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คำารำาลึก

อย่างที่ผมได้อธิบายไว้ในคำารำาลึกถึงคุณพ่อในหนังสือ 

อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว ว่าผมไม่ค่อยได้รู้จักคุณพ่อของผม 

ในส่วนที่เป็นบุคคลสาธารณะ และเท่าที่รับรู้ก็รู้จากคุณแม่เป็นส่วนใหญ่  

สำาหรับผมและน้องๆ คุณพ่อเป็นคนที่ให้เวลากับครอบครัวมากทีเดียว  

อยู่บ้านทุกเย็นและวันหยุด (วันเสาร์เช้าไปทำางานครึ่งวัน) เวลาอยู่บ้าน 

ก็เป็นคนพูดน้อย ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนั่งทำางานหรืออ่านหนังสือ 

ในห้องรับแขก ยกเว้นเวลารับประทานอาหารด้วยกันทั้งครอบครัว  

นอกจากนั้นชีวิตครอบครัวของเรายังประกอบด้วยการไปเที่ยว 

ต่างจังหวัดด้วยกันเป็นประจำา และการไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนสนิท 

ของคุณพ่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเสรีไทย 

คุณพ่อเป็นพ่อที่สามารถวานทำาอะไรให้ก็ได้ เช่น ให้ไปถาม

เพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องชื่อของต้นหญ้าที่ผมจะส่ง

เป็นการบ้าน หรือให้สอนขับรถจนได้ใบขับขี่ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยไม่เคย

บ่นว่างานยุ่งหรือไม่มีเวลา นับว่าคุณพ่อมีทักษะในการแบ่งเวลาทำางาน

กับเวลาอยู่กับครอบครัวได้ดีทีเดียว

ผมต้องยอมรับว่าไม่เคยอ่านข้อเขียนต่างๆ ของคุณพ่อ ยกเว้น 

ความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งคุณพ่อได้นั่งเขียนใน

ห้องรับแขกตอนท่ีเราอยู่ด้วยกันที่ลอนดอนภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว 

และได้ยื่นมาให้ผมและน้องได้อ่านแล้วแสดงความเห็นระหว่างท่ีเขียน 

อยู่ และอีกเรื่องคือ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์
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มารดาถึงเชิงตะกอน ซ่ึงผมเพิ่งมาอ่านหลังจากที่กลายเป็นข้อเขียน 

ยอดนิยมของคุณพ่อ

ดังนั้น การที่ผมได้มาเขียนคำารำาลึกในหนังสือ อัตชีวประวัติ: 

ทหารชั่วคราว และหนังสือเล่มน้ี จึงทำาให้ผมได้อ่านข้อเขียนของ 

คุณพ่อเพิ่มขึ้นอีกหลายเรื่อง และกลับทำาให้ผมได้รู้จักคุณพ่อในด้าน 

ส่วนตัวที่เป็นพ่อของผมมากยิ่งขึ้นอีก เพราะหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับ

ชีวิตของคุณพ่อสมัยเด็กและวัยหนุ่มนั้น คุณพ่อไม่เคยเล่าให้ฟังใน 

รายละเอียด และผมเองก็ไม่เคยสงสัยสอบถาม จึงได้รับรู้ประวัติของ 

คุณพ่อเพียงคร่าวๆ เท่านั้น (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเล่าของคุณแม่)  

จนได้มาอ่านรายละเอียดในข้อเขียนต่างๆ ของคุณพ่อเมื่อเร็วๆ นี้เอง

สำาหรับหนังสือ อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า เล่มนี้  

ส่วนที่ผมสนใจอ่านเป็นพิเศษได้แก่ ภาคอัตชีวประวัติ และภาคที่ 

เกี่ยวข้องกับการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ่านภาคอัตชีวประวัติ โดยเฉพาะ ผู้หญิงในชีวิตของผม – 

แม่ ทำาให้ผมสำานึกได้ว่า ผมรู้จักคุณพ่อของผมในแง่ชีวิตตอนกำาลัง

เติบโตน้อยเกินไป แต่ต้องถือว่าผมโชคดีมากท่ีคุณพ่อได้เขียนท้ิงไว้ให้

อ่าน แม้ผมไม่เคยมีโอกาสรู้จักคุณย่าโดยตรง ก็ได้รู้จักจากข้อเขียนนี่เอง 

เสียดายที่อ่านข้อเขียนแล้วมีคำาถามท่ีอยากถามคุณพ่อมากมาย แต่ 

คุณพ่อก็ไม่อยู่ตอบให้แล้วและพี่น้องของคุณพ่อก็จากไปหมดแล้วเช่นกัน  

แม้แต่บ้านย่านตลาดน้อยที่คุณพ่อเติบโตจากเด็กเป็นหนุ่ม ปัจจุบันก็

ไม่มีให้เยี่ยมชมมานานแล้ว และย่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง 

แต่ผมยังพอจำาได้เลือนๆ ถึงการไปเยี่ยมห้องแถวมืดๆ ในตรอกแคบๆ 

ตอนผมเป็นเด็ก ซึ่งตอนนั้นครอบครัวพี่ชายของคุณพ่อยังอยู่ที่นั่น และ
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คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาผมและน้องๆ เดินไปที่แพปลาริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ที่เป็นที่ทำามาหากินของตระกูล ซึ่งแถวนั้นมีกลิ่นเหม็นคาวปลาแรงมาก

เสมือนถูกน้ำาปลาและปลาร้าลาดเป็นถัง ๆ

สิ่งที่ผมอยากถามคุณพ่อแต่ไม่มีโอกาสเสียแล้วคือ เรื่องชีวิตของ

คุณปู่และพ่ีชายของคุณปู่ที่เดินทางมาจากประเทศจีนและตั้งรกรากใน

ประเทศไทย อยากรู้ประวัติเดิมของคุณย่าผมที่มีทั้งเชื้อสายจีนและไทย

มากไปกว่าที่คุณพ่อเขียนไว้ และอยากทราบรายละเอียดท่ีคุณพ่อเขียน

ไว้ว่า “จริงอยู่ระหว่างไทยกับจีนและลูกจีนย่อมมีการกระทบกระทั่ง

กันบ้าง เช่นในสมัยท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือลัทธิชาตินิยมอย่าง

รุนแรง หรือในสมัยท่ีสงครามญี่ปุ่นสงบลงใหม่ๆ ชาวจีนในกรุงเทพฯ

กำาเริบ” แต่เรื่องหลังนี้ผมยังพอค้นหาได้บ้างจากงานวิชาการที่พบใน 

อินเทอร์เน็ต จึงได้ทราบมาว่าผู้นำาขบวนการชาตินิยมที่สร้างกระแส

รังเกียจคนเชื้อสายจีนในสมัยจอมพล ป. ก็เป็นบุคคลท่ีมีเชื้อสายจีน 

เช่นกัน นี่แหละสังคมไทยท่ีเสมอต้นเสมอปลายมาจนถึงปัจจุบัน ที่มัก

มีพวกนักฉวยโอกาสสร้างตัวข้ึนมาโดยการเผยแพร่ความเกลียดชังท่ี 

ไร้สาระต่อกลุ่มประชาชนที่สามารถเอามาใช้เป็นเหยื่อได้ง่าย 

เมื่อมาอ่านข้อเขียนเรื่อง แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ ๒๔๗๕ ประกอบกับ

ข้อเขียนอัตชีวประวัติส่วนอื่น ผมพอจะต่อจิ๊กซอว์ได้ถึงที่มาของจิตสำานึก

ทางสังคมของคุณพ่อ ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูส่ังสอนของคุณย่า  

ซ่ึงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง และคุณพ่อเอง

ได้เผชิญกับความยากลำาบากทางเศรษฐกิจตั้งแต่เด็ก ทำาให้เข้าใจสภาพ

ชีวิตของคนจน อีกส่วนหนึ่งมาจากการท่ีคุณพ่อเรียนเก่งและได้พัฒนา 

ทักษะด้านภาษาฝร่ังเศสจนได้ร่วมกับเพื่อนนักเรียนแอบอ่านหนังสือ 
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ปรัชญาต้องห้ามของโรงเรียนอัสสัมชัญ เช่น “หนังสือของรูสโซ  

วอลแตร์ โซลา และหนังสือประวัติศาสตร์การปฏิวัติของฝรั่งเศส 

เป็นต้น” และต่อมาเมื่อคุณพ่อได้รับทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษ และพอ 

อ่านภาษาอังกฤษออก ก็ได้อ่านและศึกษาจากข้อเขียนของ “จอห์น 

สจ๊วต มิลล์ ฮอบสัน ฮอบเฮาส์ ทอนี ลาสกี้ รัสเซล เจฟเฟอร์สัน  

ลินคอล์น รวมท้ังรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น” จิ๊กซอว์ 

ชิ้นที่สามได้แก่ การปลุกให้ตื่นตัวทางการเมืองจากคุณพร้อม  

วัชระคุปต์ เพื่อนสนิทที่เป็นนักเรียนทุนในอังกฤษด้วยกัน คุณพร้อม

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการเมือง โดยศรัทธาในระบอบ

ประชาธิปไตยและแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย 

และสำาหรับจิ๊กซอว์ช้ินสุดท้ายนั้น ผมรู้จักเป็นอย่างดี คือ 

คุณแม่ของผมน่ันเอง ซ่ึงเป็นนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองที่เชื่อใน 

สันติวิธีและแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยเช่นกัน แม้ว่าคุณพ่อไม่เคย 

เขียนเรื่องคุณแม่โดยตรง โดยให้เหตุผลในตอนท้ายของ ผู้หญิงในชีวิต

ของผม – แม่ ว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไป (และไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะยอม

ให้เขียน) แต่จากการอ่านเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า จะเห็นได้ว่าใน

การตัดสินใจเรื่องสำาคัญๆ โดยเฉพาะปัญหาความเสี่ยงในการชนกับ 

ผู้มีอำานาจทรงอิทธิพลในระบอบเผด็จการ คุณพ่อได้ปรึกษาหารือกับ 

คุณแม่เสมอ และคุณแม่ก็ได้เป็นกำาลังใจให้คุณพ่อสามารถยืนหยัด

รักษาหลักการและจริยธรรมในชีวิตการงานและการดำารงชีวิตมาตลอด 

เพราะคุณแม่เป็นบุคคลท่ีเข้มแข็งในอุดมการณ์และยืนหยัดในการ

ดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ จึงเป็นผู้ท่ีสามารถให้กำาลังใจ

สนับสนุนคุณพ่อได้อย่างดี 
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การอ่านเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า นั้น สำาหรับผมมีความ 

น่าสนใจในแง่การทำาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อผม

กับผู้นำาเผด็จการในสมัยที่คุณพ่อทำางานในตำาแหน่งสำาคัญๆ ทางด้าน 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ

จอมพลถนอม กิตติขจร

ในด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าคุณพ่อยินดีทำางานในตำาแหน่งสำาคัญ

ทางด้านการกำากับระบบเศรษฐกิจของประเทศตามคำาเชิญของผู้นำา

เผด็จการเหล่านี้ ซึ่งเรื่องนี้ในปัจจุบันได้มีบุคคลยกมาเป็นต้นแบบเพื่อ

เป็นข้ออ้างในการรับตำาแหน่งทางการเมืองภายใต้รัฐบาลเผด็จการ 

คสช. แต่มีความแตกต่างกันกับกรณีของคุณพ่อ ตรงท่ีคุณพ่อรับแต่

ตำาแหน่งทางราชการเท่านั้น ไม่เคยรับตำาแหน่งทางการเมืองที่ผูกพัน

กับรัฐบาลเผด็จการโดยตรง ทั้งๆ ที่เคยถูกทาบทามให้รับตำาแหน่ง

รัฐมนตรีคลังในสมัยจอมพลสฤษดิ์ แต่คุณพ่อก็ได้ปฏิเสธไป อย่างไร

ก็ตามจะเห็นว่าคุณพ่อได้มองทั้งจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอมใน

ลักษณะสองด้าน โดยเฉพาะจอมพลถนอม คุณพ่อมองตลอดว่าเป็นคน

ดีท่ีสุจริต แต่เป็นผู้นำาที่อ่อนแอที่ถูกล้อมรอบด้วยผู้แสวงผลประโยชน์ 

ส่วนตัว กรณีจอมพลสฤษด์ินั้นคุณพ่อได้มองเห็นและตำาหนิเรื่องการ

ทุจริตแสวงผลประโยชน์ แต่ยังมองจอมพลสฤษด์ิในแง่ดีเรื่องเจตนา

ในการพัฒนาประเทศ แต่สำาหรับเรื่องความโหดร้ายของจอมพลสฤษดิ์

ในการใช้อำานาจประหารชีวิตและจำาคุกศัตรูทางการเมืองโดยพลการ 

ในสมัยนั้น ผมไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะมองข้ามเกินไปหรือไม่ ซึ่งหาก 

จะวิจารณ์คุณพ่อว่าเป็นผู้ท่ีมองจอมพลถนอมและจอมพลสฤษดิ์ในแง่ด ี

เกินไปก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้ 
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อย่างไรก็ดีในช่วงที่คุณพ่อทำางานภายใต้รัฐบาลเผด็จการ ส่ิงที่

ผมรู้สึกภูมิใจในคุณพ่อคือการที่คุณพ่อยืนหยัดในหลักการและแสดง

ความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ง่าย เช่น การออกมาคัดค้านการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มี 

อำานาจหลายๆ ครั้ง ดังตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถหาอ่านได้ในข้อเขียนนี้ 

หรือกรณี จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงนายทำานุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่

บ้านไทยเจริญ ซึ่งคุณพ่อได้เขียนถึงจอมพลถนอม กิตติขจร หลังจาก

ที่จอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองในปี ๒๕๑๔ โดยฉีกรัฐธรรมนูญปี 

๒๕๑๑ ที่ใช้เวลาร่างร่วมสิบปีกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ในปัจจุบันผมไม่เห็น

พวกท่ีอ้างคุณพ่อในการรับตำาแหน่งทางการเมืองภายใต้รัฐบาล คสช. 

ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้นำา คสช. แต่ประการใด จึงต่างกัน

อย่างสิ้นเชิงกับคุณพ่อ

ในตอนแรกที่ผมอ่านเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า ผมรู้สึกว่าเป็น

ข้อเขียนของคุณพ่อที่ค่อนข้างจะอวดผลงานของตัวเองมากกว่าใน 

ข้อเขียนอื่นๆ เสมือนเป็นการหาเสียงให้ตัวเอง และผมก็เข้าใจว่าคุณพ่อ 

น่าจะมีเจตนาในการเขียนส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของ 

ผู้อ่านต่อประวัติการทำางานและผลงานของตัวเองท่ามกลางการถูก

ถล่มโจมตีอย่างไม่ปรานีและอย่างไม่มีทางโต้กลับ เพราะตอนนั้น

เป็นปี ๒๕๑๙ ท่ีคุณพ่ออายุครบ ๖๐ ปีพอดีและกำาลังดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะน้ันคุณพ่อได้กลายเป็นเป้า

ของการโฆษณาชวนเชื่อโจมตีด้วยความเท็จอย่างเป็นระบบที่ดำาเนินการ

โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ เช่น กอ.รมน. สภาความมั่นคง 

กลุ่มนวพล กระทิงแดง ตลอดจนแกนนำาลูกเสือชาวบ้าน โดยอาศัยสื่อ 
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ต่างๆ เช่น เครือข่ายวิทยุยานเกราะ ใบปลิว และหนังสือพิมพ์ขวาจัด 

โจมตีกล่าวหาคุณพ่อ และบุคคลอื่นๆ (เช่น นายชวน หลีกภัย เป็นต้น) 

ว่าเป็นบุคคล “หนักแผ่นดิน” เป็นผู้ฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์และ 

มีแผนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เพ่ือสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ  

เป็นต้น 

การโจมตีทางสถานีวิทยุของทหารทั่วประเทศหลายสถานี ทั้งใน

กลางวันและกลางคืน โดยจัดให้นักพูดที่เก่งและชาวบ้านทั่วไปออกมา 

รุมด่าคุณพ่อและอาจารย์มหาวิทยาลัยจำานวนหนึ่ง ด่านักการเมืองฝ่าย 

ก้าวหน้า ด่าผู้นำาแรงงานตลอดจนผู้นำานักศึกษามีผลทำาให้ประชาชน

จำานวนมากเชื่อคำาโฆษณาชวนเชื่อที่แพร่ออกมาทุกวันจนชื่อเสียงของ

คุณพ่อและบุคคลอื่นที่เป็นเป้าหมายได้รับความเสียหายไป ทั้งนี้ โดยที่

คุณพ่อและผู้ที่ถูกกล่าวหาท้ังหมดแทบไม่มีทางปกป้องชื่อเสียงของ 

ตนเองได้เลย ใครเกิดมาทีหลังที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศการถล่ม 

ปัญญาชนแนวคิดก้าวหน้าท่ีสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย สิทธิ

เสรีภาพและความเป็นธรรมทางสังคมในสมัยนั้นคงยากที่จะนึกภาพได้  

ที่พอจะเปรียบเทียบได้ในสมัยนี้คือการโฆษณาชวนเชื่อโจมตีบุคคล 

ฝ่ายตรงข้ามของกลุ่มและขบวนการทางการเมืองในสมัยหลัง ซึ่งก็มีการ 

ใส่ร้ายกล่าวเท็จเช่นกัน แต่มีพลังทำาลายช่ือเสียงน้อยกว่าในสมัยนั้น 

เพราะประชาชนในปัจจุบันมีการรับรู้ข้อมูลมากว่าสมัยก่อน แต่ในปี 

๒๕๑๙ การสร้างกระแสความเกลียดชังที่ไร้มูลความจริงดังกล่าวต้อง

ถือว่าเป็นการจุดชนวนที่นำาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในวันที่ ๖ ตุลาคม 

และการฆ่านิสิตนักศึกษาและประชาชนหลายสิบคนอย่างโหดเหี้ยม 

ป่าเถื่อนในบริเวณท้องสนามหลวงในวันนั้น



17เหลียวหลัง แลหน้า

ช่วงท้ายนี้ผมขอกล่าวถึงข้อเขียนและคำาแถลงของคุณพ่อในช่วง

ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นระยะ

เวลาที่สั้นมาก จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑8 ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

แค่ ๒๐ เดือนเท่านั้น และเสมือนเป็นการดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

ในสถานการณ์สงครามทางการเมือง เพราะด้านหนึ่งนักศึกษา

มหาวิทยาลัยก็เรียกร้องสิทธิในการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี ซึ่ง

ย่อมเป็นการท้าทายต่อกลุ่มอำานาจเก่า และบางส่วนก็ศรัทธาในระบบ

ลัทธิเหมาเจ๋อตุงของพรรคคอมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วย แต่ในอีก 

ด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งนักศึกษาและอธิการบด ี

ก็ถูกถล่มโจมตีจากหน่วยงานความมั่นคงผ่านใบปลิว เครือข่ายวิทยุ

ยานเกราะและหนังสือพิมพ์ขวาจัด โดยมีการกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัย 

เป็นพื้นที่ซ่องสุมของพวกคอมมิวนิสต์และเป็นที่สะสมกำาลังอาวุธเพื่อ

ล้มล้างระบอบการปกครอง โดยมีอธิการบดีสุมหัวกับแกนนำานักศึกษา 

เป็นต้น การอ่านข้อเขียนและข้อแถลงของคุณพ่อในช่วงนี้จะช่วยให้ 

ผู้อ่านเห็นบรรยากาศได้ชัดเจน

นับเป็นเรื่องค่อนข้างมหัศจรรย์ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถดำาเนินการเรียนการสอนและรักษาความเป็นเอกภาพท่ามกลาง

การถูกถล่มโจมตีจากภายนอก ผมทราบดีว่าในช่วงเวลานั้นคุณพ่อได้รับ 

ความสะเทือนใจมากพอสมควรโดยแม้แต่คนที่รู้จักบางส่วนก็เริ่มเช่ือ

ตามคำากล่าวหาต่างๆ และตีห่างจากคุณพ่อไป ส่วนคุณแม่ก็พักอยู่ที่ 

บ้านลอนดอน คุณพ่อจึงไม่สามารถปรึกษาได้เหมือนสมัยก่อน ขณะนั้น 

ท่ีบ้านซอยอารีย์มีไมตรีน้องผมพักอยู่กับคุณพ่อ บางวันคุณพ่อกลับมา 

บ้านในสภาพที่ดื่มมามากพอสมควร
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ในช่วงเวลาน้ันผมเห็นว่าคุณพ่อได้กล่าวถึงคุณค่าของระบอบ

ประชาธิปไตยเหนือระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ และคุณค่าของเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสรีภาพทางวิชาการได้ชัดเจนที่สุด  

รวมถึงคุณค่าของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาและด้วย 

สันติวิธี ขอผู้อ่านลองอ่านพิจารณาดูว่าในปัจจุบันความคิดของคุณพ่อ 

ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยใช้ได้หรือไม่?

สำาหรับผมน้ันอ่านข้อแถลงต่างๆ ของคุณพ่อตอนท่ีเป็นอธิการบดี  

ทำาให้เห็นถึงวิญญาณความเป็นนักประชาธิปไตยของคุณพ่อในการ

บริหารมหาวิทยาลัยโดยการใช้วิธีปรึกษาหารือและรับฟังความเห็น

ชองผู้มีส่วนร่วมทุกส่วน ทั้งองค์กรของนักศึกษา สภาอาจารย์ ตลอดจน 

บรรดาข้าราชการ อาจารย์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดูเป็นการ

ให้ความเท่าเทียมกันทุกส่วน เสมือนธรรมศาสตร์เป็นครอบครัวใหญ่ 

นี่อาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำาหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยมของสังคมไทยที่นิยมการ 

ปกครองโดยระบบการใช้อำานาจ ไม่ใช่โดยการเปิดประชาธิปไตยให้ 

เบ่งบาน

ในคำารำาลึกน้ีผมได้พยายามอ่านและตีความข้อเขียนของคุณพ่อ

เพื่อความเข้าใจของตัวผมเอง แน่นอนว่าในฐานะลูกผมย่อมมีแนวโน้ม

ท่ีจะลำาเอียงเข้าข้างคุณพ่อ ซ่ึงผู้อ่านควรต้องใช้วิจารณญาณของตัวเอง

ในการพิจารณาแง่มุมมองของผม อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าหนังสือ

เล่มนี้และข้อเขียนของคุณพ่อในหนังสือเล่มอื่นๆ ไม่น่าจะตีพิมพ์ไว้

เพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนคุณพ่อ แต่น่าจะมีไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

วิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ภายใต้เสรีภาพทาง 

วิชาการที่คุณพ่อได้ให้ความสำาคัญมาตลอด ซ่ึงจะทำาให้ผลงานและ 
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ข้อเขียนของคุณพ่อยังคงมีชีวิตชีวาและคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไป 

ข้างหน้า แต่ในทางกลับกันการใช้ข้อเขียนของคุณพ่อเพียงเพื่อเทิดทูน 

ยกย่องคุณพ่อในด้านเดียวจะส่งผลทำาให้งานเขียนของคุณพ่อตายไป 

โดยเร็ว

จอน อึ๊งภ�กรณ์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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คำานำา

ในวาระที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีชาตกาลครบศตวรรษในวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๕๙ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำาคัญ 

ของโลกนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติ

ของท่านขึ้น ๒ เล่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการนี้ เล่มแรกคือ ทหาร- 

ช่ัวคราว บันทึกเร่ืองราวเม่ือท่านเป็นเสรีไทย และเล่มน้ีคือ เหลียวหลัง  

แลหน้า บันทึกชีวประวัติของท่าน “จากครรภ์มารดา” จนถึงลี้ภัย  

“การเมืองเป็นพิษ” ไปในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลักๆ ได้แก่

๑. อัตชีวประวัติ รวมข้อเขียนท่ีท่านบันทึกเรื่องราวชีวประวัติ

ของท่านเองเอาไว้ในหลายแง่มุม ตั้งแต่เรื่องชื่อ ชีวิตครอบครัว วัยเรียน 

และการทำางาน 

๒. กวีนิพนธ์ รวมบทกวีทั้งโคลง กลอน และกาพย์ที่ท่านเขียน

ไว้ในวาระต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในทางวรรณศิลป์ของ

ท่านอาจารย์ป๋วย ดังมีโคลงอมตะอยู่หลายชิ้น

๓. สุนทรพจน์ในง�นเล้ียงอ�ห�รค่ำ�ประจำ�ปีของสม�คม

ธน�ค�รไทย ได้รวบรวมสุนทรพจน์ที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ผู้ดำารงตำาแหน่งยาวนานที่สุด ได้กล่าวแก่สมาคมธนาคาร

