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ผมไมเคยคดิทีจ่ะเขยีนหนงัสอือตัชวีประวติัของตนเองเลย แม้ในระยะ
เวลาที่ผานมาจะมีคนหลายคนแนะน�าให้เขียน ที่มาเขียนขึ้นในตอนนี้สงสัย
อาจเป็นเพราะรู ้สึกวาตนเองแกแล้ว ซึ่งเป็นธรรมดาของคนแกที่อยาก
จะบันทึกเรื่องตางๆ ที่ผานเข้ามาในชีวิตเอาไว้  อีกประการหนึ่ง งานที่ผมท�า
มาตลอดระยะเวลากวา 40 ปีนั้น เป็นงานที่จัดอยูในประเภทงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผมจึงเห็นวา เมื่อเป็นงานที่เกี่ยวกับประชาชนก็
ควรที่จะบอกกลาวให้ประชาชนได้ทราบ แตจนแล้วจนรอดผมก็ไมมีเวลาที่
จะเขยีน เน่ืองจากมภีาระงานทีต้่องท�ามาก จนกระทัง่ อาจารย์สนธิ เตชานันท์ 
ได้เข้ามารวมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยท�างานกับผมที่ท�าเนียบรัฐบาลตั้งแตครั้งที่
ผมเป็นโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี จึงได้ชวนมารวมกันท�าหนังสือ
เลมนี้ โดยแบงงานเป็นสองสวน

ค�าพูดเป็นของผม โดยผมจะพูดและอธิบายในเรื่องตางๆ รวมทั้ง
แนะน�าเอกสารข้อมูลที่จะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลสวนส�าคัญสวนหนึ่ง
ก็คือ ข้อมูลจากหนังสือ From Condoms To Cabbages โดย Thomas 
D’Agnes  ซึ่งพิมพ์ในปี 2544 

ส�าหรับข้อเขียนนั้น อาจารย์สนธิ เตชานันท์ จะเป็นผู้ยกราง และ
เรียบเรียง

ประการตอมา  ผมเป็นคนทีใ่ครๆ กม็องวา คดิอะไรท�าอะไรนอกกรอบ
เสมอมา อันที่จริงมันไมได้เกิดมาจากตัวผมเอง มันเกิดมาตั้งแตพอของผม

ค�าน�า



6 | ไผนอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ

ได้แตงงานกับแมซึ่งเป็นชาวตางชาติ ในขณะที่ใครๆ เขาแตงกับคนไทย 
นอกกรอบมาตั้งแตนั้น มาถึงผมก็เป็นไปไมได้ที่จะเป็นอื่น เพราะอบรม
เลี้ยงดูกันมาอยางนั้น ด้วยเหตุนี้ผมจึงตั้งชื่อหนังสือเลมนี้วา “ไผนอกกอ” 

เม่ือตัง้ใจทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเพือ่ให้สาธารณชนได้ทราบและพจิารณา ผม
ก็คิดตอไปวา แล้วจะเขียนอยางไรให้ไมนาเบื่อ เพราะถ้าเขียนออกมาในรูป
แบบของรายงานตามแบบอยางที่เห็นกันอยูโดยทั่วไป ผมก็ไมแนใจวา จะมี
ใครที่ไหนสักกี่คนที่จะหยิบขึ้นมาอาน ไตรตรองดูแล้วผมจึงตัดสินใจวา นา
จะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของการสนทนา โดยผมจะเลาเรื่องราวตางๆ 
ของผมให้ผู้อานฟัง ผมเองเป็นคนของสังคม คนเป็นอันมากรู้จักผม และ
รู้จักดีด้วย “มีชัย” ชื่อของผมยังน�าไปใช้เรียกถุงยางอนามัย  พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานเองก็ยังบัญญัติเชนนั้น

เมื่อผมเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังคอนข้างสนิทกับผู้คน ผมจึงคิดวา ผมจะ
ไมเลาเฉพาะแตเรื่องของงานเทานั้น แตจะเลาหรือพูดให้ฟังถึงชีวิตของผม
ด้วย วาผมเป็นใครมาจากไหน เป็นลูกเต้าเหลากอของใคร ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูมาอยางไร เรียนหนังสือที่ไหน เรียนดีไมดีแคไหนจะเลาให้ฟังหมด 
ไมปิดบัง จบแล้วท�างานอะไรมาบ้าง กอนที่จะมารณรงค์ในเร่ืองของการ
วางแผนครอบครัว อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ผมมาท�างานนี้ นอกจากการ
วางแผนครอบครัวแล้ว ผมยังท�างานอีกหลายอยาง ซึ่งผมจะเลาให้ฟังด้วย
เชนกัน ขณะนี้ผมก�าลังท�างานอะไรอยู แล้วจะท�างานไปถึงเมื่อไหร 

ทีผ่มตดัสินใจเขยีนหนงัสอืในลกัษณะนี ้นอกจากผมเหน็วาผมเป็นคน
ของสังคมที่ใครๆ ก็รู้จักแล้ว ผมยังเห็นวาชีวิตกับงานที่ผมท�าเป็นสิ่งที่แยก
กนัไมออก ถ้าจะพูดเฉพาะแตในเรือ่งของงาน กจ็ะเป็นการพดูเฉพาะแตสวน
เดียวเส้ียวเดียวของชีวิต ซึ่งคิดวาไหนๆ จะเลาแล้วก็ต้องเลาให้หมด แต
หลักใหญใจความจะพูดถึงเรื่องงานเป็นส�าคัญ
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เรื่องส�าคัญที่ผมขอพูดถึง ณ ที่นี้ก็คือ ที่ผมท�างานตางๆ มาได้  ก็
เพราะมีเพื่อนรวมงานที่ดี เราท�างานด้วยกันเป็นทีม บุคคลที่ส�าคัญได้แก 
คณุธวชัชยั ไตรทองอยู, คุณสธุา ชัชวาลวงศ์, คุณวิลาศ โลหติกลุ, คณุวิลาส 
เตโช รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เรา
ท�างานด้วยกันที่สมาคมฯ มาเป็นเวลากวา 40 ปีแล้ว บางคนท�างานด้วยกัน
มานานมากกวานั้น เชน คุณธวัชชัย เราท�างานด้วยกันตั้งแตปี 2508 เมื่อ
ครัง้รบัราชการทีส่�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง
ชาติ และก็คงท�างานรวมกันไปอีกนาน ความส�าเร็จอยูที่ทีมงานไมใชที่ไหน 
ผมจึงพูดเสมอไมวากับใคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ผมได้รับรางวัลวา 
“เพื่อนรวมงานเป็นสวนส�าคัญที่ท�าใหงานส�าเร็จ เป็นไปไมไดที่ผมจะ
ท�างานคนเดียว แตเผอิญผมยืนอยูหัวแถว จึงเป็นผูแทนรับรางวัล”

