน 150
อ�ำเภอทัว่ ประเทศ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2516 โครงการนีเ้ ป็นโครงการ
ส�ำคัญที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นฐานกระจายอ�ำนาจสู่ชนบท ซึ่งเป็น
แนวทางส�ำคัญของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายว่า
โครงการดังกล่าวที่คุณมีชัยและคณะได้ริเริ่มนั้น ได้มองอนาคตไว้
ล่วงหน้าเป็นเวลายาวนานถึงกว่า 20 ปี สมควรที่จะจารึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศของเรา.
“ในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการของ
หน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก�ำกับดูแลงาน
สาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ ที่ครอบคลุม 150 อ�ำเภอของโครงการนี้
ได้มีความเห็นสนับสนุนแผนงานของโครงการ โดยมอบให้สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้สนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุข
ของทางราชการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากอธิบดีกรม
การแพทย์และอนามัยในขณะนั้นคือ นายแพทย์เชิด โทณะวณิก ให้
สนับสนุนเต็มที่ นับเป็นจุดเริม่ แรกของอาสาสมัครทีร่ าชการได้ให้การ
สนับสนุนในเวลาต่อมา เช่น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน) และต่อมาได้กลายเป็นฐานข้อมูลและฐานปฏิบัติการของ
อบต. (องค์การบริหารส่วนต�ำบล) ในปัจจุบัน”

* คุณประวีณ พยับวิภาพงศ์ มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
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มูลนิธบิ ลิ ล์แอนด์เมลินดา เกตส์ มิได้เพียงแต่ให้รางวัล Gates Award
for Global Health ในปี 2007 (พ.ศ. 2550) แก่คุณมีชัยเท่านั้น ในเวลา
ต่อมากล่าวคือในปี 2009 (พ.ศ. 2552) ยังได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ
มีชัย วีระไวทยะ เป็นจ�ำนวนเงิน 3,700,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
111 ล้านบาท เพือ่ ท�ำโครงการพัฒนาชนบท โดยท�ำในประเทศไทยครึง่ หนึง่
และในประเทศกัมพูชาอีกครึ่งหนึ่ง
อีกองค์กรหนึ่งมีส่วนสนับสนุน คุณมีชัย วีระไวทยะ ก็คือ มูลนิธิ
Stichting INGKA Foundation ซึ่ง อิงวาร์ คัมพราด (Ingvar Kamprad)
มหาเศรษฐีชาวสวีเดน เจ้าของห้างเฟอร์นิเจอร์อิเกีย เป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธินี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นงานทางด้านสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์ ที่ผ่านมาได้บริจาคเงินไปแล้ว 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือ 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาก็คือ
มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดา เกตส์ ซึ่งบริจาคเงินช่วยเหลือคนทั่วโลกไป
แล้วกว่า 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท

รถยนต์วอลโว รุ่น 240 GL ของ อิงวาร์ คัมพราด ที่ใช้มากกว่า 20 ปี และ
เพิ่งจะเลิกใช้มาได้ไม่นาน
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ในปี 2549 นิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับ อิงวาร์ คัมพราด ซึ่ง
ร�่ ำรวยขึ้น มาจากการขายเฟอร์นิเจอร์อิเกียจนเป็นมหาเศรษฐี ให้เป็น
มหาเศรษฐีรำ�่ รวยอันดับ 4 รองจาก บิลล์ เกตส์, คาร์ลอส สลิม (Carlos Slim)
และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ
3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะร�่ำรวยมีฐานะเป็นมหาเศรษฐี แต่ อิงวาร์
คัมพราด ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนตระหนี่ พักอาศัยอยู่ในบังกะโลหลังเล็กๆ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจะพบเห็นเขาไปเดินตลาดแถวบ้านตอน
ใกล้เวลาตลาดวาย ซึ่งพ่อค้ามักจะลดราคาสินค้า คัมพราดยังนั่งเครื่องบิน
ชั้นประหยัด เพิ่งเลิกใช้รถยนต์วอลโว รุ่น 240 GL ซึ่งใช้มานานกว่า 20 ปี
และเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปร่วมงานฉลองแจกรางวัลธุรกิจงานหนึ่ง
เนื่องจากนั่งรถเมล์ไปร่วมงาน
ปรัชญาที่คัมพราดยึดถือก็เช่นเดียวกับปรัชญาที่ทางห้างอิเกียยึดมั่น
เป็นปรัชญาพื้นๆ กล่าวคือ ซื้อถูก ขายถูก และท�ำให้ลูกค้าอยู่ในห้างนานๆ
คัมพราดได้เคยอธิบายให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ New York Times ฟังถึง
เหตุผลทีห่ า้ งอิเกียซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด 338 แห่งทัว่ โลกเป็นห้างทีม่ คี วาม
เป็นมิตรกับเด็กๆ ว่า
“เราต้องการให้ผคู้ นใช้เวลาทีห่ า้ งของเราสองสามชัว่ โมงเพือ่ ทีจ่ ะดูว่าเรา
มีสินค้าอะไรบ้าง” “ใครจะไปตัดสินใจซื้ออะไรได้ ถ้าลูกอายุ 5 ขวบก�ำลัง
พันแข้งพันขาอยู่” ห้างอิเกียยังยึดถือหลักนิยมที่อาจเรียกว่าเป็น “ไบเบิล
ฉบับอิเกีย” ที่ว่า “การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง นั้นเป็น บาปหนัก” และ
เป็น “โรคที่รา้ ยแรงที่สุดโรคหนึ่งของมนุษยชาติ” หนังสือพิมพ์ Telegraph
ของอังกฤษได้วจิ ารณ์วา่ ด้วยมนตร์ทไี่ มใ่ ห้มกี ารสูญเสียทรัพยากรเลย ท�ำให้
ในปี 2555 ห้างอิเกียมีก�ำไรสุทธิสูงถึง 3.2 พันล้านยูโร หรือเท่ากับ 13.5
พันล้านบาท
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แม้คัมพราดจะได้ชื่อว่าเป็นคนตระหนี่ เช่นเดียวกับเกตส์ที่ยังชอบ
รับประทานฟาสต์ฟู้ดราคาถูก เวลาเกตส์ออกรอบเล่นกอล์ฟกับ วอร์เรน
บัฟเฟตต์ เพือ่ นรว่ มก๊วนขาประจ�ำ ทัง้ คูเ่ ล่นพนันกันเพียงหลุมละ 1 เหรียญ
สหรัฐ แต่ท้ังคัมพราดและเกตส์นั้นประหยัดเฉพาะการใช้จ่ายส่วนตัว
แต่ไม่ขี้เหนียวเลยในการช่วยเหลือสังคม ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนเงินที่
พวกเขาบริจาค
เมือ่ ห้างอิเกียเข้ามาเปิดสาขาทีเ่ มืองไทยเป็นสาขาแรกในปี 2555 ก่อน
ที่ห้างจะเปิดด�ำเนินการประมาณ 1 ปี คุณปีเตอร์ (Peter Kamprad) บุตร
ชายคนกลางของ อิงวาร์ คัมพราด ได้เดินทางมาพบคุณมีชยั ทีส่ มาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน เพื่อเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิดห้างอิเกียที่บางนา และแสดง
ความจ�ำนงที่จะบริจาคเงินจ�ำนวนหนึ่งเพื่อท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามแนวทางของคุณมีชัย ซึ่งในเวลาต่อมาอิเกียได้ตกลงบริจาคเงินจ�ำนวน
ประมาณ 80 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี ให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา
เพื่อท�ำกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน

อิงวาร์ คัมพราด ผู้ก่อตั้งและเจ้าของห้างอิเกีย และลูกชาย ปีเตอร์ คัมพราด
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สามพี่น้อง (จากซ้ายไปขวา) โจนาส, เมทัส และปีเตอร์ เมทัสบุตรชายคนเล็ก
เพิ่งได้เป็น CEO แทนพ่อ อิงวาร์ คัมพราด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความเชื่อถือในตัว คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ใช้เวลา
สร้างสมมานานกว่า 40 ปี
คุณกฤษณ์ กาญจนกุญชร อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พดู
ให้ ใ ครต่ อ ใครฟั ง ว ่ า จากประสบการณ์ ข องท่ า นที่ มี โ อกาสพบปะชาว
ต่างประเทศมามากมาย มีบุคคลที่เป็นคนไทยอยู่ 3 คนที่ชาวต่างประเทศ
ให้ความเชื่อถือมาก บุคคลสองคนในจ�ำนวนนี้ คนหนึ่งได้แก่ คุณอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ส่วนอีกคนหนึ่งนั้น ได้แก่ คุณมีชัย
วีระไวทยะ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ซึ่งคุณมีชัยเป็นผู้ก่อตั้งใน
ปี 2517 และปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคม ยังได้รบั การยกย่องให้เป็น
1 ใน 100 องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดีเด่นของโลกในปี 2555 โดย
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการยกย่องล้วนแล้วแต่เป็น NGO
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ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นต้นว่า Oxfam, CARE, Medecins
Sans Frontieres, Transparency International, Save the Children,
Amnesty International และ WWF
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
เพียงองค์กรเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 39
โดยได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อยา่ งยิง่ ในเรือ่ งของการวางแผนครอบครัว การป้องกันและตอ่ ต้านโรคเอดส์
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ส�ำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินนั้น มี
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเป็นผู้ดำ� เนินการ โดยเริ่มจากการรวบรวม
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ทั่วโลกกว่า 1,000 องค์กร เพื่อน�ำมา
พิจารณาโดยแบ่งการพิจารณาเป็นสองรอบ รอบแรกจะคัดเลือกไว้ 400
องค์กร รอบที่สองคัดเลือกให้เหลือเพียง 100 องค์กร การพิจารณาทั้งสอง
รอบใช้เกณฑ์การวัดเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากนวัตกรรม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผลกระทบ ความคุม้ ค่า ความโปร่งใสด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ความยัง่ ยืน กลยุทธ์และการจัดการด้านการเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณมีชัยพูดเสมอว่าชีวิตของตนมุ่งท�ำงาน 5 อย่างผสมผสานกันไป
โดยท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มด้วยการวางแผนครอบครัว บวกกันกับ
ขจัดความยากจนเล็กน้อย แล้วก็มาท�ำเรือ่ งเอดส์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ
ยิ่งยวด เพราะถ้าไม่ท�ำเรื่องเอดส์ ผลงานทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นจะพังหมด
ความก้าวหน้าของคนก็จะพังหมด ก็เลยต้องท�ำ หลังจากนัน้ จึงมาท�ำเรือ่ งให้
คนมีจติ กุศล จิตสาธารณะ รูจ้ กั แบ่งปัน แล้วมาท�ำด้านการศึกษาเมือ่ ประมาณ
10 ปีมาแล้ว เริ่มจากช่วยด้านทุนการศึกษาก่อน แล้วมาพิจารณาเห็นว่า
ทุนการศึกษาเป็นเพียงให้โอกาสเขาเรียน ซึ่งยังไม่ดีพอ เลยมาคิดเรื่อง
ตั้งโรงเรียน คุณมีชัยสรุปงานที่ได้ท�ำใน 5 ด้านเหมือนนิ้วมือบนฝ่ามือซึ่งมี
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อยู่ด้วยกัน 5 นิ้วคือ “ท�ำอย่างไรให้คนเกิดน้อยๆ หน่อย เป็นช่วงแรก พอ
มีเอดส์ขึ้นมา ก็ท�ำอย่างไรให้คนตายน้อยๆ หน่อย ก็กลายเป็นส่วนที่สอง
ช่วงที่สามเป็นช่วงความยากจน ก็ทำ� อย่างไรให้คนจนกันน้อยๆ ช่วงที่สี่เป็น
ชว่ งการศึกษา ก็ทำ� อย่างไรให้เขาโง่กนั น้อยๆ หน่อย แล้วช่วงสุดท้าย ก็ทำ� ให้
คนงกน้อยหน่อย แล้วมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น”

วารสาร The Global (เดือนกุมภาพันธ์ 2555) ได้คัดเลือก NGO ดีเด่นระดับโลก 100
องค์กร โดยองค์กรที่ได้รับการยกย่องล้วนแล้วแต่เป็น NGO ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น

Oxfam, CARE, Medecins Sans Frontieres, Transparency International,
Save the Children, Amnesty international, WWF เป็นต้น สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน (PDA) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์องค์กรเดียวของประเทศที่ได้รับ