ไทยจนเป็นที่เลื่องลือ มาไว้ในเล่มนี้ด้วย 
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๔. อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ในส่วนนี้เป็น

บทความ จดหมาย และคำาปราศรัยของท่านอาจารย์ป๋วย สมัยที่ดำารง

ตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสถานการณ์การเมืองที่

ร้อนระอุ พ.ศ.๒๕๑8–๒๕๑๙ จนท่านต้องจำาใจพ้นจากตำาแหน่งไปเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

๕. ร�งวัลแมกไซไซ ได้นำาคำาประกาศเกียรติคุณ และ

สุนทรพจน์ที่ท่านอาจารย์ป๋วยกล่าวในงานรับรางวัลแมกไซไซมาผนวก

ไว้ในเล่มนี้ด้วย

โดยที่เนื้อหาทั้ง ๕ ส่วนนี้ มุ่งสะท้อนชีวิต ตัวตน และผลงานของ

ท่านอาจารย์ป๋วย เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักท่านอาจารย์ป๋วยจากคำาพูดและ

ข้อเขียนของท่านเอง ซึ่งแน่นอนว่า การอ่านงานเขียนของท่านอาจารย์ 

ป๋วย คิดตาม และวิพากษ์วิจารณ์ จะเป็นการรำาลึกถึงท่านอย่างดีที่สุด

เหตุที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการดำาเนินงาน 

ฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ของท่านอาจารย์ป๋วย มิใช่เพียงเพราะ 

“หัวโขน” ที่ท่านใส่ คือเป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ อดีต

อธิการบดี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำานวยการ

สำานักงบประมาณ (คนแรก) อดีตผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง (คนแรก) ฯลฯ หากแต่เพราะ “ตัวตนที่แท้จริงของท่าน” 

คือความจริง ความงามและความดีที่ท่านได้สร้างไว้เป็นแบบอย่างให้ 

ปรากฏในสังคมไทย ที่ทำาให้เราควรรำาลึกถึงท่าน

ชีวิตของท่านอาจารย์ป๋วยไม่ได้ใช้ความเก่งเพื่อเอาตัวรอดให้มี

ชีวิตยืนยาว อยู่กับอำานาจ ติดกับตำาแหน่ง และร่ำารวยกับทรัพย์ศฤงคาร 

แต่เป็นชีวิตที่ยึดความถูกต้องชอบธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
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ที่พร้อมจะลาออกจากตำาแหน่งต่างๆ เพื่อรักษาหลักการที่ถูกต้องเอาไว้ 

และพร้อมที่จะคัดค้านผู้เผด็จการเมื่อกระทำาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอุทิศ

ชีวิตเพื่อคนอื่นๆ ในสังคมโดยเฉพาะก็ผู้ที่ยากไร้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อัตชีวประวัติ: 

เหลียวหลัง แลหน้า เล่มนี้ จะทำาให้ชีวประวัติของอาจารย์ป๋วยเป็นที ่

จดจำา และเล่าขานไปอีกนานเท่านาน โดยท่ีพวกเราไม่จำาเป็นต้อง 

เห็นด้วยกับท่านในทุกประการ หากควรเรียนรู้และปรับใช้บทเรียนจาก 

ชีวิตของท่านอาจารย์ป๋วย เพื่อเป็นเข็มทิศในการดำาเนินชีวิตของพวกเรา

ต่อไป ดังโคลงที่ท่านเขียนเมื่ออายุครบ ๒ รอบนักษัตรไว้ว่า

 (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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คำาชี้แจง
(สำาหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒)

๑ 

อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ ใน

ชุดรวมผลงานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ (Complete Works) ฉบับภาษาไทย

ทั้งหมดของท่าน ที่จัดพิมพ์ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์อัตชีวประวัติของท่าน จำานวน  

๒ เล่ม คือ ทหารชั่วคราว และ เหลียวหลัง แลหน้า 

ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พิมพ์หนังสือรวม  

คำาไว้อาลัยและคำานำาของท่าน จำานวน ๑ เล่ม คือ คนที่ผมรู้จัก 

ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง พิมพ์หนังสือรวม “ข้อเขียน” และ 

“คำาพูด” ในด้านต่างๆ ของท่าน จำานวน ๔ เล่ม ได้แก่ ทัศนะทาง 

การเมือง, ทัศนะทางการศึกษา, ทัศนะทางเศรษฐกิจ และ ทัศนะ

ทางการพัฒนาและจริยธรรม 

เนื่องจากงานนิพนธ์ต่างๆ ท่ีรวบรวมและแบ่งหมวดหมู่คราวนี้  

เขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน บรรณาธิการจึงได้แก้ไขการเขียนและ 

ตัวสะกดการันต์ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมิได้แก้ไขที่เน้ือหาสาระแต่ประการ

ใด แม้หลายเรื่องจะอ่านแล้วรู้สึกว่าคล้ายกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
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ก็ตาม นี่จะนับว่า “คำาพูด” และ “ข้อเขียน” ของอาจารย์ป๋วยเป็นอมตะ

ก็ว่าได้ 

ตลอดเวลาที่ทำางานชุดนี้ในฐานะของบรรณาธิการ รู้สึกอยู่เสมอ

ว่า “อาจารย์ป๋วยยังไม่ตาย” งานชุดนี้คือพยานหลักฐานสนับสนุน 

คำาดังกล่าว และบรรณาธิการเช่ือมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่า การอ่านสิ่งท่ี 

อาจารย์ป๋วยเขียนย่อมทำาให้เรารู้จักท่านได้ดีที่สุด

๒

 ในส่วนของต้นฉบับที่ปรากฏใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง 

แลหน้า เล่มนี้ นับเป็นการต่อยอดการรวบรวมงานของอาจารย์ป๋วย

จากที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน กล่าวคือ 

ในส่วน อัตชีวประวัติ เป็นการต่อยอดจากหนังสือท่ี

ศาสตราจารย์รังสรรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นบรรณาธิการ เรื่อง ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์: ชีวิต งาน และความหลัง1 ที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาส  

๗๐ ปีชาตกาลของท่าน และจากอีกเล่มหนึ่งที่รองศาสตราจารย์วิทยากร 

เชียงกูล รวบรวมไว้เมื่อ ๒๔ ปีก่อน2

๑ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ). ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ชีวิต งาน และความหลัง 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙).

๒ วิทยากร เชียงกูล (บรรณาธิการ). ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ปรมาจารย์ทาง

เศรษฐกิจ–การคลัง (กรุงเทพฯ: คู่แข่งธุรกิจ, ๒๕๓๕).
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ส่วนต่อมา กวีนิพนธ์ คัดบางส่วนมาจากหนังสือ กูชายชาญ

ชาติเชื้อ ชาตรี3 ที่เป็นอนุสนธิมาจากงาน ๗๒ ปี อาจารย์ป๋วย โดย

ธัญญา ผลอนันต์ และ สุวรรณ มูลทองสงค์ ได้รวบรวมบทกวีต่างๆ ของ

อาจารย์ป๋วยไว้ด้วยกัน ซ่ึงในส่วนที่นำามาจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แยกกลอน

และนิราศเกี่ยวกับเสรีไทยไว้ใน อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว4 แล้ว 

ส่วนที่เหลือได้นำามาพิมพ์โดยปรับปรุงจากหนังสือดังกล่าว

สำาหรับส่วนที่ ๓ สุนทรพจน์ในง�นเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�ประจำ�ปี 

ของสม�คมธน�ค�รไทย คัดเฉพาะภาคภาษาไทยจากหนังสือที่ 

สมาคมธนาคารไทยจัดพิมพ์รำาลึก ๕ ปีแห่งการจากไปของอาจารย ์

ป๋วย5 ซึ่งรวบรวมโดย ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล และ ดร.อัจนา ไวความดี  

ทั้งนี้ ได้นำาเชิงอรรถของเดิมที่คุณนวพร เรืองสกุล ทำาไว้ มาปรับปรุง 

บ้างเล็กน้อย

ส่วนที่ ๔ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ได้นำา 

เอกสารที่อยู่ในความดูแลของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นพิมพ์ดีดบ้าง เป็นสำาเนาจากจุลสารภายในมหาวิทยาลัยบ้าง มา 

ตีพิมพ์ และหลายบทความในส่วนนี้ ไม่เคยถูกนำามาตีพิมพ์วงกว้าง จึง 

นับว่าน่าสนใจมาก

๓ ป๋วย อึ๊งภากรณ์. กูชายชาญชาติเช้ือ ชาตรี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๒).

๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์. อัตชีวประวัติ: ทหารช่ัวคราว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).

๕ ป๋วย อึ๊งภากรณ์. รวมสุนทรพจน์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหาร

ค่ำาประจำาปี ของสมาคมธนาคารไทย (พ.ศ.25๐3–2513) (กรุงเทพฯ: สมาคม

ธนาคารไทย, ๒๕๔๗).
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ส่วนสุดท้าย ร�งวัลแมกไซไซ เป็นรางวัลสำาคัญในระดับ

ภูมิภาคที่อาจารย์ป๋วยได้รับในปี พ.ศ.๒๕๐8 สุนทรพจน์ที่ท่านพูดเมื่อ

รับรางวัลแทบไม่เคยถูกนำามากล่าวถึงเลย การพิมพ์ครั้งนี้ได้ต้นฉบับ 

มาจากเอกสารของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นกัน

ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ปรากฏในบรรณพิภพได้ก็ด้วยการทำางาน

ของบุคคลที่ได้เอ่ยชื่อไว้ข้างต้น ผู้ได้ทำาหนังสือของอาจารย์ป๋วยข้ึนใน 

วาระต่างๆ และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะก็ 

อดีตผู้อำานวยการ ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมครั้งนี้ ย่อมเป็นของ

บรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

สำาหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้แก้ไขคำาผิด ให้ถูกต้องเรียบร้อย 

ขึ้น และได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนที่ตกหล่นไป กับได้ใส่เชิงอรรถ 

บรรยายบางเร่ืองที่ได้รับข้อมูลใหม่มา เพื่อให้หนังสือชีวประวัติของ 

อาจารย์ป๋วยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำาได้

๓

ชีวิตของอาจารย์ป๋วยผูกพันอยู่กับ ๓ สถานที่สำาคัญคือ 

(๑) โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งหล่อหลอมอาจารย์ป๋วยขึ้นมา และ

ยังเป็นที่ทำางานแห่งแรกของท่านอีกด้วย 

(๒) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ท่ีท่านเป็นผู้ว่าการยาวนาน

ที่สุดถึงกว่า ๑๒ ปี และ
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(๓) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ซ่ึงท่านสำาเร็จชั้นอุดมศึกษา

จากสถาบันแห่งนี้ และมีใจรักมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ต้ังแต่เป็น

นักศึกษาที่อังกฤษ ก็ผูกใจว่าจะช่วยงานธรรมศาสตร์ เมื่อกลับมา

รับราชการในกระทรวงการคลัง ก็มาเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อมาท่าน

ถึงกับอุทิศเวลาท้ังหมดให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์เอยเลย โดยที่ยังไม่จำาต้องเอ่ยถึงโครงการบัณฑิต- 

อาสาสมัครที่ท่านรัก

หนังสือ อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า ได้สะท้อนชีวิต

ของอาจารย์ป๋วยที่ผูกพันกับทั้ง ๓ แห่งไว้พอสมควร หวังว่าหนังสือเล่มนี ้

จะทำาให้ผู้อ่านได้รู้จักอาจารย์ป๋วยในแง่มุมใหม่ๆ และเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้คนรุ่นหลังในสถาบันข้างต้น และในสถาบันอื่นๆ ได้ไม่มากก็น้อย

จะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เป็น “ชีวิต” “งาน” และ “ความหวัง” 

ของอาจารย์ป๋วย ก็ว่าได้

น�ยกษิดิศ อนันทน�ธร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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อัตชีวประวัติ
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บันทึกเรื่องชื่อ “ป๋วย”