ผมต้องขอขอบคุณทุกๆ คนที่รวมงานกับผม ไมวาจะที่สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน ข้าราชการในหนวยงานราชการที่ผมเคยมีโอกาสดูแล
รับผิดชอบ พนักงานรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่ผมเคยเป็นผู้บริหาร เพราะถ้าไมมี
เขาเหลานัน้แล้ว ผมกค็งไมมผีลงานอะไรทีจ่ะมาเขียนเป็นหนังสือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผมต้องขอบคุณ ทานผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ภรรยาของผม ซึ่ง
จัดการงานของครอบครัวได้อยางเรียบร้อยยิ่ง ท�าให้ผมสามารถทุมเทเวลา
ให้กบังานได้อยางเตม็ที ่โดยไมต้องกงัวลในเรือ่งของครอบครวั ตลอดระยะ
เวลาอันยาวนาน นอกจากนี้เมื่อผมมีเรื่องส�าคัญๆ เกี่ยวกับงานที่จะต้อง
ตัดสินใจ ผมก็มักจะปรึกษากับภรรยาผมเป็นคนแรกเสมอ เพราะจะได้
ทางออกหรือความคิดเห็นที่ดีที่ชอบธรรมทุกครั้งไป

 มีชัย  วีระไวทยะ
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หมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้พูดชื่นชมงานวางแผนครอบครัวที่ 
คุณมีชัย วีระไวทยะ ท�า ด้วยค�าพูดที่กระชับและชัดเจน ตอนหนึ่งวา 

“ผมมีควำมนับถือคุณมีชัยเป็นที่สุด และผมก็จะยังคงนับถือ
ตลอดไป แมช้ำตนิีท้ัง้ชำตคิณุมชียัจะไมไ่ดท้�ำอะไรอกีเลย เพรำะควำม
ส�ำเรจ็ของกำรวำงแผนครอบครัวท่ีคุณมีชัยท�ำน้ัน เป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมมำกมำยจริงๆ ” 

ชีวิตการท�างานของคุณมีชัย มิได้หยุดอยูที่การวางแผนครอบครัว 
คุณมีชัยยังท�าอะไรตออะไรอีกมากมายหลายอยาง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์สวนรวมเป็นส�าคัญ และก็ยังไมหยุดท�างานมาจนกระทั่งวันนี้

ไมเฉพาะแต หมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เทานั้นที่พูดยกยองคุณ
มีชัย ในเวลาตอมายังมีหนวยงานและสถาบันหลายแหงในระดับโลกและ
ระดับนานาชาติ เชน องค์การสหประชาชาติ มูลนิธิแมกไซไซ มูลนิธิเจ้าฟ้า
มหิดล ตลอดจนมูลนิธิเอกชนชั้นน�า และวิสาหกิจใหญๆ ระดับต้นๆ ของ
โลกหลายแหง ตางก็ได้ให้การสนับสนุนและให้รางวัลคุณมีชัย

๑
อารัมภบท
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บิลล์ เกตส์ เศรษฐีอันดับ 1 ของโลกติดตอกันมาหลายปี โดยตั้งแต
ปี 2551 เกตส์ได้คอยๆ วางมือและถายโอนอ�านาจบางสวนจากต�าแหนง
ประธานบริษัทไมโครซอฟต์ให้กับผู้อื่น เกตส์บอกวา เขายังไมได้คิดท่ีจะ
เกษียณหรือลาออกจากต�าแหนงประธานของบริษัท แตต้องการจัดล�าดับ
ความส�าคัญชีวิตตนเองใหม

เรื่องชีวิตตนเองที่ส�าคัญของเกตส์ก็คือ การดูแลมูลนิธิบิลล์แอนด์
เมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates) ที่รวมกันกอตั้งกับเมลินดาภรรยา
ของเขา เมื่อปี 2543 มูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริจาคทุนการศึกษาแก
สถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนเงิน  และตั้งทุนวิจัยเพื่อป้องกันและรักษา
โรคเอดส์ ในเวลาเพียง 12 ปีนับตั้งแตจัดตั้งมูลนิธิ เกตส์และภรรยาได้
บริจาคเงินชวยเหลือไปแล้วกวา 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
1 ล้านล้านบาท

คนที่สองจำกซ้ำย ผม, วอร์เรน บัฟเฟตต์, เมลินดำ เกตส์ และ บิลล์ เกตส์
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ในปี 2550 มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดา เกตส์ ได้มอบรางวัล “Gates 
Award for Global Health” ให้แกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ใน
ฐานะเป็นองค์กรท่ีบุกเบิกงานด้านการวางแผนครอบครัว และการป้องกัน 
HIV/AIDS โดยมีเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นรางวัลนานาชาติที่
มเีงนิรางวัลมากทีส่ดุรางวลัหนึง่ทางด้านการสาธารณสขุ ทีม่อบให้แกองค์กร
ท่ีโดดเดน ซึง่ทุมเทพลงัเพือ่ยกระดบัการสาธารณสขุในประเทศก�าลงัพฒันา 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้รับการเลือกเฟ้นให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
จากคณะกรรมการ ซึ่งล้วนแล้วเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าทางด้านสาธารณสุข
ระดับนานาชาติ โดยต้องแขงขันกับองค์กรและหนวยงานที่ได้รับการเสนอ
ชื่ออีก 90 องค์กร

คณุมชียั วรีะไวทยะ ในฐานะผูก้อตัง้และนายกสมาคมพฒันาประชากร
และชุมชน เป็นผู้รับรางวัลจาก ดร. ตาชิ ยามาดา (Dr. Tachi Yamada) 
ซึง่เป็นประธานโครงการสาธารณสขุโลกของมลูนธิิเกตส์ ในทีป่ระชมุประจ�าปี 
ครั้งที่ 34 ของสภาสาธารณสุขโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2550