การเลือกตั้ง โดยอยู่ในลำ�ดับที่ 39
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ขอกล่าวถึงในเรื่อง “ท�ำให้คนเกิด
น้อย” ก่อน คุณมีชยั มองเห็นปัญหาตัง้ แต่
ยังรับราชการอยู่ที่ส�ำนักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ซึ่งในสมัยที่คุณมีชัยท�ำงานอยู่ส�ำนักนี้
มีชอื่ ว่าส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ) ว่า การแก้ปัญหาความยากจน
ต้องมุง่ แก้ทต่ี น้ ตอ นัน่ ก็คอื ต้องลดอัตรา
การเพิ่มของประชากรให้ได้เป็นอันดับ
แรก ถ้ายังลดไม่ได้ จะพัฒนาอย่างไรก็
ไม่เป็นผล เมื่อคุณมีชัยเดินทางไปใน
ชนบทเพื่อติดตามและประเมินโครงการ
ต่างๆ ตามหน้าที่ คุณมีชัยจะพบเห็น
เด็กๆ ในชนบทว่ามีมากมายเหลือเกิน
และอยูก่ นั ทัว่ ไปหมด ในขณะทีแ่ ม่อมุ้ ลูก
คนหนึ่ง ก็ยังมีลูกเล็กๆ อีก 2 คนยืน
เกาะผ้านุ่งกันคนละข้าง ภาพเช่นนี้เป็น
ภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เมื่อเข้าไปใน
หมู่บ้านจะเห็นเด็กๆ เต็มไปหมด ความ
คิดในเรือ่ งวางแผนครอบครัวจึงติดอยูใ่ น
ใจของคุณมีชยั มาโดยตลอด และมีความ
เห็นว่ารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังในเรื่อง
ของการวางแผนครอบครัว บทความ
ภาษาอั ง กฤษที่ คุ ณ มี ชั ย เขี ย นลงใน
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หนังสือพิมพ์ Bangkok World โดยใช้นามปากกาว่า “GNP” ได้สะท้อน
ความเห็นในเรือ่ งนีบ้ อ่ ยครัง้ ในเวลาต่อมาคุณมีชยั เห็นว่า หากยังรับราชการ
ั หา
อยูต่ อ่ ไปก็คงท�ำอะไรไมไ่ ด้มาก จึงได้ลาออก และแสวงหนทางทีจ่ ะแก้ปญ
ทีค่ าใจด้วยชอ่ งทางอืน่ ๆ จนในทีส่ ดุ ก็ได้มาจับงานด้านการวางแผนครอบครัว
อย่างเต็มตัว และก็มุ่งมั่นทุ่มเทท�ำงานนี้จนปรากฏผล ซึ่งรายละเอียดของ
การท�ำงานจะปรากฏในบทต่อๆ มาของหนังสือเล่มนี้
ในปี 2515 อันเป็นปีแรกๆ ที่คุณมีชัยท�ำงานด้านการวางแผน
ครอบครัวอย่างเต็มตัว ประเทศไทยมีประชากร 39,276,152 คน มากเป็น
อันดับที่ 19 ของโลก ซึ่งก็ใกล้เคียงกับจ�ำนวนประชากรประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งมีอยู่ 40,850,140 คน มากเป็นอันดับที่ 18 ของโลก ก่อนที่จะมีการ
วางแผนครอบครัว ทัง้ ไทยและฟิลปิ ปินส์ตา่ งก็มอี ตั ราเพิม่ ของจ�ำนวนประชา
กรพอๆ กัน ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนประชากรของประเทศทัง้ สองในปี 2495
(ซึง่ เป็นระยะเวลาก่อนหน้าทีป่ ระเทศไทยจะมีการรณรงค์วางแผนครอบครัว
อย่างจริงจังประมาณ 20 ปี) ประเทศไทยมีประชากร 21,289,402 คน มาก
เป็นอันดับที่ 23 ของโลกในเวลานั้น เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มี
ประชากร 22,438,692 คน มากเป็นอันดับ 20 ของโลก จะเห็นว่า 20 ปี
ต่อมา ทัง้ ไทยและฟิลปิ ปินส์ตา่ งมีประชากรเพิม่ ขึน้ ในจ�ำนวนทีไ่ ม่ตา่ งกันมาก
นัก คือ 17-18 ล้านคน
จุดเปลี่ยนอยู่ที่ปี 2515 ซึ่งประเทศไทยเริ่มรณรงค์วางแผนครอบครัว
อย่างจริงจัง แต่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้ด�ำเนินการอะไร 40 ปีหลังจากนั้น
กล่าวคือ ในปี 2556 ประเทศไทยมีประชากร 67,488,120 ล้านคน มาก
เป็นอันดับที่ 20 ของโลก แต่ฟิลิปปินส์มีจ�ำนวนถึง 105,720,640 มากเป็น