๑

วิทยาสาร

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

เรียน อาจารย์ที่นับถือ

ด้วยมีนักเรียนถามความหมายชื่ออาจารย์ “ป๋วย” แปลว่ากระไร 

เด็กเดี๋ยวนี้มีความสนใจซอกแซก ผมก็ใคร่จะสนองความสนใจของเขา 

เป็นการชักนำาให้เขาหันมาทางด้านค้นคว้าหาความรู้ ผมเองไม่ทราบ

ความหมายคำานี้ จึงเรียนถามมา หากจะกรุณาจะอธิบายคำาในนามสกุล

ด้วย ก็จะเป็นพระคุณ

ผมได้สอดจดหมายของเด็กมาด้วยแล้ว หากจะกรุณาตอบ 

โปรดส่งจดหมายเด็กคืนมาด้วย

โดยความเคารพ

(นายเปลื้อง ณ นคร)
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๒

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ผมขอประทานอภัยที่ตอบจดหมายของอาจารย์ช้าไป เพราะมัว

ไต่ถามผู้รู้เสียหลายวัน พอจะได้ความดังนี้

ชื่อของผม “ป๋วย” นั้น เต่ียผมตั้งคำาจีนให้เป็นช่ือตัว (ซึ่งต่าง

จากชื่อสกุลและชื่อรุ่น คือ Generation ตามธรรมเนียมจีน ชื่อสกุลของ

ผมคือ อึ๊ง ชื่อรุ่นคือ เคียม อ่านทั้ง ๓ ตัวตามลำาดับประเพณีจีน สำาเนียง

แต้จิ๋ว จะเป็น “อึ้ง ป้วย เคียม” แต่ถ้าอ่านโดด ๆ  วรรณยุกต์จะเปลี่ยน

ไป ชื่อสกุลเป็น อึ๊ง และชื่อตัวเป็น ป๋วย)

คำาว่า “ป๋วย” ตามท่ีเตี่ยเขียนให้นั้น แปลตรงตัวได้ว่า  

“พูนดินที่โคนต้นไม้” เพราะตัวประกอบในอักษรระบุไว้เช่นนั้น แต่

มีความหมายกว้างออกไปอีก คือ “บำารุง” “หล่อเลี้ยง” “เพาะเล้ียง” 

และ “เสริมกำาลัง” ปทานุกรมจีน–อังกฤษที่พิมพ์จำาหน่ายที่ฮ่องกง  

แปลว่า “to bank up with earth; to cultivate; to nourish; to nurse; 

to add energy; to strengthen”

ถ้ากล่าวถึงเจตนาของผู้ให้กำาเนิดผมในการตั้งชื่อ ก็คงจะเป็นไป

ตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้น แต่ผมได้เคยเตรียมไว้ต่อสู้กับนักชาตินิยมที่

เคยนิยมว่า ชื่อเป็นเจ๊ก ใจคงจะเป็นเจ๊กไปด้วย ซ้ำายังกล่าวหาว่าดื้อรั้น 

ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อ จึงได้ถามเพื่อน ๆ  ชาวเหนือของไทยเราว่า “ป๋วย”  

ในภาษาไทยเหนือน้ัน หมายความว่ากระไร เพราะเห็นว่ามีตำาบล 

ปางป๋วย อยู่แถวลำาปาง ได้ความดังนี้
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คำาไทยเหนือ “ป๋วย” นั้นแปลว่าไม้ตะแบก ดอกป๋วยคือดอก

ตะแบก ปางป๋วยคือที่พักในป่าตะแบก แต่นอกจากน้ันยังมีป๋วยอีกคำา

หนึ่งซึ่งอาจจะอ่านว่า โป๋ย ก็ได้ แปลว่าเปลือย “ป๋วยตั๋ว” แปลว่าเปลือย

กาย “ผีป๋วย” แปลว่าชีเปลือย

ชื่อสกุล “อึ๊งภ�กรณ์” ลุงผมเป็นต้นสกุล ลุงผมมาจากเมืองจีน 

แล้วมาก่อร่างสร้างตัวได้ เขาเรียกท่านว่า “นายอากรปอ” และได้รับ 

พระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็น ขุนรักษาอากรกิจ แต่ผมจำาไม่ได้

แน่ว่า นามสกุลนั้น ท่านได้รับพระราชทานหรือได้รับประทานจาก 

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด๑ แต่ประกอบด้วยชื่อสกุลจีน คือ อึ๊ง  

แปลว่าเหลือง และมีสร้อยไทยว่า ภากรณ์ ในปทานุกรมไม่มีคำาว่า  

“ภากรณ์” มีแต่ “ภา” ซึ่งแปลว่าแสงสว่างหรือรัศมี และ “ภากร” แปล

ว่าพระอาทิตย์ ผมไม่ทราบเจตนาอันแท้จริงของท่านที่บัญญัติช่ือสกุล  

ถ้าจะให้เดาก็เห็นว่า ท่านอาจจะหมายให้ได้ความว่า “เหลืองเหมือน 

แสงอาทิตย์”

ผมเขียนเรียนมาเสียยืดยาว เพราะเมื่อได้สอบถามแล้ว ก็อยาก

เก็บสำาเนาคำาอธิบายไว้ให้ลูกหลานทราบต่อไป ส่วนที่อาจารย์จะตอบ

เด็กนั้น ก็แล้วแต่อาจารย์จะย่อ หรือคัดเอาสาระสำาคัญตอบไป ตามแต่

จะเห็นสมควร

ผมได้คืนจดหมายนักเรียนมาด้วยแล้ว

ด้วยความเคารพ

(ป๋วย อึ๊งภากรณ์)

๑ ขุนรักษาอากรกิจ (เท่งปอ) ได้รับพระราชทานนามสกุล “อึ๊งภากรณ์” จากพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์สิริพัฒน์ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖
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ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่

เขียนเมื่อมิถุนายน ๒๕๑๕

พิมพ์ครั้งแรกใน ธปท. ปริทรรศน์ 2515

๑.

ยายกะตา

แม่ผมช่ือเซาะเช็ง กำาเนิดในสกุลแซ่เตียว ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น

นามสกุลไทยว่า ประสาทเสรี เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ ผมไม่รู้จักชื่อตา

ของผม ท่านตายก่อนผมเกิด ยายผมชื่อเชย

เชย เป็นคำาไทยที่เพราะ เหมาะสำาหรับต้ังชื่อผู้หญิง แต่เด๋ียวน้ี

ความหมายแปรปรวนไปจนใช้ไม่ได้ ผมเข้าใจว่าสาเหตุมาจากนวนิยาย

เรื่องสั้นเรื่องหน่ึง๑ เขียนเมื่อก่อนสงครามญี่ปุ่น ในนวนิยายนั้นลุงเชย

แท้จริงเป็นตัวเอก แต่เป็นคนแบบโบราณ เสื้อผ้าเก่าแต่สะอาด เป็นคน

รับใช้เขา และซื่อสัตย์สุจริต ไปรับส่งเด็กไปโรงเรียน แท้จริงเด็กคนนั้น

เป็นลูกหลานลุงเชย แต่เพื่อน ๆ  ของเด็กนั้นล้อเลียนลุงเชยว่าคร่ำาครึ 

นับแต่นั้นมาพวกเราทั้งที่เคยอ่านนวนิยายเรื่องนั้นและไม่เคยอ่าน ก็

เลยทึกทักเอาว่าเชยแปลว่าคร่ำาครึ น่าเสียดายนัก เม่ือเล็ก ๆ  ผมยังชม 

ตาทวดอยู่เสมอว่า ท่านตั้งชื่อลูกสาว ๓ คนของท่านเก่ง ชื่อเพราะ 

ทุกคน คือ ชื่น เชย และชม

๑ คือเรื่อง พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต
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ตากับยายผมตั้งร้านขายผ้าอยู่ที่สำาเพ็งใกล้ตรอกโรงโคม แม่

เป็นลูกหัวปี มีน้องหญิง ๔ คน น้องชาย ๓ คน ยายผมถูกอบรมแบบ

โบราณ คือไม่ให้เรียนหนังสือ ฉะนั้นท่านจึงอบรมลูกสาวหัวปีแบบ

เดียวกัน แต่แม่ผมเป็นคนใจเด็ด อุตส่าห์เรียนหนังสือด้วยตนเอง  

จนอ่านและเขียนได้ดีพอใช้ หนังสือจีนแม่ไม่ได้เรียน แต่อ่านป้ายตาม 

ร้านได้และพูดได้คล่อง เมื่อโตเป็นสาวแม่ก็ช่วยยายกะตาทำาบัญชีค้าขาย

ได้ เพราะหัดดีดลูกคิดเอาเอง ไม่เคยเข้าโรงเรียน

ผมว่าที่แม่สามารถเล่าเรียนด้วยตนเองได้น้ัน นอกจากจะเป็น

เพราะมีมานะเด็ดเดี่ยวแล้ว ยายผมยังมีส่วนประกอบทางอ้อมให้ด้วย 

คือสมัยนั้นโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ (ร้านหนังสือหน้าวัดเกาะเพราะ 

หนักหนา) เริ่มเจริญขึ้น พิมพ์หนังสือไทยดี ๆ  ออกจำาหน่ายเป็นจำานวน

มาก ยายผมอ่านหนังสือไม่ออกก็จริง แต่ได้ลงทุนซื้อหนังสือโรงพิมพ์

ราษฎร์เจริญมารวบรวมไว้เพื่อให้คนอื่นเช่าไปอ่าน การมีห้องสมุด 

ติดบ้านเช่นน้ีคงจะยั่วยุให้ลูกสาวเกิดความสนใจและพยายามอ่านให้

ออกรู้เร่ืองจนได้ นอกจากนั้น แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ยายผมชอบให ้

เด็ก ๆ  อ่านหนังสือให้ท่านฟัง บางเรื่องท่านฟังซ้ำาแล้วซ้ำาอีกจนจำาได้ 

แม่น เวลาเด็กอ่านติดท่านก็บอกให้ได้ถูกต้อง ถึงสมัยผมโตเข้าโรงเรียน

แล้ว ก็ได้ถูกจับตัวเข้าเวรอ่านหนังสือให้ยายฟัง หนังสือไทยของผม  

“แตก” เพราะมีครูคนนี้ที่ไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวคอยบอกให้เมื่ออ่านติด  

ห้องสมุดของยายตกทอดมาถึงรุ่นผมมากพอใช้ พอผมอ่านหนังสือออก  

ก็มีโอกาสได้อ่าน รามเกียรต์ิ (สัก ๒–๓ จบ) อิเหนา พระอภัยมณี 

พระมหาชาติคำาหลวง นิราศต่าง ๆ  ซิยิ่นกุ้ย เต็กเช็ง เป็นต้น โดย

ไม่ต้องไปขวนขวายหาอ่านนอกบ้าน
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คุณยาย เชย เตียจูกุล

เกิดปีฉลู เดือน ๑๑ วันศุกร์ ปี ค.ศ.๑๘๖๖

ถ่ายเมื่อ ๙ มกราคม ๒๔๗๔
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๒.