ดร. ตาช ิได้กลาวถงึผลงานของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชนตอน
หนึ่งวา “ได้ยังผลให้ประชำชนคนไทยนับเป็นล้ำนๆ มีสุขภำพที่ดีขึ้น และยัง
ได้แสดงให้โลกได้ประจักษวำ กำรป้องกัน HIV และกำรวำงแผนครอบครัว
อยำงมีประสิทธิภำพ เป็นเรื่องที่ท�ำได้ แม้จะเป็นชุมชนที่ยำกจนเข็ญใจ” 

ดร. ตาช ิได้กลาวอกีตอนหนึง่วา “เป็นเวลำยำวนำนกวำ 3 ทศวรรษ ที่
นวตักรรมของสมำคมพฒันำประชำกรและชมุชน และของคณุมชียั วรีะไวทยะ 
อยูในระดับแนวหน้ำของวงกำรสำธำรณสุขนำนำชำติ”
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เมลินดา เกตส์ ได้โพสต์ข้อความเมื่อคุณมีชัยรับรางวัล “Gates 
Award for Global Health” ตอนหนึ่งวา 

ความคดิทีเ่ป็นนวตักรรมทีอ่ยูยงคงกระพนัมาเป็นเวลานานกวา 
3 ทศวรรษ ตามที ่ดร. ตาชพิดูถงึ อาจกลาวได้วาเป็นคณุสมบัตปิระจ�า
ตัวของคุณมีชยั ซึง่ความคดินัน้มไิด้จ�ากดัวงเฉพาะด้านการสาธารณสขุ
เทานั้น แตยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย แม้กระท่ังเร่ืองการวางแผน
ครอบครัว ซึ่งวิธีการจัดการและการด�าเนินการได้เป็นพื้นฐานของ
การกระจายอ�านาจสูชนบทในประเทศไทยด้วย พดูได้วาเป็นความคดิ
ที่ทั้งกว้างและไกล อีกทั้งยังคิดไปลวงหน้าด้วย 

ข้อความที ่เมลนิดา เกตส์ 
โพสต์นัน้มข้ีอเทจ็จรงิสนบัสนนุ
หนักแนน ดังจะเห็นได้จาก
ข ้ อ เ ขี ยนขอ ง  พล เ รื อต รี
นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว 
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่ ง พูดถึงโครงการวางแผน
ครอบครัวที่มีคุณมีชัยกับคณะ 
ได้ริเริ่มด�าเนินการโดยใช้อาสา
สมัครเป็นครั้งแรกใน 150 
อ�าเภอทั่วประเทศ ตอนหนึ่งวา พลเรือตรี นำยแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว 

อดีตปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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* คุณประวีณ พยับวิภำพงศ มำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล

“คุณมีชัยได้จัดทีมงานคนหนุมในวัยเดียวกันจากสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคือ คุณธวัชชัย ไตรทองอยู คุณสุธา 
ชัชวาลวงศ์ และ คุณประวีณ พยับวิภาพงศ์* มาชวยกันเริ่มโครงการ
พฒันาชนบท โดยจดัตัง้และอบรมอาสาสมัครขึน้เป็นครัง้แรกใน 150 
อ�าเภอทัว่ประเทศ เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2516 โครงการน้ีเป็นโครงการ
ส�าคัญท่ีอาจกลาวได้วาเป็นพื้นฐานกระจายอ�านาจสูชนบท ซ่ึงเป็น
แนวทางส�าคัญของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายวา 
โครงการดังกลาวท่ีคุณมีชัยและคณะได้ริเริ่มน้ัน ได้มองอนาคตไว้
ลวงหน้าเป็นเวลายาวนานถึงกวา 20 ปี สมควรที่จะจารึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์แหงการพัฒนาประเทศของเรา. 

“ในชวงเวลานั้น ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการของ
หนวยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงก�ากับดูแลงาน
สาธารณสุขในจังหวัดตางๆ ที่ครอบคลุม 150 อ�าเภอของโครงการนี้ 
ได้มีความเห็นสนับสนุนแผนงานของโครงการ โดยมอบให้สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้สนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุข
ของทางราชการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากอธิบดีกรม
การแพทย์และอนามัยในขณะนั้นคือ นายแพทย์เชิด โทณะวณิก ให้
สนับสนุนเตม็ที ่นบัเป็นจดุเร่ิมแรกของอาสาสมคัรทีร่าชการได้ให้การ
สนับสนุนในเวลาตอมา เชน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมูบ้าน) และตอมาได้กลายเป็นฐานข้อมูลและฐานปฏิบัติการของ 
อบต. (องค์การบริหารสวนต�าบล) ในปัจจุบัน”
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มลูนธิบิลิล์แอนด์เมลนิดา  เกตส์ มไิด้เพยีงแตให้รางวลั Gates Award 
for Global Health ในปี 2007 (พ.ศ. 2550) แกคุณมีชัยเทานั้น ในเวลา
ตอมากลาวคือในปี 2009 (พ.ศ. 2552) ยังได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ
มีชัย วีระไวทยะ เป็นจ�านวนเงิน 3,700,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
111 ล้านบาท เพือ่ท�าโครงการพฒันาชนบท โดยท�าในประเทศไทยครึง่หนึง่
และในประเทศกัมพูชาอีกครึ่งหนึ่ง

อีกองค์กรหนึ่งมีสวนสนับสนุน คุณมีชัย วีระไวทยะ ก็คือ มูลนิธิ 
Stichting INGKA Foundation ซึ่ง อิงวาร์ คัมพราด (Ingvar Kamprad) 
มหาเศรษฐีชาวสวีเดน เจ้าของห้างเฟอร์นิเจอร์อิเกีย เป็นผู้กอตั้ง มูลนิธินี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการประดิษฐ์คิดค้นงานทางด้านสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์ ที่ผานมาได้บริจาคเงินไปแล้ว 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือ 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาก็คือ
มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดา เกตส์  ซึ่งบริจาคเงินชวยเหลือคนทั่วโลกไป
แล้วกวา 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท

รถยนต์วอลโว รุ่น 240 GL ของ อิงวำร์ คัมพรำด ที่ใช้มำกกว่ำ 20 ปี และ
เพิ่งจะเลิกใช้มำได้ไม่นำน
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ในปี 2549 นิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับ อิงวาร์ คัมพราด ซึ่ง
ร�่ารวยขึ้นมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์อิเกียจนเป็นมหาเศรษฐี ให้เป็น
มหาเศรษฐรี�า่รวยอนัดบั 4 รองจาก บลิล์ เกตส์, คาร์ลอส สลมิ (Carlos Slim) 
และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) โดยมีมูลคาทรัพย์สินประมาณ 
3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้วาจะร�า่รวยมีฐานะเป็นมหาเศรษฐี แต อิงวาร์ 
คัมพราด ก็ได้ชื่อวาเป็นคนตระหนี่ พักอาศัยอยูในบังกะโลหลังเล็กๆ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจะพบเห็นเขาไปเดินตลาดแถวบ้านตอน
ใกล้เวลาตลาดวาย ซึ่งพอค้ามักจะลดราคาสินค้า คัมพราดยังนั่งเครื่องบิน
ชั้นประหยัด เพิ่งเลิกใช้รถยนต์วอลโว รุน 240 GL ซึ่งใช้มานานกวา 20 ปี 
และเคยถูกปฏิเสธไมให้เข้าไปรวมงานฉลองแจกรางวัลธุรกิจงานหน่ึง 
เนื่องจากนั่งรถเมล์ไปรวมงาน

ปรัชญาที่คัมพราดยึดถือก็เชนเดียวกับปรัชญาที่ทางห้างอิเกียยึดมั่น 
เป็นปรัชญาพื้นๆ กลาวคือ ซื้อถูก ขำยถูก และท�ำให้ลูกค้ำอยูในหำ้งนำนๆ
คัมพราดได้เคยอธิบายให้ผู้สื่อขาวหนังสือพิมพ์ New York Times ฟังถึง
เหตผุลทีห้่างอเิกียซึง่มอียูด้วยกนัทัง้หมด 338 แหงทัว่โลกเป็นห้างทีม่คีวาม
เป็นมิตรกับเด็กๆ วา 

“เรำต้องกำรให้ผูค้นใช้เวลำทีห้่ำงของเรำสองสำมชัว่โมงเพือ่ทีจ่ะดวูำเรำ
มีสินคำ้อะไรบ้ำง” “ใครจะไปตัดสินใจซื้ออะไรได้ ถ้ำลูกอำยุ 5 ขวบก�ำลัง
พันแข้งพันขำอยู” ห้างอิเกียยังยึดถือหลักนิยมที่อาจเรียกวาเป็น “ไบเบิล
ฉบับอิเกีย” ที่วำ “กำรใช้ทรัพยำกรอยำงสิ้นเปลือง นั้นเป็น บำปหนัก” และ
เป็น “โรคที่รำ้ยแรงที่สุดโรคหนึ่งของมนุษยชำติ” หนังสือพิมพ์ Telegraph 
ขององักฤษได้วิจารณ์วา ด้วยมนตร์ทีไ่มให้มกีารสูญเสียทรัพยากรเลย ท�าให้
ในปี 2555 ห้างอิเกียมีก�าไรสุทธิสูงถึง 3.2 พันล้านยูโร หรือเทากับ 13.5 
พันล้านบาท
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แม้คัมพราดจะได้ชื่อวาเป็นคนตระหนี่ เชนเดียวกับเกตส์ที่ยังชอบ
รับประทานฟาสต์ฟู้ดราคาถูก เวลาเกตส์ออกรอบเลนกอล์ฟกับ วอร์เรน 
บัฟเฟตต์  เพ่ือนรวมก๊วนขาประจ�า ทัง้คูเลนพนนักนัเพยีงหลุมละ 1 เหรยีญ
สหรัฐ แตทั้งคัมพราดและเกตส์นั้นประหยัดเฉพาะการใช้จายสวนตัว 
แตไมขี้เหนียวเลยในการชวยเหลือสังคม ดังจะเห็นได้จากจ�านวนเงินที่
พวกเขาบริจาค

 เมือ่ห้างอเิกยีเข้ามาเปิดสาขาทีเ่มืองไทยเป็นสาขาแรกในปี 2555 กอน
ที่ห้างจะเปิดด�าเนินการประมาณ 1 ปี คุณปีเตอร์ (Peter Kamprad) บุตร
ชายคนกลางของ องิวาร์ คมัพราด ได้เดนิทางมาพบคณุมชียัทีส่มาคมพฒันา
ประชากรและชุมชน เพื่อเชิญให้ไปรวมพิธีเปิดห้างอิเกียที่บางนา และแสดง
ความจ�านงที่จะบริจาคเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามแนวทางของคุณมีชัย ซึ่งในเวลาตอมาอิเกียได้ตกลงบริจาคเงินจ�านวน
ประมาณ 80 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี ให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา 
เพื่อท�ากิจกรรมด้านตางๆ ของโรงเรียน

อิงวำร์ คัมพรำด ผู้ก่อตั้งและเจ้ำของห้ำงอิเกีย และลูกชำย ปีเตอร์ คัมพรำด
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ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความเชื่อถือในตัว คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ใช้เวลา
สร้างสมมานานกวา 40 ปี

คุณกฤษณ์ กาญจนกญุชร อดตีปลดักระทรวงการตางประเทศ ได้พดู
ให้ใครตอใครฟังวา จากประสบการณ์ของทานที่มีโอกาสพบปะชาว
ตางประเทศมามากมาย มีบุคคลที่เป็นคนไทยอยู 3 คนที่ชาวตางประเทศ
ให้ความเชื่อถือมาก บุคคลสองคนในจ�านวนนี้ คนหนึ่งได้แก คุณอานันท์ 
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย สวนอีกคนหนึ่งนั้น ได้แก คุณมีชัย 
วีระไวทยะ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ซึ่งคุณมีชัยเป็นผู้กอตั้งใน
ปี 2517 และปัจจุบนัด�ารงต�าแหนงนายกสมาคม ยงัได้รบัการยกยองให้เป็น 
1 ใน 100 องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดีเดนของโลกในปี 2555 โดย
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการยกยองล้วนแล้วแตเป็น NGO 

สำมพี่น้อง (จำกซำ้ยไปขวำ) โจนำส, เมทัส และปีเตอร์ เมทัสบุตรชำยคนเล็ก 
เพิ่งได้เป็น CEO แทนพ่อ อิงวำร์ คัมพรำด เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2556
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ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยางกว้างขวาง เป็นต้นวา Oxfam, CARE, Medecins 
Sans Frontieres, Transparency International, Save the Children, 
Amnesty International และ WWF

สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
เพียงองค์กรเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการเลือกให้อยูในอันดับที่ 39  
โดยได้รับการยกยองให้เป็นองค์กรช้ันน�าด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในเรือ่งของการวางแผนครอบครวั การป้องกนัและตอต้านโรคเอดส์ 
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยางกว้างขวางทั่วโลก ส�าหรับหลักเกณฑ์การตัดสินนั้น มี
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเป็นผู้ด�าเนินการ โดยเริ่มจากการรวบรวม
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ทั่วโลกกวา 1,000 องค์กร เพื่อน�ามา
พิจารณาโดยแบงการพิจารณาเป็นสองรอบ รอบแรกจะคัดเลือกไว้ 400 
องค์กร รอบที่สองคัดเลือกให้เหลือเพียง 100 องค์กร การพิจารณาทั้งสอง
รอบใช้เกณฑ์การวัดเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากนวัตกรรม ประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ผลกระทบ ความคุม้คา ความโปรงใสด้านจรยิธรรมและคณุธรรม 
ความยัง่ยนื กลยทุธ์และการจดัการด้านการเงนิ และความรบัผดิชอบตอสงัคม

คุณมีชัยพูดเสมอวาชีวิตของตนมุงท�างาน 5 อยางผสมผสานกันไป 
โดยท�าแบบคอยเป็นคอยไป เร่ิมด้วยการวางแผนครอบครัว บวกกันกับ
ขจดัความยากจนเลก็น้อย แล้วกม็าท�าเรือ่งเอดส์ ซึง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั
ยิ่งยวด เพราะถ้าไมท�าเรื่องเอดส์ ผลงานทั้งหลายแหลที่เกิดขึ้นจะพังหมด 
ความก้าวหน้าของคนกจ็ะพงัหมด กเ็ลยต้องท�า หลงัจากนัน้จงึมาท�าเรือ่งให้
คนมจีติกศุล จติสาธารณะ รู้จกัแบงปัน แล้วมาท�าด้านการศกึษาเมือ่ประมาณ 
10 ปีมาแล้ว เริ่มจากชวยด้านทุนการศึกษากอน แล้วมาพิจารณาเห็นวา 
ทุนการศึกษาเป็นเพียงให้โอกาสเขาเรียน ซึ่งยังไมดีพอ เลยมาคิดเรื่อง
ตั้งโรงเรียน คุณมีชัยสรุปงานที่ได้ท�าใน 5 ด้านเหมือนนิ้วมือบนฝ่ามือซึ่งมี
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วำรสำร The Global (เดือนกุมภำพันธ์ 2555) ได้คัดเลือก NGO ดีเด่นระดับโลก 100 
องค์กร โดยองค์กรที่ได้รับกำรยกย่องล้วนแล้วแต่เป็น NGO ที่รู้จักกันแพร่หลำย เช่น 
Oxfam, CARE, Medecins Sans Frontieres, Transparency International, 
Save the Children, Amnesty international, WWF เป็นต้น สมำคมพัฒนำประชำกร
และชุมชน (PDA) เป็นองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์องค์กรเดียวของประเทศที่ได้รับ
กำรเลือกตั้ง โดยอยู่ในล�ำดับที่ 39

อยูด้วยกัน 5 นิ้วคือ “ท�าอยางไรให้คนเกิดน้อยๆ หนอย เป็นชวงแรก พอ
มีเอดส์ขึ้นมา ก็ท�าอยางไรให้คนตายน้อยๆ หนอย ก็กลายเป็นสวนที่สอง 
ชวงที่สามเป็นชวงความยากจน ก็ท�าอยางไรให้คนจนกันน้อยๆ ชวงที่สี่เป็น
ชวงการศกึษา กท็�าอยางไรให้เขาโงกนัน้อยๆ หนอย แล้วชวงสุดท้าย กท็�าให้
คนงกน้อยหนอย แล้วมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น”
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ขอกลาวถึงในเรื่อง “ท�าให้คนเกิด
น้อย” กอน คณุมชียัมองเหน็ปัญหาตัง้แต
ยังรับราชการอยูที่ส�านักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ซึ่งในสมัยที่คุณมีชัยท�างานอยูส�านักนี้
มชีือ่วาส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
แหงชาติ) วา การแก้ปัญหาความยากจน
ต้องมุงแก้ทีต้่นตอ น่ันกค็อื ต้องลดอตัรา
การเพิ่มของประชากรให้ได้เป็นอันดับ
แรก ถ้ายังลดไมได้ จะพัฒนาอยางไรก็
ไมเป็นผล เมื่อคุณมีชัยเดินทางไปใน
ชนบทเพื่อติดตามและประเมินโครงการ
ตางๆ ตามหน้าที่ คุณมีชัยจะพบเห็น
เด็กๆ ในชนบทวามีมากมายเหลือเกิน
และอยูกนัทัว่ไปหมด ในขณะทีแ่มอุม้ลูก
คนหนึ่ง ก็ยังมีลูกเล็กๆ อีก 2 คนยืน
เกาะผ้านุงกันคนละข้าง ภาพเชนน้ีเป็น
ภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เมื่อเข้าไปใน
หมูบ้านจะเห็นเด็กๆ เต็มไปหมด ความ
คดิในเร่ืองวางแผนครอบครวัจงึตดิอยูใน
ใจของคุณมชียัมาโดยตลอด และมคีวาม
เห็นวารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังในเรื่อง
ของการวางแผนครอบครัว บทความ
ภาษาอังกฤษท่ีคุณมีชัย เขียนลงใน
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หนังสือพิมพ์ Bangkok World โดยใช้นามปากกาวา “GNP” ได้สะท้อน
ความเหน็ในเรือ่งนีบ้อยครัง้ ในเวลาตอมาคณุมชียัเหน็วา หากยงัรบัราชการ
อยูตอไปกค็งท�าอะไรไมได้มาก จงึได้ลาออก และแสวงหนทางท่ีจะแก้ปัญหา
ท่ีคาใจด้วยชองทางอืน่ๆ จนในทีส่ดุกไ็ด้มาจบังานด้านการวางแผนครอบครวั
อยางเต็มตัว และก็มุงม่ันทุมเทท�างานนี้จนปรากฏผล ซึ่งรายละเอียดของ
การท�างานจะปรากฏในบทตอๆ มาของหนังสือเลมนี้ 