อันดับที่ 12 ของโลก จะเห็นได้วา่ ในระยะเวลา 40 ปี ประเทศไทยมีประชากร
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เพิม่ ขึน้ 28 ล้านคน แตป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์เพิม่ ขึน้ ประมาณ 65 ล้านคน กล่าว
คือ เพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศไทยเกือบ 2 เท่าครึ่ง จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไม่
นับรวมประชากรฟิลิปปินส์อีกประมาณ 12 ล้านคนที่อยู่นอกประเทศ
คุณมีชัยมีส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของการวางแผนครอบครัวใน
ประเทศไทย กวา่ จะมาถึงจุดนีไ้ ด้ คุณมีชยั ก็ตอ้ งตอ่ สูแ้ ละเผชิญอะไรต่ออะไร
มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ฝีมือ ประสบการณ์ ความ
รู้ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งอารมณ์ขันต้องถึงพร้อม มิฉะนั้นการด�ำเนินงาน
วางแผนครอบครัว ซึง่ เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนจะไปไมไ่ ด้ตลอดรอดฝัง่ เพราะ
เรื่องเพศเป็นเรื่อง “ต้องห้าม” ของสังคมไทย ที่ขาดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ
คุณสมบัติทางด้านความเพียร ความอดทน และความอดกลั้น ต้องทนต่อ
แรงเสียดสี วิพากษ์วิจารณ์จากคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ รวมทั้งเอา
ชื่อมีชัยไปใช้เรียกถุงยางอนามัย ซึ่งคุณมีชัยก็ไม่โกรธ แต่กลับเห็นเป็น
โอกาสทีจ่ ะใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านประชาสัมพันธ์ จนตัวคุณมีชยั เองกลาย
เป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนครอบครัวไปในที่สุด
งานชิ้นส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตของคุณมีชัยก็คือ การรณรงค์ป้องกัน
เพื่อมิให้คนไทยต้องตายด้วยโรคเอดส์ คุณมีชัยนั้นเป็นบุคคลแรกๆ ที่มอง
เห็นปัญหานี้ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากยัง
เพิกเฉยไม่ลงมือท�ำอะไรอย่างจริงจัง คุณมีชัยท�ำทุกอย่างเพื่อให้รัฐบาลหัน
มาให้ความใส่ใจในเรือ่ งเอดส์ รัฐบาลในเวลานัน้ ไม่ยอมรับว่าประเทศไทยมี
ปัญหาเรื่องเอดส์เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสั่งการมิให้สื่อของรัฐออกอากาศในเรื่อง
เอดส์ แต่คุณมีชัยก็ไม่ท้อถอย กลับพยายามมากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะให้คนใน
รัฐบาลหันมาสนใจและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งเอดส์ จนในทีส่ ดุ ก็ทำ� ให้รฐั บาล
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ชุดที่มี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรียอมรับ คุณมีชัยได้
รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติในปลายรัฐบาลชุดนั้น
แต่การท�ำงานก็สิ้นสุดลงในเวลาอันสั้น เพราะรัฐบาลถูกรัฐประหาร
รัฐบาลชุดใหม่ภายหลังรัฐประหาร ซึ่งมี คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงภยันตรายของโรคเอดส์ อีกทั้ง
ยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของคุณมีชัย จึงได้มอบหมาย