ลุง เตี่ย กับ แม่

เมื่อแม่อายุประมาณ ๒๕ ปี ได้แต่งงานกับเตี่ยผมซึ่งเป็นจีนนอก

เข้ามาประกอบอาชีพช่วยพี่ชาย ผมไม่ใคร่จะสนิทกับเตี่ย เพราะเตี่ยไป

ทำางานต้ังแต่เช้าจนค่ำา กว่าจะกลับบ้านก็ ๒–๓ ทุ่ม และเตี่ยตายตั้งแต่

ผมอายุ ๙ ขวบ ฉะนั้น นับได้ว่าแม่เลี้ยงผมพี่น้องมาตลอด

พี่ชายของเตี่ยตั้งแพปลาอยู่ที่ปากคลองวัดปทุมคงคา อาชีพนี้

สมัยปัจจุบันคงจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า merchant banking คือ

ออกเงินให้ชาวประมงกู้ไปลงทุนแล้วรับซื้อปลาภายหลัง การให้กู้ 

ลักษณะน้ีและเป็นคนกลางจำาหน่ายปลาด้วย มักจะมีผู้ตำาหนิว่า  

ทำาหน้าท่ีคนกลางและใช้เงินกู้เป็นเครื่องมือบังคับขูดเลือดชาวประมง

คงจะไม่ถูกต้อง อน่ึง การลงทุนแบบน้ีเสี่ยงต่ออันตรายธรรมชาติอยู่

มาก เพราะถ้าอากาศไม่ดี ปลาไม่เข้าโป๊ะ หรือเกิดมรสุมโป๊ะแตก หนี้

ที่ให้กู้ไปนั้นก็สูญเปล่า พ่อค้าแพปลาท่ีล้มละลายไปเพราะเหตุเหล่านี้

ก็มีอยู่มาก

ลุงผมชื่อปอ ใคร ๆ  เรียกว่าอากรปอ มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนรักษา

อากรกิจ เป็นต้นสกุลอึ๊งภากรณ์ ซึ่งในเอกสารตั้งนามสกุลดูเหมือนจะ

สะกด “อึ๊งพากร” แล้วยังไงไม่ทราบเพี้ยนมาเป็นอย่างปัจจุบัน ก็เลย

ตามเลย พวกเราชาวธนาคารชาติและผู้ท่ีอยู่ในวงราชการคงจะสนใจ 

ที่จะทราบว่า ลุงผมเป็นตาของคุณบัญชา ล่ำาซำา ตาภรรยาของคุณเกษม 

จาติกวนิช เป็นตาของ ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นปู่ของคุณชาญชัย  
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อ๊ึงภากรณ์ เป็นพ่อตาของคุณทรง บุลสุข (ถ้าจะกล่าวให้ครบลูกหลาน

ของลุง คงจะต้องเขียนอีกเรื่องหนึ่ง และจะต้องสอบถามพี่ ๆ  อีกมาก)๒

แม่กับเตี่ยมีลูก ๗ คน ที่ ๑ ถึง ๔ (๔ คือผม) เป็นผู้ชาย ถัดมา

เป็นผู้หญิง แล้วฝาแฝดสุดท้ายหญิงกับชาย เมื่อพี่ชาย ๒ คนโตเติบใหญ่

ถึงวัยเล่าเรียน เต่ียก็จัดส่งให้ไปเรียนที่บ้านเกิดของท่านในประเทศจีน 

ผมยังเป็นเด็กเล็ก ๆ  ไม่รู้ความ ทราบทีหลังว่าถึงแม่จะมีเช้ือจีน ท่าน

ก็ไม่สู้จะเห็นด้วยกับการส่งลูกไปเรียนเมืองจีน โดยเฉพาะเมื่อพลัดลูก

พลัดแม่ ท่านย่อมมีความโทมนัสเศร้าสลดเป็นธรรมดา นัยว่าเต่ียกับ

แม่ทะเลาะกันเป็นครั้งแรกเรื่องนี้ ต่อมาเมื่อก่ำา พี่ชายคนที่ ๓ (ภายหลัง

ใช้ชื่อกำาพล) กับผมโตขึ้นสัก 8-๙ ขวบ เตี่ยก็จะจัดส่งเมืองจีนอีก คราว

นี้แม่ไม่ยอมเด็ดขาด บอกว่าได้ตัดใจยอมส่งไปแต่ ๒ คนแรก ๒ คน

หลังนี้ต้องให้เป็นเรื่องของแม่ เตี่ยเป็นคนที่ไม่ใคร่พูด ไม่ชอบทะเลาะ ก ็

จำาใจยอม ก่ำากับผมได้เรียนภาษาไทยบ้างแล้วที่โรงเรียน “สะพานเตี้ย” 

ตำาบลตลาดน้อย แม่ก็จัดการให้เข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยขอให้ท่าน 

มหาสุข ศุภศิริ พาไปฝากเข้าเรียน ท่านมหาสุขเป็นครูภาษาไทยที่ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ อยู่บ้านใกล้กับบ้านเราในตรอกโรงสูบน้ำาตลาดน้อย 

ผมเรียกท่านว่าคุณลุง

โรงเรียนอัสสัมชัญขณะนั้น ค่าเล่าเรียนเดือนละ ๗ บาท ปีหนึ่ง

เรียน ๑๐ เดือนรวมเป็น ๗๐ บาท ซึ่งแพงที่สุดสำาหรับสมัยนั้น ค่าสมุด

๒ กล่าวคือ ขุนรักษาอากรกิจ กับภรรยาชื่อ กร มีบุตรีคือ น้อม ซึ่งสมรสกับ โชติ ล่ำาซำา  

และเป็นมารดาของบัญชา ล่ำาซำา และคุณหญิงรัชนี จาติกวนิช

และขุนรักษาอากรกิจ กับภรรยาชื่อ พร มีบุตรีคนหนึ่ง คือ จำาเนียร ซึ่งสมรส

กับเพ็ญ สิมะเสถียร และเป็นมารดา ดร.พนัส โดยที่บุตรีอีกคนหนึ่ง คือ เยี่ยมศรี สมรส

กับทรง บุลสุข
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เตี่ย
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หนังสือก็แพงกว่าโรงเรียนอื่น ๆ  เป็นอันมาก แต่แม่ใจเด็ดตามเคย แพง

ก็แพงไป ฉันอยากให้ลูกของฉันได้มีโอกาสดีที่สุดทัดเทียมผู้อื่น ถ้าพูด

ตามภาษาเศรษฐศาสตร์สมัยน้ี คงจะเรียกว่า เสี่ยงลงทุนหนัก ๆ  เพื่อ

พัฒนาทรัพยากรกำาลังคน

๓.

บ้านเมืองจีนกับบ้านเมืองไทย

อีกข้อหนึ่งที่ทำาให้แม่ตัดสินใจลงทุนให้ลูกเรียนแพง ๆ  คงจะเป็น

เพราะเห็นว่าเตี่ยทำางานอาบเหงื่อต่างน้ำา (เคยถูกผู้ร้ายชิงทรัพย์หัวแตก

ขณะไปเก็บเงินลูกค้า) แล้วก็นำาเงินไปเลี้ยงครอบครัวที่เมืองจีนเสียมาก

ต่อมาก ทำาไมจะไปเสียดายเงินท่ีเอาไว้ใช้ในเมืองไทยบ้างสำาหรับให้

ลูกเรียนหนังสือ ครั้งหนึ่งเตี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองจีน กลับมาเอา 

รูปถ่ายที่บ้านเมืองจีนมาอวดใหญ่ เป็นตึก ๗ หลัง หลังกลางสำาหรับ 

ปู่กับย่าผม ปู่กับย่ามีลูกชาย ๖ คน ฉะนั้น ตึกอีก ๖ หลังสร้างไว้ข้างละ  

๓ หลังในบริเวณเดียวกันสำาหรับ ลุง เตี่ย และอาของผมทุกคน ใน

บริเวณมีสวนส้มสวนผลไม้อื่นและมีนาพอทำามาหากินได้ทั้งครอบครัว

ใหญ่ ๆ  ๖ ครอบครัว เตี่ยมีความภาคภูมิใจมาก เพราะที่ดินและตึกที่มี

ได้ถึงขนาดนี้เป็นด้วยลุงกับเตี่ยเพียง ๒ คนมาทำางานในเมืองไทย แล้ว

อดออมส่งเงินไปซื้อไปสร้างไว้ให้ครอบครัวได้อยู่ได้ใช้สบาย มีหน้ามีตา

ในหมู่บ้านตามประเพณีจีน มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีทั้ง ๒ คน แต่พอเตี่ย

เอารูปถ่ายท่ีว่าน้ันมาอวดท่ีบ้าน แม่ก็พ้ืนเสียเอะอะกับเตี่ยว่านี้แหละ
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แม่
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ในเมืองไทยต้องเช่าห้องแถวอยู่ราวกับรังหนู จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียน

ฝรั่งก็ต้องทะเลาะกันก่อน เงินที่หาได้กลับส่งไปบำารุงทางเมืองจีนเสีย 

หมด อาผู้ชายกับครอบครัวนอนกินอยู่เมืองจีนสบาย ๆ  เพราะมีพี่  

๒ คนส่งเสีย ไม่ต้องทำาอะไร บางคนมีเมียน้อยด้วยซ้ำา ฯลฯ เตี่ยกับแม่

ไม่พูดกันไปหลายวัน

การที่ก่ำากับผมไปเรียนอัสสัมชัญ ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่น เพราะ

ช่ือเราก็เป็นจีน นามสกุลก็เป็นจีน เพื่อน ๆ  ที่โรงเรียนก็ล้อว่าเป็นเจ๊ก 

เขาตั้งฉายาต่าง ๆ  ให้เจ็บอาย เช่น เรียกผมว่าไอ้ต๋ี เวลาเต่ียต้องลงชื่อ

รับทราบรายงานความประพฤติและผลสอบในสมุดประจำาตัวนักเรียน 

เตี่ยก็เขียนภาษาไทยไม่ได้ ต้องลงช่ือภาษาจีน ก่ำามีความอายเรื่องนี้

มากกว่าผม ตอนหลัง ๆ  ถึงกับปลอมลายมือเตี่ยเขียนเป็นภาษาไทย 

และเปลี่ยนชื่อให้เป็นไทยเสร็จ เตี่ยเป็นลูกชายคนที่ ๓ ของปู่ ใคร ๆ  

เรียกว่า “ซา” ก่ำาก็เปลี่ยนให้เป็น “สา” ฟังดูแล้วเป็นชื่อไทย

อยู่โรงเรียน เราท้ัง ๒ พยายามนักท่ีจะให้เพื่อน ๆ  รับว่า เรา

เป็นคนไทย พอกลับมาบ้าน และโดยเฉพาะเมื่อไปหาลุงกับเตี่ยที่ 

แพปลา บรรดาญาติทางเตี่ยที่มาร่วมทำางานหากินกับลุง ก็มักจะ 

ล้อเลียนพวกเราว่า กลายเป็นคนไทยไปเสียแล้ว พูดภาษาจีนก็ไม่ชัด 

กลายเป็น “ฮวนเกี๊ย” คือ ลูกชาวเขาป่าเถื่อน เรายังเด็กอยู่รู้สึกอึดอัดใจ 

เป็นกำาลังเพราะโดนขนาบทั้ง ๒ ด้าน ทั้งที่โรงเรียนและท่ีบ้าน แม ่

เป็นคนปลอบและให้กำาลังใจแก่เรา ท่านว่า “ฮวนเกี๊ย” ซีดี เกิดเมือง

ไทย อยู่เมืองไทย ต้องเป็นไทย ถ้าอยู่เมืองจีนเป็นคนจีนดีแล้ว เข้ามา

หากินในเมืองไทยกันทำาไม ท่านว่าท่านเลี้ยงลูกของท่านให้เป็นคนไทย 

จะได้ไม่ต้องเป็นจับกัง คือกรรมกรแบกหามอย่างญาติที่ช่างล้อเรา  
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มหาสุข ศุภศิริ
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ไม่ต้องหาบก๋วยเตี๋ยวขายอย่างเด็ก ๆ  เพื่อนบ้าน และเพื่อนเล่นของเรา 

และไม่ต้องเป็นอั้งยี่ สมาชิกสมาคมลับของจีนที่เป็นอันธพาล

๔.