ในปี 2515 อันเป็นปีแรกๆ ที่คุณมีชัยท�างานด้านการวางแผน
ครอบครัวอยางเต็มตัว ประเทศไทยมีประชากร 39,276,152 คน มากเป็น
อันดับที่ 19 ของโลก ซึ่งก็ใกล้เคียงกับจ�านวนประชากรประเทศฟิลิปปินส์ 
ซึ่งมีอยู 40,850,140 คน มากเป็นอันดับที่ 18 ของโลก กอนที่จะมีการ
วางแผนครอบครวั ทัง้ไทยและฟิลปิปินส์ตางกม็อีตัราเพิม่ของจ�านวนประชา
กรพอๆ กนั ดงัจะเหน็ได้จากจ�านวนประชากรของประเทศทัง้สองในปี 2495 
(ซึง่เป็นระยะเวลากอนหน้าทีป่ระเทศไทยจะมกีารรณรงค์วางแผนครอบครวั
อยางจริงจังประมาณ 20 ปี) ประเทศไทยมีประชากร 21,289,402 คน มาก
เป็นอันดับที่ 23 ของโลกในเวลานั้น เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มี
ประชากร 22,438,692 คน มากเป็นอันดับ 20 ของโลก จะเห็นวา 20 ปี
ตอมา ทัง้ไทยและฟิลปิปินส์ตางมีประชากรเพิม่ขึน้ในจ�านวนทีไ่มตางกนัมาก
นัก คือ 17-18 ล้านคน

จุดเปลี่ยนอยูที่ปี 2515 ซึ่งประเทศไทยเริ่มรณรงค์วางแผนครอบครัว
อยางจริงจัง แตประเทศฟิลิปปินส์ไมได้ด�าเนินการอะไร 40 ปีหลังจากนั้น 
กลาวคือ ในปี 2556 ประเทศไทยมีประชากร 67,488,120 ล้านคน มาก
เป็นอันดับที่ 20 ของโลก แตฟิลิปปินส์มีจ�านวนถึง 105,720,640 มากเป็น
อนัดบัที ่12 ของโลก จะเหน็ได้วาในระยะเวลา 40 ปี ประเทศไทยมปีระชากร



26 | ไผนอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ

เพิม่ข้ึน 28 ล้านคน แตประเทศฟิลปิปินส์เพิม่ขึน้ประมาณ 65 ล้านคน กลาว
คือ เพิ่มขึ้นมากกวาประเทศไทยเกือบ 2 เทาครึ่ง จ�านวนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไม
นับรวมประชากรฟิลิปปินส์อีกประมาณ 12 ล้านคนที่อยูนอกประเทศ

คุณมีชัยมีสวนส�าคัญในความส�าเร็จของการวางแผนครอบครัวใน
ประเทศไทย กวาจะมาถงึจดุนีไ้ด้ คณุมชียักต้็องตอสู้และเผชิญอะไรตออะไร
มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่นารู้นาศึกษาเป็นอยางยิ่ง ฝีมือ ประสบการณ์ ความ
รู้ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งอารมณ์ขันต้องถึงพร้อม มิฉะนั้นการด�าเนินงาน
วางแผนครอบครวั ซ่ึงเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดออนจะไปไมได้ตลอดรอดฝ่ัง เพราะ
เรื่องเพศเป็นเรื่อง “ต้องห้าม” ของสังคมไทย ที่ขาดไมได้อีกสวนหนึ่งก็คือ 
คุณสมบัติทางด้านความเพียร ความอดทน และความอดกลั้น ต้องทนตอ
แรงเสียดสี วิพากษ์วิจารณ์จากคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ รวมทั้งเอา
ชื่อมีชัยไปใช้เรียกถุงยางอนามัย ซึ่งคุณมีชัยก็ไมโกรธ แตกลับเห็นเป็น
โอกาสทีจ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านประชาสมัพนัธ์ จนตวัคณุมชัียเองกลาย
เป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนครอบครัวไปในที่สุด

งานชิ้นส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตของคุณมีชัยก็คือ การรณรงค์ป้องกัน
เพื่อมิให้คนไทยต้องตายด้วยโรคเอดส์ คุณมีชัยนั้นเป็นบุคคลแรกๆ ที่มอง
เห็นปัญหานี้  อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ได้วาจะเกิดอะไรข้ึน ถ้าหากยัง
เพิกเฉยไมลงมือท�าอะไรอยางจริงจัง คุณมีชัยท�าทุกอยางเพื่อให้รัฐบาลหัน
มาให้ความใสใจในเรือ่งเอดส์ รฐับาลในเวลานัน้ไมยอมรบัวาประเทศไทยมี
ปัญหาเรื่องเอดส์เพราะเกรงวาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในด้านการทองเที่ยว อีกทั้งยังสั่งการมิให้สื่อของรัฐออกอากาศในเรื่อง
เอดส์ แตคุณมีชัยก็ไมท้อถอย กลับพยายามมากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะให้คนใน
รฐับาลหนัมาสนใจและให้ความส�าคญัในเรือ่งเอดส์ จนในทีสุ่ดกท็�าให้รัฐบาล
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ชุดที่มี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรียอมรับ คุณมีชัยได้
รับแตงตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเอดส์แหงชาติในปลายรัฐบาลชุดน้ัน 
แตการท�างานก็สิ้นสุดลงในเวลาอันสั้น เพราะรัฐบาลถูกรัฐประหาร

รัฐบาลชุดใหมภายหลังรัฐประหาร ซึ่งมี คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงภยันตรายของโรคเอดส์ อีกทั้ง
ยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของคุณมีชัย จึงได้มอบหมาย
ให้คุณมีชัยรับผิดชอบงานนี้ รัฐบาลระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคสวนให้เข้า
มามีสวนรวม รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณให้อยางเพียงพอ คุณอานันท์ 
ปันยารชุน ในฐานะนายกรัฐมนตรี รับเป็นประธานคณะกรรมการเอดส์
แหงชาต ิชวงเวลานบัต้ังแตเดือนกมุภาพนัธ์ 2534 จนถงึเดอืนตลุาคม 2535 
ซึง่อยูในชวงเวลาของรฐับาลอานันท์หนึง่ ถอืได้วาเป็นยคุใหมของการควบคมุ
และการรณรงค์ตอสู้โรคเอดส์ในประเทศไทย จากการด�าเนินงานอยางเอา
จริงเอาจัง นับตั้งแตรัฐบาลอานันท์หนึ่ง เป็นต้นมา ท�าให้ภัยคุกคามของ
โรคเอดส์บรรเทาเบาบางลงไปมาก ธนาคารโลกได้ประมาณการวา นโยบาย
การด�าเนินงานของรัฐบาลที่ประสบความส�าเร็จในห้วงเวลานั้น ท�าให้
ประเทศไทยสามารถรักษาชีวิตของประชาชนคนไทยได้ไมน้อยกวา 10 ล้าน
คน*