ให้คุณมีชัยรับผิดชอบงานนี้ รัฐบาลระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วม รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ คุณอานันท์
ปันยารชุน ในฐานะนายกรัฐมนตรี รับเป็นประธานคณะกรรมการเอดส์
แหง่ ชาติ ชว่ งเวลานับตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2534 จนถึงเดือนตุลาคม 2535
ซึง่ อยูใ่ นช่วงเวลาของรัฐบาลอานันท์หนึง่ ถือได้วา่ เป็นยุคใหมข่ องการควบคุม
และการรณรงค์ต่อสู้โรคเอดส์ในประเทศไทย จากการด�ำเนินงานอย่างเอา
จริงเอาจัง นับตั้งแต่รัฐบาลอานันท์หนึ่ง เป็นต้นมา ท�ำให้ภัยคุกคามของ
โรคเอดส์บรรเทาเบาบางลงไปมาก ธนาคารโลกได้ประมาณการว่า นโยบาย
การด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในห้ ว งเวลานั้ น ท� ำ ให้
ประเทศไทยสามารถรักษาชีวิตของประชาชนคนไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
คน*
* โปรดพิจารณารายละเอียดใน Martha Ainsworth ในเว็บไซต์ของ World Bank และ
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง, รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ชื่อ Commission on
Macroeconomics and Health ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization : WHO) เรื่อง CMH Working Paper Series Paper No. WG 1
: 15 “AIDS 8 Economics” ที่ระบุว่า ถ้าประเทศไทยไม่ดำ�เนินการอะไรในเรื่องเอดส์
โดยเฉพาะการรณรงค์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางเพศ จะยังผลให้คนไทยต้องตายเพราะ
โรคเอดส์ ในระหว่างปี 1990-2015 (พ.ศ.2533-2558) รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน
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ในยุคแรกๆ ที่โรคเอดส์เริ่มระบาด ผู้คนพากันรังเกียจคนที่ติดเชื้อ
HIV คุณมีชัยต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่า โรคเอดส์ไม่ได้
ติดต่อกันได้ง่ายๆ อย่างเช่น ครั้งหนึ่งในงานวันเอดส์ที่กาชาดจัดขึ้น
คุณมีชัยได้เชิญผู้ที่ติดเอดส์ที่คุณมีชัยรู้จักมาพบปะพูดคุย แล้วเชิญไปร่วม
รับประทานอาหาร ผู้ติดเอดส์ที่ได้รับเชิญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งคุณมีชัย
จะให้ทาลิปสติกให้แดงๆ แล้วให้ดมื่ น�ำ้ ซึง่ จะท�ำให้เห็นรอยลิปสติกติดทีแ่ ก้ว
จากนั้นคุณมีชัยก็จะดื่มที่เดิม เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ติดเพราะเชื้อไม่มากพอ
ถ้าจะติดกันทางน�้ำลาย ต้องใช้น�้ำลายถึง 50 ลิตร แล้วก็ถ่ายรูปไปลง
หนังสือพิมพ์ เพื่อให้คนเห็นชัดๆ ซึ่งใครที่ไหนเล่าจะคิดได้ถึงปานนี้ และ
ยอมลงทุนท�ำเช่นนี้
ส�ำหรับคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV แล้ว เดิมทีเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม จะท�ำการ
งานอะไรก็ล�ำบาก คนเหล่านี้จึงมีจิตใจที่ห่อเหี่ยว ไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป คุณมีชัยก็จัดท�ำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งที่ให้โอกาสเขาเหล่านั้น
กลับมาใช้ชวี ติ ในสังคมอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ คุณมีชยั เรียกว่าโครงการ “ปาท่องโก๋”
ลักษณะโครงการจะเป็นเช่นนี้ กล่าวคือ คนหนึ่งติดเชื้อ HIV อีกคนไม่ติด