ปัญหาของลูกจีน

ปัญหาเรื่องลูกจีนในประเทศนั้น พวกเราโดยมากมักจะมอง

ไปในทำานองว่าลูกจีนเป็นตัวปัญหา หาได้คำานึงไม่ว่าลูกจีนนั้นเอง 

มีปัญหาของตัวเขาอยู่เพราะถูกอัดก๊อปปี้ทั้งด้านไทยและด้านจีน  

ผมคิดว่าปัญหาของลูกจีนนั้น ถ้าเราแก้ไขให้แล้ว จะช่วยแก้ไขป้องกัน 

ปัญหาเรื่องลูกจีนสำาเร็จไปด้วยในตัว สำาหรับผมเอง แม่ได้ช่วยแก้

ปัญหาให้เสร็จ ด้วยคาถาท่ีว่า เกิดเมืองไทย อยู่เมืองไทย ต้องเป็น 

ไทย ต้องจงรักภักดีต่อไทย แม้จะถูกเย้ยหยันต่อว่าว่าทิ้งขนบ 

ธรรมเนียมภาษาจีนของปู่ย่าและพ่อไป ก็ทนไหว เพราะแม่ชี้ทางให้  

แม่เองก็ช่ือจีน มีเชื้อจีนและพูดจีนได้คล่อง รู้ขนบธรรมเนียมจีนดี  

เช่น เซ่นไหว้ปู่ย่าตายายพระภูมิเจ้าที่แบบจีน นั่นเป็นเรื่องของ

ครอบครัวของสังคม ไม่ใช่เรื่องสัญชาติ และความจงรักภักดี ซ่ึงต้อง

เป็นของไทยเด็ดขาด เมื่อครั้งสงครามญี่ปุ่น ผมและเพื่อน ๆ  ลูกจีน 

อย่างผมอีกหลายคนไม่เคยลังเลใจเลยที่จะสละชีพเพื่อชาติไทย 

เพราะนอกจากจะเกิดเมืองไทย กินข้าวไทยแล้ว ยังได้รับทุนเล่าเรียน

รัฐบาลไทย คือเงินของชาวนา ชาวเมืองไทย ไปเมืองนอก แล้วผูกพัน

ใจว่าจะรับราชการไทยด้วย
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ป๋วย ซา ระเบียบ กำาพล
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ปัญหาลูกจีนในประเทศไทย ผิดกับปัญหาลูกจีนในมาเลเซีย 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ชาวจีนที่เข้ามาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยนั้น ได้รับนับถือและกลมกลืนให ้

เป็นกันเอง และให้เป็นไทยในวงราชการ ผู้นำาชาวจีนก็ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบสำาคัญในราชการพระคลังมหาสมบัติและการต่างประเทศ 

ชาวจีนโดยทั่วไปในเมืองไทยก็ได้รับการสนับสนุนให้แต่งงานกับไทย

หรือกับลูกจีนเกิดในเมืองไทย ได้รับพระราชทานหรือส่งเสริมให้มี

นามสกุลเป็นไทย ถ้าใครยังเป็นห่วงขนบธรรมเนียมจีนอยู่บ้างซึ่งท่าน

ก็ไม่ห้าม และจะมีนามสกุลเป็นพันธุ์ทางก็ทำาได้ โดยเก็บคำาแซ่มาผสม 

กับภาษาไทยหรือสันสกฤตให้ฟังเป็นชื่อไทย เช่น อึ๊งภากรณ์ ก็ 

มาจากแซ่อึ๊งคือเหลือง รวมทั้งนามสกุลแปลได้ความว่า เหลืองเหมือน

ดวงอาทิตย์๓ นโยบายกลมกลืนจีนและลูกจีนให้เป็นไทยจึงเป็น

นโยบายที่ดี สามารถป้องกันเหตุร้ายอย่างในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

เมื่อไม่นานมานี้ได้อย่างแนบเนียน

ในระดับราชการไทยกับจีนเล่า แต่ดั้งเดิมมาก็มีความสัมพันธ์

กันแบบตะวันออกอย่างเสมอภาค กล่าวคือ มีสัมพันธไมตรีโดยส่ง

ทูตนำาของขวัญบรรณาการให้ซึ่งกันและกันฐานมิตร โดยไม่ต้องต้ัง

ทูตประจำา จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จ 

พระจอมเกล้าฯ ทรงพิจารณาว่า พระเจ้ากรุงจีนเริ่มทึกทักว่าไทย

ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเป็นการอ่อนน้อมสวามิภักดิ์ฐาน

๓ ดู บันทึกเรื่องชื่อ “ป๋วย”



48 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประเทศราช จึงโปรดฯ ให้งดเสีย แล้วเลิกติดต่อกันนานจนกระทั่ง

ทางประเทศจีนเกิดเก๊กเหม็ง คือการพยายามเปลี่ยนแปลงระบบ

ปกครอง กษัตริย์จีนจึงเริ่มส่งทูตมาพยายามจะให้มีสัมพันธไมตรี

เป็นการประจำา แต่ทางประเทศไทยก็ปฏิเสธถือนโยบายเป็นมิตรอยู่

ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องมีทูตประจำา เป็นเช่นนี้มาจนหลังสงครามญี่ปุ่น 

จึงได้เริ่มมีสถานทูตประจำาขึ้น นโยบายการต่างประเทศที่ได้ใช้ปฏิบัติ

ในอดีตนั้น เท่าที่เกี่ยวกับประเทศจีนก็ถือหลักการเช่นนี้อยู่เสมอ คือ

เป็นมิตรกันโดยไม่ต้องผูกพันทางการ ส่วนคนชาติจีนในประเทศไทย

นั้นก็ได้โอกาสประกอบสัมมาชีวะได้ โดยพยายามให้กลมกลืนเป็น

ไทยเสียโดยเร็ว

ผมเชื่อว่านโยบายดังกล่าวทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมาก 

และในขณะเดียวกันก็สามารถชักจูงให้ลูกหลานจีนรู้สึกอบอุ่นว่าได้

อยู่ในบ้านเมืองของตนเอง จริงอยู่ระหว่างไทยกับจีนและลูกจีนย่อม

มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เช่น ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ถือลัทธิชาตินิยมอย่างรุนแรง หรือในสมัยท่ีสงครามญี่ปุ่นสงบลง 

ใหม่ ๆ  ชาวจีนในกรุงเทพฯ กำาเริบ แต่ข้อขัดแย้งเช่นนี้มีอยู่ไม่นาน

และแก้ไขได้ง่าย เพราะภูมิหลังของเรื่องมั่นคงดีอยู่แล้ว

เรามักได้ยินคนบ่นบ่อยๆ ว่า “การค้าของไทยอยู่ในกำามือ

ของคนต่างด้าว” ตามปกติมักจะหมายถึงต่างด้าวชาวจีน (แต่เดี๋ยว

น้ีหมายถึงญี่ปุ่นด้วย) ข้อนี้ไม่เป็นจริงเสียทีเดียว เพราะถ้าหมายถึง 

ลูกจีนสัญชาติไทยด้วยก็ไม่ใช่คนต่างด้าว นอกเสียจากว่าเมื่อถูกตั้ง

รังเกียจให้เป็นต่างด้าว ก็ย่อมต้องมีปฏิกิริยาเป็นธรรมดา ถ้าปฏิบัติ
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ถือเสียว่าลูกจีนเกิดในเมืองไทยเป็นคนไทยจริง ๆ  แล้วส่วนใหญ่ก็จะ 

มีความสวามิภักดิ์ต่อไทยกลืนให้เป็นไทยได้ง่าย แต่บางครั้งผู้ใหญ่ใน

วงราชการเราหาได้กระทำาเช่นนั้นไม่ กลับไปขู่เข็ญบังคับให้จีนและ 

ลูกจีนน้ันมาสวามิภักดิ์ต่อตนเป็นการส่วนตัว โดยมอบหุ้นฟรีใน

กิจการค้าให้ผู้ใหญ่นั้น หรือแต่งตั้งตนหรือภรรยาหรือญาติเป็น

ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท อ้างว่าที่ทำาเช่นนั้นก็เพื่อจะ 

ควบคุมถึงการค้าต่าง ๆ  นั้น ให้อยู่ในกำามือของคนไทย แท้จริงที่ 

แตกต่างไปจากเดิมก็มีเพียงแต่ว่า เกิดมีคนไทยจำานวนน้อยเข้าไป

แสวงประโยชน์ส่วนตัวโดย “คุ้มครอง” กิจการที่ว่านั้น เจ้าของกิจการ

ค้าน้ันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือลูกจีนก็ตาม เมื่อได้รับการคุ้มครองแล้ว  

ก็ย่อมต้องทำาประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้คุ้มครอง แต่ไม่ยอมให้เข้า

เน้ือของตน คือยังคงมีกำาไรมากเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิม 

เพราะมีท่านผู้ใหญ่คุ้มครองให้อภิสิทธิ์ด้วย ผู้ที่เสียประโยชน์จริง ๆ  

ก็คือลูกค้าของกิจการเหล่าน้ัน หมายความว่าราษฎรไทยโดยทั่วไป

นั่นเองเดือดร้อน

ในบางครั้งอวิชชาทำาให้ข้อเท็จจริงผิดแปรไปก็มี เช่น เรื่อง

จำานวนคนจีนในประเทศไทย เมื่อเลิกสงครามญี่ปุ่นใหม่ ๆ  เจียง 

ไคเชก ยืนยันว่าในเมืองไทยมีชาวจีนโพ้นทะเลอยู่ ๓–๔ ล้านคน และ

เรียกร้องให้ชาวจีนเหล่านั้นจงรักภักดีต่อประเทศจีน ถ้าตรวจดูสถิติ

ของราชการไทย จะพบว่าคนสัญชาติจีนจริง ๆ  มีเพียงไม่กี่แสน ฉะนั้น

ที่ใครนับได้ถึงหลายล้านนั้น ก็ต้องรวมนับลูกจีนสัญชาติไทยอย่างผม

เข้าไปด้วยเป็นอันมาก เป็นการตู่และจดสืบอย่างไม่ชอบธรรม ต่อมา 
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รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็ตู่สืบไปว่า คนจีนโพ้นทะเลมีอยู่ ๓–๔ ล้าน

คนในประเทศไทย เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ผู้ใหญ่ในราชการไทยเราเอง

ยังหลงแถลงออกมาได้ว่าคนจีนในไทยมีหลายล้านคน และว่าพวก 

เหล่านี้จะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติไทย มีคนจำานวนมากที่

รู้สึกน้อยใจในถ้อยคำานี้

พฤติกรรมของชาวจีนและลูกจีนในไทย หลังจากที่คอมมิวนิสต์

ยึดอำานาจในประเทศจีนได้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ แล้ว แตกต่างไปจาก

เดิมอย่างผิดหูผิดตา ผมได้เล่าแล้วว่า เมื่อก่อนชาวจีนอย่างเต่ียผม  

ทำามาหากินได้เท่าใดก็ส่งเงินส่วนใหญ่ออกไปบำารุงครอบครัวที่

เมืองจีน ลูกหลานก็ส่งไปเรียนที่นั่น และเมื่อแก่แล้วก็กลับไปตาย

เมืองจีน ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นต้นมา ชาวจีนในไทยยังคงส่งเงิน 

ไปบำารุงญาติที่เมืองจีนอยู่บ้าง แต่ไม่มีใครกล้าส่งไปจำานวนมาก 

เพราะเกรงจะถูกริบและเกรงว่าญาติจะถูกเบียดเบียนฐานเป็นพวก 

นายทุน ฉะนั้น เงินที่หาได้ก็เก็บออมไว้ที่ประเทศไทยเป็นส่วนมาก  

ที่มีมากก็ปลูกตึกอยู่แทนที่จะเช่าเขาอย่างก่อน แต่เดิมชาวจีนคนไหน 

ที่มีรถยนต์ใช้ต้องเป็นเจ้าสัว เดี๋ยวนี้เขาซ้ือรถยนต์กันเกลื่อน ลูก

หลานส่วนใหญ่ก็ให้เข้าโรงเรียนไทยแล้ว เข้ามหาวิทยาลัยไทย คบค้า 

สมาคมกับเพื่อนไทยมากขึ้น มีจำานวนมากที่ได้ปริญญาจาก

มหาวิทยาลัยไทยแล้วมีความภาคภูมิใจ รู้สึกจงรักภักดีต่อประเทศ 

ไทยมากขึ้นทุกที น่าจะเป็นโอกาสอันดีท่ีรัฐบาลไทยจะดำาเนิน

นโยบายกลมกลืนให้เป็นไทยได้สนิทยิ่งขึ้น โดยไม่ให้น้อยเนื้อต่ำาใจ

ว่าเป็นราษฎรประเภทสอง ด้วยความเห็นดังนี้ ผมจึงได้เสนอไว้ตอน 
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ต้นว่า ปัญหาเรื่องลูกจีนในไทยแก้ไขได้ง่ายด้วยการช่วยแก้ปัญหา 

ของลูกจีน

ผมได้พรรณนาเรื่องจีนกับลูกจีนอย่างยืดยาวในบทความนี้ 

แต่ก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องของแม่ผม แม่เป็นผู้นิยมวัฒนธรรม

จีน ขนบประเพณีจีน แต่แม่เป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย จงรักภักดี

ต่อไทย เลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรมและศาสนธรรมของไทยมา

ตลอด

๕.