* โปรดพิจำรณำรำยละเอียดใน Martha Ainsworth ในเว็บไซต์ของ World Bank และ
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง, รำยงำนกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำร ชื่อ Commission on 
Macroeconomics and Health ขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health 
Organization : WHO) เรื่อง CMH Working Paper Series Paper No. WG 1 
: 15 “AIDS 8 Economics” ที่ระบุวำ่ ถำ้ประเทศไทยไม่ด�ำเนินกำรอะไรในเรื่องเอดส์ 
โดยเฉพำะกำรรณรงคป์รับเปลีย่นพฤตกิรรมทำงเพศ จะยงัผลใหค้นไทยตอ้งตำยเพรำะ
โรคเอดส์ ในระหวำ่งปี 1990-2015 (พ.ศ.2533-2558) รวมกันไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนคน
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ในยุคแรกๆ ที่โรคเอดส์เร่ิมระบาด ผู้คนพากันรังเกียจคนที่ติดเชื้อ 
HIV คุณมีชัยต้องหาวิธีการตางๆ เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นวา โรคเอดส์ไมได้
ติดตอกันได้งายๆ อยางเชน ครั้งหนึ่งในงานวันเอดส์ที่กาชาดจัดข้ึน 
คุณมีชัยได้เชิญผู้ที่ติดเอดส์ที่คุณมีชัยรู้จักมาพบปะพูดคุย แล้วเชิญไปรวม
รับประทานอาหาร ผู้ติดเอดส์ที่ได้รับเชิญสวนใหญเป็นผู้หญิง ซึ่งคุณมีชัย
จะให้ทาลิปสติกให้แดงๆ แล้วให้ดืม่น�า้ ซึง่จะท�าให้เห็นรอยลปิสตกิตดิทีแ่ก้ว 
จากนั้นคุณมีชัยก็จะดื่มที่เดิม เพื่อให้เห็นวามันไมติดเพราะเช้ือไมมากพอ 
ถ้าจะติดกันทางน�้าลาย ต้องใช้น�้าลายถึง 50 ลิตร แล้วก็ถายรูปไปลง
หนังสือพิมพ์ เพื่อให้คนเห็นชัดๆ ซึ่งใครที่ไหนเลาจะคิดได้ถึงปานนี้ และ
ยอมลงทุนท�าเชนนี้

ส�าหรบัคนทีต่ดิเชือ้ HIV แล้ว เดมิทเีป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม จะท�าการ
งานอะไรก็ล�าบาก คนเหลานี้จึงมีจิตใจที่หอเหี่ยว ไมอยากที่จะมีชีวิตอยู
ตอไป คุณมีชัยก็จัดท�าโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งที่ให้โอกาสเขาเหลานั้น
กลบัมาใช้ชวิีตในสังคมอกีครัง้หนึง่ ซึง่คณุมชียัเรยีกวาโครงการ “ปาทองโก๋” 
ลักษณะโครงการจะเป็นเชนนี้ กลาวคือ คนหนึ่งติดเชื้อ HIV อีกคนไมติด 
โดยให้ทั้งคูท�างานรวมกัน คนที่ติดเชื้อ HIV จะเป็นคนเลือกคนที่ตนไว้ใจ 
และเชื่อใจเพื่อมาท�างานรวมกัน โครงการจะท�าการฝึกอบรมในเรื่องธุรกิจ
ที่จะท�า และมีเงินกู้ให้ 24,400 บาท คิดดอกเบี้ยปีละ 6 เปอร์เซ็นต์ ตก
ประมาณเดือนละ 50 สตางค์ 

คนที่ไมติดเชื้อมีหน้าที่ให้ก�าลังใจ จ้ีให้คนที่ติดกินยาทุกวัน ให้ตรง
ตามเวลา ให้ครบทุกเม็ด และให้ไปหาแพทย์ตามนัดทุกครั้ง แตจุดที่ส�าคัญ
กวานัน้ทีคุ่ณมีชยัเหน็กค็อื การสร้างความเข้าใจให้กบัชมุชน บอกให้รูว้าคน
ติดเชื้อเอดส์ไมได้เป็นอันตรายตอคนในสังคมแตประการใดเลย การชี้แจง
ท�าความเข้าใจกับคนในชุมชน ชวยท�าให้ชีวิตของคนติดเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้น 
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พอใจมากขึน้ มีความหวงัในชวีติมากขึน้ ไมได้อยากตายอยางเดยีว นีก่เ็ป็น
เรื่องใหญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคนโดยทั่วไปมองไมเห็น ที่ชวยให้คนที่ติด HIV 
สามารถอยูในสังคมได้อยางปกติสุข ปัจจุบันมีคนที่ติด HIV อยูในสังคม
ประมาณ 800,000 คน ซึ่งก็สามารถอยูรวมกันได้กับคนโดยทั่วไปอยาง
ปรกติ

ความส�าเรจ็ของการวางแผนครอบครวัและการรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ 
ได้ยังผลให้องค์กรระดับโลก ไมวาจะเป็นองค์การอนามัยโลก หรือ
ธนาคารโลก รวมทั้งประเทศตางๆ ได้ยึดถือประเทศไทยเป็นแบบอยาง 
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกได้น�าไปบรรจุเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ไมเฉพาะแตในสาขาการแพทย์และสาธารณสขุ ซึง่เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์
เทานั้น แตยังรวมตลอดไปถึงสาขาทางสังคมศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เพราะนโยบายเรื่องเอดส์เป็นนโยบายสาธารณะที่
ส�าคัญยิ่ง หากไมมีนโยบายท่ีดีและรอบด้านในเรื่องนี้ ผู้คนในโลกจะต้อง
ล้มตายเป็นอันมาก ความส�าเร็จของการวางแผนครอบครัวและการรณรงค์
ป้องกันเอดส์ นับเป็นนวตักรรมของคณุมชัียโดยแท้ ซึง่ตางประเทศอยากจะ
เรียนรู้และน�าไปใช้ อีกทั้งเป็นที่รู้จักอยางกว้างขวาง เชนเดียวกับอาหารไทย
อยางต้มย�ากุ้งและผัดไทย