โดยให้ทั้งคู่ทำ� งานร่วมกัน คนที่ติดเชื้อ HIV จะเป็นคนเลือกคนที่ตนไว้ใจ
และเชื่อใจเพื่อมาท�ำงานร่วมกัน โครงการจะท�ำการฝึกอบรมในเรื่องธุรกิจ
ที่จะท�ำ และมีเงินกู้ให้ 24,400 บาท คิดดอกเบี้ยปีละ 6 เปอร์เซ็นต์ ตก
ประมาณเดือนละ 50 สตางค์
คนที่ไม่ติดเชื้อมีหน้าที่ให้ก�ำลังใจ จี้ให้คนที่ติดกินยาทุกวัน ให้ตรง
ตามเวลา ให้ครบทุกเม็ด และให้ไปหาแพทย์ตามนัดทุกครั้ง แต่จุดที่สำ� คัญ
กว่านัน้ ทีค่ ณ
ุ มีชยั เห็นก็คอื การสร้างความเข้าใจให้กบั ชุมชน บอกให้รวู้ า่ คน
ติดเชื้อเอดส์ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนในสังคมแต่ประการใดเลย การชี้แจง
ท�ำความเข้าใจกับคนในชุมชน ช่วยท�ำให้ชีวิตของคนติดเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้น
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พอใจมากขึน้ มีความหวังในชีวติ มากขึน้ ไม่ได้อยากตายอย่างเดียว นีก่ เ็ ป็น
เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคนโดยทั่วไปมองไม่เห็น ที่ช่วยให้คนที่ติด HIV
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันมีคนที่ติด HIV อยู่ในสังคม
ประมาณ 800,000 คน ซึ่งก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กับคนโดยทั่วไปอย่าง
ปรกติ
ความส�ำเร็จของการวางแผนครอบครัวและการรณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์
ได้ ยั ง ผลให้ อ งค์ ก รระดั บ โลก ไม่ ว ่ า จะเป็ น องค์ ก ารอนามั ย โลก หรื อ
ธนาคารโลก รวมทั้งประเทศต่างๆ ได้ยึดถือประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกได้น�ำไปบรรจุเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ไมเ่ ฉพาะแตใ่ นสาขาการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้น แต่ยังรวมตลอดไปถึงสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เพราะนโยบายเรื่องเอดส์เป็นนโยบายสาธารณะที่
ส�ำคัญยิ่ง หากไม่มีนโยบายที่ดีและรอบด้านในเรื่องนี้ ผู้คนในโลกจะต้อง
ล้มตายเป็นอันมาก ความส�ำเร็จของการวางแผนครอบครัวและการรณรงค์
ป้องกันเอดส์ นับเป็นนวัตกรรมของคุณมีชยั โดยแท้ ซึง่ ต่างประเทศอยากจะ
เรียนรู้และน�ำไปใช้ อีกทั้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับอาหารไทย
อย่างต้มย�ำกุ้งและผัดไทย
จากการอุทศิ ตนในการท�ำงานเพือ่ สาธารณชน ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของ
การรณรงค์วางแผนครอบครัว การพัฒนาชนบท และเอดส์ ท�ำให้คุณมีชัย
และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้รับรางวัลเกียรติคุณและการ
ยกย่องต่างๆ มากมาย ที่สำ� คัญๆ ได้แก่
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1. รางวัลกัลปพฤกษ์ทองค�ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
2. รางวัลพระธาตุพนมทองค�ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
3. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจ�ำปี 2552
เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล นี้ โดยได้ รั บ
พระราชทานร่วมกับ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