ปัญหาเศรษฐกิจของแม่

เตี่ยตายต้ังแต่ผมอายุ ๙ ขวบ ไม่มีมรดก ไม่มีเงินประกันชีวิต 

ไม่มีบำาเหน็จบำานาญ เหลือให้ตกทอดมาเลย พี่ชาย ๒ คนกลับมา

หากินที่เมืองไทยแล้วแต่เงินเดือนน้อยเต็มที ก่ำา ผม และน้องอีก ๓ คน 

ยังเล็กอยู่ กำาลังเรียน กำาลังกินจุ กำาลังเติบโตขึ้น ลุงให้ความอุปการะ 

ส่งเสียเงินให้แม่เป็นรายเดือนแต่ก็ไม่พอใช้ ในครอบครัวเรามียาย และ

น้า ๒ คน มีแม่นมน้องคนเล็ก (ซึ่งหย่านมแล้ว แต่แม่นมยังอยู่ด้วยกัน 

กับเราเหมือนญาติ) กับลูกสาวแม่นม ลูกของน้าผมจากสระบุรีมา 

อยู่ด้วยเพื่อเรียนหนังสือ ๒ คน แล้วยังมีญาติมาพักอาศัยอยู่ด้วยไม ่

ขาดสาย ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายในบ้านย่อมมากเป็นธรรมดา ผม ๒ คนติด 

ค่าเล่าเรียนที่อัสสัมชัญค้างชำาระเสมอมา หนัก ๆ  เข้าแม่ก็ต้องใช้ก่ำากับ 

ผมไปขอเงินก้อนจากลุงเป็นพิเศษมาชำาระค่าเล่าเรียนเสียที ตอนราว 

พ.ศ.๒๔๖๙-๗๐ กิจการค้าของลุงผมไม่ดีเลย ลูกค้าถูกมรสุมโป๊ะแตก
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และเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปเลวลง ราคาปลาก็ตกต่ำา ลุงผมก็

อึดอัดเรื่องเงินอยู่มาก วันหน่ึงผมขึ้นไปบนบ้านลุงแล้วขอเงินท่านมา

ชำาระค่าเล่าเรียน ท่านนิ่งอยู่อยู่สัก ๑๐ นาทีเห็นจะได้ พอท่านรู้สึกตัว 

ท่านก็พูดว่า “ป๋วยเอ๋ย อาแป๊ะคิดถึงเตี่ยแก”

เม่ือเตี่ยตายไปไม่นาน ลุงได้เสนอต่อแม่ว่าให้แม่พาลูกทุกคน

เว้นแต่คนโต ๒ คนไปอยู่เมืองจีนเสีย ลุงรับรองเด็ดขาดว่าจะไม่ให้

อนาทรร้อนใจ จะให้พวกผมได้เรียนหนังสือทุกคน และจะส่งเงินให้ใช้

เป็นประจำา แม่ผมปฏิเสธ ลุงจึงแนะว่า เมื่อเงินไม่พอใช้ก็ควรจะย้ายลูก

จากโรงเรียนฝรั่งไปเข้าโรงเรียนหลวง จะได้ทุ่นค่าใช้จ่ายลง แม่ก็ไม่ยอม 

ความมานะด้ือดึงของแม่ทำาให้ญาติด้านจีนอ้างภาษิตพูดถึงแม่ว่า  

“ชิ้วเส่ยอาตั้วกาชึง” แปลว่า “มือเล็กอุดก้นใหญ่” 

รายได้ของแม่ในขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินอุปการะจากลุง  

นอกนั้นแม่พยายาม “ติดไพ่” ที่บ้าน คือตั้งวงเล่นไพ่ในบ้านเพ่ือเก็บ 

“ค่าต๋ง” แต่เข้าใจว่าค่าต๋งน้ันไม่เท่าใดนัก เพราะแม่ลงมือเล่นด้วย 

และคงเล่นได้บ้าง เสียบ้าง นักการพนันส่วนมากเวลาเล่นได้มักจะจ่าย

เงินฟุ่มเฟือย และมักจะจ่ายมากจนติดนิสัย แม้เวลาเล่นเสียก็ยังจ่าย

ฟุ่มเฟือย แม่ผมเป็นคนใจกว้าง และได้กล่าวแล้วว่าในบ้านเรามีคนอยู่

ประจำาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๔–๑๕ คนเสมอ เรื่องอาหารแม่

ถือคติว่าต้องไม่ให้ใครอดอยาก ท่ีบ้านมีอาหารด ีๆ  และเหลือเฟืออยู่

เสมอ เมื่อก่ำากับผมโตขึ้นแม่ก็สนับสนุนให้ชวนเพื่อนนักเรียนไปเท่ียว

ท่ีบ้าน เม่ือเพื่อน ๆ  ไปแม่ก็ดีใจ จ่ายตลาดเป็นการมโหฬารเพื่อเลี้ยง

เพื่อน ๆ  ผม บางครั้งชวนกันไปกว่า ๑๐ คน ยิ่งตอนตรุษหรือสารท 

แม่เป็นสั่งให้ชวนเพื่อนไปมาก ๆ  ให้ไปกินเลี้ยงกันที่บ้าน (จะได้ไม่ไป
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เท่ียวเสเพลข้างนอก จ่ายกับข้าวไม่อั้น เพ่ือนเก่าของผมที่อ่านเรื่องนี ้

คงจำาได้ดี)

การครองชีพของเราอยู่ในระดับดีเกินกว่าปกติของแม่หม้ายท่ี

เช่าห้องแถวอยู่ เมื่อก่ำากับผมยังเล็กอยู่ แม่เช่ารถม้าให้ไปส่งที่โรงเรียน

บางรักและรับกลับเช้าเย็น ไม่ให้นั่งรถรางเพราะไปห้อยโหนเดี๋ยว 

แข้งขาหัก ไม่ให้เดินไปเพราะไกลเกินกำาลัง เสื้อผ้าแม่ให้นุ่งห่มผิดกับ

เพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดของเพื่อน ๆ  ท่ีโรงเรียนซ่ึงเป็นลูก 

คนมั่งมี ที่ผมรำาคาญมากก็คือให้ใส่แหวนและสร้อยคอทองคำา เพราะ

เด็กไม่มีทองคำาติดตัวเขาจะดูถูกเอา แม่ชอบดูละคร “ปราโมทัย” วิก 

เซียงกงอยู่ใกล้บ้าน และให้ผมไปเป็นเพ่ือนถือกระเป๋าหมากให้เสมอ 

งานเรี่ยไร งานกฐิน ผ้าป่า เทศน์มหาชาติ เข้าพรรษา ออกพรรษา แม่

ต้องร่วมด้วยทุกครั้งที่ถูกชวน เพื่อนบ้านหรือญาติใครขัดสนมาออกปาก

ยืม มักจะไม่ขัด เห็นแต่บ่นว่าให้ยืมกันแล้วไม่ใคร่ได้คืน

เมื่อใช้จ่ายขนาดนี้ เงินที่ได้มาย่อมไม่พอแน่ ข้อนี้ผมทราบมา

ตั้งแต่เล็กอยู่แล้ว เพราะถูกใช้ให้ไปของยืมเงินจากพี่ป้าน้าอาหลายหน

หลายครั้ง แต่ที่ไม่ทราบคือแม่ต้องมีภาระหนี้สินมากเพียงใด ท่านตีวง 

กู้ยืมกว้างขึ้นทุกที ทีแรกก็ญาติ ต่อมาเพ่ือน และสุดท้ายก็คนอื่น  

ขั้นญาติและเพื่อนฝูงก็คงจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือถ้าจะเสียก็คงไม่

แพงพอประมาณ แต่ที่กู้จากคนอื่น ๆ  คงจะเพิ่มมากขึ้นทุกที ดอกคงจะ

แพงทับถมกันไป แม่พูดเสมอว่าถึงอัตคัดเพียงใดก็ไม่ให้ใครมาดูถูก 

ภาระการเงินแม่ว่าเป็นของแม่คนเดียว ลูกเต้าหรือแม่ท่านน้องสาวท่าน

ไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นห่วง แม่เป็นแม่หม้ายเลี้ยงพวกเราอย่างนี้มา 

ร่วม ๙ ปี ๑๐ ปี จนใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ก่ำากับผมเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 8  
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จึงออกมาทำางานกินเงินเดือนทั้ง ๒ คน พอจะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้าน 

ได้บ้าง ดูเหมือนก่ำาได้เงินเดือนเดือนละ ๕๐ บาท ผมเดือนละ ๔๐ บาท  

แต่สายเกินไปเสียแล้ว เพราะหน้ีสินของแม่ได้พอกพูนมาหลายปี 

เกินกว่าที่จะสามารถปลดเปลื้องด้วยเงินเดือนซึ่งอยู่ในระดับดีพอใช้

จนเป็นปี ๒๔๗๖ หรือ ๒๔๗๗ จำาไม่ได้แน่ แม่ถูกลอตเตอรี่

รางวัลที่ ๒ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อน ๆ  ผมรู้กันกระฉ่อนไป และมักจะ 

ถามผมว่าได้ส่วนแบ่งเท่าใด ผมก็ตอบโดยสัตย์จริงว่าแม่ให้ ๑๐ บาท  

ไม่มีใครเชื่อ ผมเองทราบดีว่าแม้เงิน ๑๐ บาทนั้นได้มาก็เป็นบุญเมตตา 

ของแม่มากแล้ว เพราะเมื่อได้เงินรางวัลมาแม่ก็นำาไปชำาระหนี้ไถ่จำานำา

มาจนเกือบหมด เหลืออยู่เล็กน้อยท่านนำาไปลงทุนร่วมกับญาติทำา 

การค้าขายเพื่อให้พี่ชายคนโต ๒ คนได้มีงานทำาเป็นหลักฐาน เท่าที่รู้ 

ตอนนั้นก็เป็นเพียงเท่าน้ี กระน้ันก็ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังตามความ

เป็นจริงเพราะอายเขา เรื่องที่แม่ปกปิดพวกเราแล้วเรามาทราบภายหลัง 

นั้นเป็นเร่ืองที่ฉกาจฉกรรจ์นัก เมื่อเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้ว แม่จึง

เล่าความจริงให้ฟังว่า เมื่อก่อนจะถูกลอตเตอรี่นั้น เจ้าหนี้กำาลังเร่งรัด

ทวงเงินแม่อยู่หลายราย วิ่งเต้นเท่าใดก็หาเงินมาชำาระเขาไม่ได้ ขอ 

ผัดผ่อนไปได้บ้าง แต่ภาระหนี้ก็รัดตัวเข้ามาทุกที จนกลุ้มใจนอน 

ไม่หลับ ครุ่นคิดอยู่ ๒–๓ คืน หาทางออกอย่างไรก็ไม่ได้ ผลสุดท้ายเห็น

มีทางออกอยู่ทางเดียวคือ ไปกระโดดน้ำาตายเสียให้พ้นทุกข์ เผอิญรุ่งขึ้น 

ถูกลอตเตอรี่ เป็นเรื่องหวาดเสียวสยองแต่ก็เป็นบุญพระช่วย
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๖.