จากการอทุศิตนในการท�างานเพือ่สาธารณชน ไมวาจะเป็นในเรือ่งของ
การรณรงค์วางแผนครอบครัว การพัฒนาชนบท และเอดส์ ท�าให้คุณมีชัย
และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้รับรางวัลเกียรติคุณและการ
ยกยองตางๆ มากมาย ที่ส�าคัญๆ ได้แก 
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1. รางวัลกัลปพฤกษ์ทองค�า มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 

2. รางวัลพระธาตุพนมทองค�า มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2558

3. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจ�าปี 2552 
เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ โดยได้รับ
พระราชทานรวมกับ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

4. รางวัลผู้น�าด้านธุรกิจเพื่อสังคมปี 2551 จากมูลนิธิสกอลล์ (Skoll) 
เพื่อน�าไปขยายโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

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

6. รางวลันกิเคอเิอเชยี (Nikkei Asia Prizes) สาขาการพฒันา ปี 2550 
จากหนังสือพิมพ์ Nikkei แหงประเทศญี่ปุ่น

7. รางวัลเอกบุรุษประจ�าปี 2550 จากสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี 
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ

8. รางวัล Asia Hero Award (2549) จากนิตยสาร Time เป็นหนึ่ง
ในฮีโร 60 คน จากทวีปเอเชีย มีผลงานความก้าวหน้าด้านการ
แก้ปัญหาความยากจนในชนบท มบีทบาทในงานวางแผนครอบครวั
และการป้องกันการแพรขยายของโรคเอดส์ ทั้งทางด้านการสร้าง
นโยบาย และการให้การศึกษากับระดับรากหญ้า
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9. รางวัล Special Lifetime Achievement Award from Asian 
Forum on Corporate Social Responsibility ประจ�าปี 2549 

10. รางวัลโครงการสิ่งแวดล้อมดีเดนปี 2545 จาก UNEP ส�าหรับ
โครงการพัฒนาหมูบ้านซับใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 27 โครงการทั่วโลก

11. รางวัลองค์การที่มีผลงานดีเดนในการสนับสนุนงานสาธารณสุข
มลูฐาน เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลองกึง่ศตวรรษการสถาปนาองค์การ
อนามัยโลก 2541

12. รางวลั The International Co-Operation Prize of the All China 
Population Award จากคณะกรรมการวางแผนครอบครัวแหงชาติ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

13. รางวัลดีเดนด้านประชากรแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(The Third All China Population Award) ประจ�าปี 2541 ใน
ฐานะที่อุทิศตนตองานด้านประชากรและวางแผนครอบครัวอยาง
จรงิจงั ตลอดจนความพยายามทีจ่ะสงเสรมิมติรภาพและความรวม
มืออันดีต อกันระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี รางวลันีจ้ดัขึน้เป็นปีที ่3 และเป็นคร้ังแรกทีท่างรัฐบาล
จีนได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แกบุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่
ไมใชจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

14. รางวัลประชากรแหงสหประชาชาติ ประจ�าปี 2540 (UNFPA) จาก
องค์การสหประชาชาติ
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15. รางวัล Twenty Great Asians Award (2538) จากนิตยสาร 
Asia Week เป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้โดดเดน 20 คน ระหวางปี 
2518-2538 ผูริ้เริม่ในงานด้านการวางแผนครอบครวั การป้องกนั
โรคเอดส์ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการชักชวนภาคธุรกิจเอกชน
เข้ามามีสวนรวมในงานพัฒนาชนบท หรือที่เรียกวา “ความรับผิด
ชอบตอสังคมของภาคธุรกิจเอกชน (Corporate Social 
Responsibility หรือ “CSR”)

16. รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจ�าปี 2537 จากมูลนิธิ
รามอนแมกไซไซ

17. รางวัลโครงการผูรั้กษาสิง่แวดล้อมปี 2535 หรอื Global 500 จาก 
United Nations Environment Program (UNEP) ส�าหรบัโครงการ
พัฒนาหมูบ้านซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

18. รางวัลเกียรติคุณ “วางแผนครอบครัวดีเดน (Friend of Family 
Planning)” (2533) จากสมาคมวางแผนครอบครัว และสุขภาพ
ทางการเจรญิพันธุ ์(National Family Planning and Reproductive 
Health Association) สหรัฐอเมริกา

19. รางวัล International Health Award for Leadership (2533) 
ผลงานดีเดนด้านสาธารณสุข ประชากร และการพัฒนาในรอบ 10 
ปีที่ผานมา จากสภาแหงชาติเพ่ือการอนามัยระหวางประเทศ 
(National Council for International Health) สหรัฐอเมริกา
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20. รางวัลเกียรติคุณ Margaret Sanger Award (ปี 2532) ผลงาน
ดีเดนในการวางแผนครอบครัวของโลก โดยสหพันธ์วางแผน
ครอบครัวแหงสหรัฐอเมริกา

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

22. รางวัลดีเดนด้านการตลาดประจ�าปี 2527 สาขาสงเสริมสังคม ของ 
Thailand Marketing Award จากโครงการรณรงค์ท�าหมันชาย 

23. รางวลัเกียรตคิณุสงัข์เงนิ (ปี 2525) ผลงานดเีดนในการใช้วทิยาการ
ประชาสัมพันธ์สาขาสร้างสรรค์ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แหงประเทศไทย (พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี)

24. รางวัล United Nations Gold Peace Medal (ปี 2524) เป็น
รางวัลรวมกับรางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman

25. รางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman (ปี 2524) ผลงาน
ความก้าวหน้าด้านการวางแผนครอบครวั ผสมผสานงานสาธารณสขุ 
และการปรับสภาวะความเป็นอยูของประชาชนในชนบทไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองที่อยูในใจของคุณมีชัยเสมอมา 
ตัง้แตครัง้ยงัรบัราชการอยูทีก่องประเมินผล ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิจากการออกไปประเมนิผลโครงการพฒันาตางๆ 
ในชนบท คุณมีชัยได้สังเกตเห็นวามีเด็กมากมายเหลือเกิน จึงเกิดความ
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