4. รางวัลผู้น�ำด้านธุรกิจเพื่อสังคมปี 2551 จากมูลนิธิสกอลล์ (Skoll)
เพื่อน�ำไปขยายโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

5. รางวัล Gates Award for Global Health 2007 จากมูลนิธิบิลล์
แอนด์เมลินดา เกตส์

6. รางวัลนิกเคอิเอเชีย (Nikkei Asia Prizes) สาขาการพัฒนา ปี 2550
จากหนังสือพิมพ์ Nikkei แห่งประเทศญี่ปุ่น

7. รางวัลเอกบุรุษประจ�ำปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

8. รางวัล Asia Hero Award (2549) จากนิตยสาร Time เป็นหนึ่ง
ในฮีโร่ 60 คน จากทวีปเอเชีย มีผลงานความก้าวหน้าด้านการ
แก้ปญ
ั หาความยากจนในชนบท มีบทบาทในงานวางแผนครอบครัว
และการป้องกันการแพร่ขยายของโรคเอดส์ ทั้งทางด้านการสร้าง
นโยบาย และการให้การศึกษากับระดับรากหญ้า
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9. รางวัล

Special Lifetime Achievement Award from Asian
Forum on Corporate Social Responsibility ประจ�ำปี 2549

10. รางวัลโครงการสิ่งแวดล้อมดีเด่นปี 2545 จาก UNEP ส�ำหรับ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านซับใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 27 โครงการทั่วโลก
11. รางวัลองค์การที่มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนงานสาธารณสุข
มูลฐาน เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองกึง่ ศตวรรษการสถาปนาองค์การ
อนามัยโลก 2541

12. รางวัล The International Co-Operation Prize of the All China
Population Award จากคณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

13. รางวัลดีเด่นด้านประชากรแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(The Third All China Population Award) ประจ�ำปี 2541 ใน

ฐานะที่อุทิศตนต่องานด้านประชากรและวางแผนครอบครัวอย่าง
จริงจัง ตลอดจนความพยายามทีจ่ ะสง่ เสริมมิตรภาพและความร่วม
มื อ อั น ดี ต ่ อ กั น ระหว ่ า งประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน รางวัลนีจ้ ดั ขึน้ เป็นปีที่ 3 และเป็นครัง้ แรกทีท่ างรัฐบาล
จีนได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่บุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่
ไม่ใช่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

14. รางวัลประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำปี 2540 (UNFPA) จาก
องค์การสหประชาชาติ
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15. รางวัล

Twenty Great Asians Award (2538) จากนิตยสาร
Asia Week เป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้โดดเด่น 20 คน ระหว่างปี

2518-2538 ผูร้ เิ ริม่ ในงานด้านการวางแผนครอบครัว การป้องกัน

โรคเอดส์ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการชักชวนภาคธุรกิจเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชนบท หรือที่เรียกว่า “ความรับผิด
ชอบต่ อ สั ง คมของภาคธุ ร กิ จ เอกชน (Corporate Social
Responsibility หรือ “CSR”)

16. รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจ�ำปี 2537 จากมูลนิธิ
รามอนแมกไซไซ

17. รางวัลโครงการผูร้ กั ษาสิง่ แวดล้อมปี 2535 หรือ Global 500 จาก
United Nations Environment Program (UNEP) ส�ำหรับโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

18. รางวัลเกียรติคุณ “วางแผนครอบครัวดีเด่น

(Friend of Family

Planning)” (2533) จากสมาคมวางแผนครอบครัว และสุขภาพ
ทางการเจริญพันธุ์ (National Family Planning and Reproductive
Health Association) สหรัฐอเมริกา

19. รางวัล

International Health Award for Leadership (2533)

ผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ประชากร และการพัฒนาในรอบ 10
ปี ที่ผ ่ า นมา จากสภาแห ่งชาติเพื่อการอนามัยระหว ่างประเทศ
(National Council for International Health) สหรัฐอเมริกา
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20. รางวัลเกียรติคุณ Margaret Sanger Award (ปี 2532) ผลงาน
ดีเด่นในการวางแผนครอบครัวของโลก โดยสหพันธ์วางแผน
ครอบครัวแห่งสหรัฐอเมริกา

21. รางวัลเกียรติคุณ Hugh Moor Award (ปี 2532) ความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจในปัญหาประชากร โดยคณะกรรมการ Population

Crisis

22. รางวัลดีเด่นด้านการตลาดประจ�ำปี 2527 สาขาส่งเสริมสังคม ของ
Thailand Marketing Award จากโครงการรณรงค์ทำ� หมันชาย

23. รางวัลเกียรติคณุ สังข์เงิน (ปี 2525) ผลงานดีเดน่ ในการใช้วทิ ยาการ

ประชาสัมพันธ์สาขาสร้างสรรค์ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี)

24. รางวัล

United Nations Gold Peace Medal (ปี 2524) เป็น
รางวัลร่วมกับรางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman

25. รางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman (ปี 2524) ผลงาน
ความก้าวหน้าด้านการวางแผนครอบครัว ผสมผสานงานสาธารณสุข
และการปรับสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณมีชัยเสมอมา
ตัง้ แต่ครัง้ ยังรับราชการอยูท่ กี่ องประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากการออกไปประเมินผลโครงการพัฒนาตา่ งๆ
ในชนบท คุณมีชัยได้สังเกตเห็นว่ามีเด็กมากมายเหลือเกิน จึงเกิดความ
๑ : อารัมภบท | 33