วิธีอบรมลูก

แม่ผมมีความคิดแบบก้าวหน้าหลายอย่าง แต่อบรมลูกส่วนใหญ่

แบบโบราณ คือ ทะนุถนอมลูกจนเกินไป เช่น ให้ลูกผู้ชายน่ังรถม้าไป

โรงเรียน ห้ามเด็ดขาดไม่ให้เล่นฟุตบอล แม้แต่จะไปดูฟุตบอลก็ห้าม  

ไปเล่นฟุตบอลเดี๋ยวแข้งขาหัก เรื่องแข้งขาหักเป็นเรื่องท่ีแม่กลัวนัก แต่

ก็ไม่วายท่ีผมจะแอบหนีไป คือไปดูฟุตบอลเมื่อแม่ตั้งวงไพ่ ถ้าวันไหน

อยากไปดูฟุตบอลแต่แม่ตั้งวงไพ่ไม่ได้ ขาไม่ครบ เป็นอด เพราะถ้า 

หนีไปแม่ก็ต้องรู้ จะเล่นฟุตบอลเราก็ไปสนามหลวงหรือลุมพินีในตอน

เช้าตรู่ก่อนแม่ตื่น กลับมาตอนสายพอดีรับหน้าแม่เมื่อตื่น เมื่อผมอายุ 

๑๕ ปี ก็มีอุบัติเหตุแขนหักข้างขวาจนความแตก ท่ีแขนหักน้ันไม่ใช่

เพราะไปเล่นฟุตบอล ตั้งใจจะไปดูที่ลุมพินี แต่ยืมจักรยานเพ่ือนขี่แล้ว

ล้มในสนามนั้นเอง พวกเราจะไปไหนตามปกติต้องขออนุญาตก่อน

เสมอ แม่ห้ามนักห้ามหนากลัวจะไปคบนักเลงแล้วจะเป็นอันธพาล แต่ 

กระนั้นผมก็ยังหนีหลบไปเล่นกีฬาอยู่เนือง ๆ  

แม่มีกิตติศัพท์เลื่องลือว่าดุ มีไม้เรียวอาญาสิทธิ์เหน็บไว้หลัง

กระจกข้างเก้าอี้ประจำาตัวของท่านที่หน้าบ้าน แต่ท่านมักจะใช้ไม้เรียว

ตีเด็กเล็ก ๆ  และเลือกที่จะตีท่ีขา ส่วนใหญ่ใช้ขู่มากกว่าตีจริง ๆ  แต่ถ้า 

ถูกตีแล้วก็ทั้งเจ็บทั้งอายเนื่องจากแม่เป็นพี่สาวคนโต อาณาจักรแห่ง

อำานาจของท่านจึงกว้างขวางแผ่ไปถึงบ้านน้า ๆ  ผมหลายบ้าน ลูกพี่ 

ลูกน้องผมดื้อหรือ ซนหรือ ไม่กินยาหรือ ไม่กินข้าวหรือ ไม่อาบน้ำาหรือ 

พอได้ยินว่า “คุณป้าใหญ่” หรือ “แม่ป้าใหญ่” มาแล้ว เป็นเรียบร้อย 
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ผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของแม่เดี๋ยวนี้เป็นข้าราชการชั้นอธิบดีก็มี เป็น 

ผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์ก็มี เป็นนายตำารวจช้ันนายพันก็มี เป็น

พนักงานธนาคารชาติก็ยังมี

เวลาลูกหลานทำาการบ้านเรียบร้อย อ่านหนังสือ วาดเขียน 

ทำางานฝีมือ หรือสอบไล่ได้ผลดี แม่ก็พอใจแต่ไม่ชอบชมต่อหน้า แกล้ง

พูดให้คนอื่นฟังโดยรู้ว่าเราได้ยิน เพราะพวกเรามักแอบฟังผู้ใหญ่ 

คุยกัน อยู่รวมกันในห้องแถวแคบ ๆ  เช่นนั้นย่อมอดได้ยินได้ฟังอะไร ๆ  

ไม่ได้ เมื่อผมสอบชิงทุนได้ไปเรียนนอกและทราบผลประกาศแล้ว แม่

ก็จับตระเวนไปลาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกวันทั้งเช้าทั้งบ่ายหลายสัปดาห์ 

บางครั้งรู้สึกระอาเพราะทั้งเบื่อทั้งกระดากที่แม่พาไปโฆษณา เพื่อนของ

แม่บางคนที่ต้องไปลาผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย แต่แม่บอกว่าเอาเถิด

เอ็งถือกระเป๋าหมากให้แม่ ไปเป็นเพ่ือนแม่ก็แล้วกัน เคราะห์ดีผมทน

ไปกับแม่ทุกนัด ถ้าไม่ไปคงจะนึกเสียดายและเสียใจมาถึงบัดนี้ เพราะ

เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะทำาตามใจแม่ ผมไปเมืองนอกเดือนเมษายน 

๒๔8๑ ต่อมาอีก ๖ เดือน แม่ก็ตาย

๗.

คาถาของแม่

แม่ไม่ใช่พระอรหันต์ เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีคุณธรรมหลาย

ประการ ดังได้พรรณนามาแล้ว ความบกพร่องย่อมมีอยู่บ้างเป็น

ธรรมดา แต่ไม่ใช่วิสัยของลูกที่จะมาบรรยาย
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ป๋วยกับแม่ ภาพวาดโดย ประยูร จรรยาวงศ์
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แม่มีคาถาอยู่ ๓-๔ ข้อ ซึ่งถ้าอธิบายให้ทราบ บางทีจะเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

คว�มม�นะเด็ดเดี่ยว เป็นคาถาข้อแรกของแม่ที่เห็นได้ชัดจาก

ประวัติของท่าน เมื่อตั้งใจจะทำาอะไร โดยเห็นแน่วแน่แล้วเป็นสิ่งที่ดีสิ่ง

ที่ชอบธรรม ก็ต้องทำาให้ได้แม้จะต้องเสี่ยงต่ออันตราย ความยากลำาบาก 

ใครจะนินทาเย้ยหยันอย่างไรก็ต้องมานะอดทน โดยหวังประโยชน์ถาวร 

จะเด็ดเดี่ยวได้ต้องกล้าหาญ แต่กล้าหาญไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นซ่ึงเป็นการ

เสี่ยงภัยโดยไร้ประโยชน์ แม่ไม่เคยขลาดและไม่เคยบ้าบิ่น แต่กล้าหาญ

กว่าใคร ๆ

แม่รักอิสรภ�พและเสรีภ�พยิ่งกว่�ชีวิต ถ้าท่านยอมไปเมือง

จีนเมื่อท่านเป็นหม้ายใหม่ ๆ  บางทีชีวิตแม่อาจจะยืนนานกว่าที่เป็นอยู่ 

แต่แม่ไม่เคยคิดจะให้ใครเลี้ยง เงินอุปการะของลุง ท่านถือว่าเป็นสิทธ์ิ

ของท่านท่ีควรได้เพราะเตี่ยได้ช่วยลุงทำางานจนสร้างบ้านที่เมืองจีนได้

ใหญ่โต ท่านพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าไปให้ลุงเลี้ยงที่เมืองจีนก็เหมือนไปเป็น

นกขุนทองอยู่ในกรง บินไปไหนไม่ได้ตามใจชอบ เช้าค่ำามีอาหารกินจะ

พูดตามใจตัวก็พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ตามใจไม่ใช่ไทยแท้

คาถาข้อต่อไปคือ คว�มซื่อสัตย์สุจริต แม่พูดบ่อย ๆ  ว่า เลี้ยง

ลูกมาไม่ได้เอาเปรียบใคร ไม่ให้คดในข้องอในกระดูก ต้องซื่อสัตย์  

ต้องคงวาจาสัตย์ เมื่อแม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำาระคืนเขา  

แม่ก็จะปักใจและรับกรรมด้วยชีวิต ครั้นบุญมาวาสนาส่งให้ได้เงิน  

เจ้าหนี้กี่ราย ๆ  ทั้ง ๆ  ที่ไม่เคยทวง แม่ก็ชำาระคืนหมดทั่วหน้า บางราย 

ให้ยืมมาจนลืม ก็ยังชำาระให้เสร็จสิ้นไป
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คว�มใจกว้�งเมตต�กรุณ�นั้น แม่ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

ท่านว่า คนเราก็ต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนกันท้ังนั้น ถ้ามนุษย์ไม่ช่วยซึ่งกัน

และกันแล้วโลกจะแคบ มีคนเตือนแม่ว่า ทำาไมใจกว้างนัก ใครขออะไร

ก็มักจะให้ แม่ก็ตอบว่า ถ้าเขาไม่ลำาบากจริง ๆ  แล้วเขาจะบากหน้ามา

ขอเราหรือ

แม่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครตำาหนินินทาได้และไม่ให้ใคร

ดูถูก แต่ถ้าใครเอาความเท็จมานินทา แม่ก็ไม่สนใจ บอกว่าอย่าไป

เอาใจใส่กับคนพาล เช่น เมื่อผมถูกด่าว่าเป็นฮวนเกี๊ยหรือล้อว่าเป็น 

ไอ้เจ๊ก ท่านก็บอกว่า เขาไม่รู้จะติเราว่าอย่างไรแล้วจึงหยิบเอาเรื่อง 

ส่วนตัวมาว่ากัน ฉะน้ัน เมื่อผมอายุมากแล้วกำาลังถกเถียงกันถึงเรื่อง

สำาคัญ ๆ  เก่ียวกับเสรีภาพของบ้านเมือง ใครมาตอบเรื่องส่วนตัว เช่น 

ยั่วผมว่ากินขนมปัง นอนกับฝรั่ง ก็นึกขึ้นได้ว่าเพราะเขาจนต่อเหตุผล

ของเราแล้วจึงแว้งไปพูดเรื่องส่วนตัว หรือมีคนหาว่าขี้ขลาด ดีแต่อบอุ่น

อยู่เมืองนอก ทิ้งเพื่อนฝูงไว้เผชิญอันตราย ผมก็ได้คิดว่าคนอย่างนี้ก็มี

ด้วย จนแก่ถ้อยคำาแล้วก็เสกสรรปั้นเรื่องไม่นึกถึงเรื่องจริง ๆ  ที่เกิดขึ้น

เมื่อ ๒8 ปีที่แล้วมา นึกเสียว่ามดกัด

๘.

ผู้หญิงอื่นในชีวิตผม

เรื่องผู้หญิงในชีวิตของผม ยังไม่จบเป็นแน่นอน เพราะในบทนี้

เขียนเรื่องแม่เท่านั้น และยังมีผู้หญิงอีกมากในชีวิตของผม มีหลายคน

ที่น่าเขียนให้อ่านกัน ทำาไมจึงเขียนหรือจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิต? 
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ตอบได้ ๒ ประการ คือ ถ้าไม่เขียนเรื่องผู้หญิงก็คงต้องเขียนเรื่องผู้ชาย 

ถ้าเกริ่นให้บรรณาธิการทราบว่าจะเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผม 

บรรณาธิการคงจะสนใจถึงกับใจเต้นตึกตัก แต่ถ้าเกร่ินว่าผมจะเขียน

เรื่องผู้ชายในชีวิตของผม บรรณาธิการอาจจะเข้าใจผมผิดไปมาก ๆ   

ก็เป็นได้

สำาหรับเรื่องของผู้หญิงอื่น ผมคิดว่าคงเขียนยากกว่าเขียนเรื่อง

แม่ มีเหตุผลหลายประการ ข้อสำาคัญก็คือไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเขาจะ

ยอมให้เขียน ในบางกรณีอาจจะต้องรอให้เจ้าตัวตายไปเสียก่อน แต่

ก็หนักใจอยู่ว่าถ้าผมตายไปเสียก่อนแล้วจะเขียนได้อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะเขียนเรื่องเมียผม ก็คงจะเห็นได้ชัดว่ายาก

เพียงใดในโลกนี้ แม่หม้ายมีมากกว่าพ่อหม้ายมากต่อมากนัก

จะชิงเขียนเรื่องเมียผมไว้ในท่ีนี้สักเล็กน้อย เพราะมาฉุกคิด

ได้ว่าส่วนใหญ่พวกเราชาวธนาคารชาติ๔ไม่ใคร่รู้จักเมียผม บางคน

ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำาไป ซึ่งก็นับว่าเป็นบุญ เพราะในสำานักงานไหนถ้า

พนักงานรู้จักเมียของหัวหน้าสำานักงานจนถึงขนาดแล้วมักจะมีเร่ือง 

ยุ่งพิลึก

เมื่อผมเป็นผู้ว่าการธนาคารนี้ เมียผมมีความเดือดร้อนมากอยู่

ข้อหนึ่ง คือมีคนแปลกหน้าไปหาที่บ้านแล้วเอาของขวัญของกำานัลไปให้

เสมอ ถ้าผมอยู่บ้านละก็สะดวกหน่อย เพราะผมปฏิเสธเองได้ นอกจาก

จะเป็นคนรู้จักกันสนิทเป็นเพื่อนกันและของขวัญก็เล็กน้อย ก็รับเอาไว้ 

เพราะไม่ใช่ของกำานัลสินบน เราปฏิบัติกันอย่างนี้ตลอดมา

๔  เนื่องจากพิมพ์ครั้งแรกใน ธปท. ปริทรรศน์ อันเป็นวารสารของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
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มาร์เกร็ท กับ ป๋วย
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วันปีใหม่ปีหนึ่ง เผอิญผมไม่อยู่บ้าน มีพนักงานธนาคารเราคน

หนึ่ง (ซึ่งเดี๋ยวนี้ลาออกไปแล้ว) นำาเอากระเช้าผลไม้ไปให้ทีหนึ่งแล้ว  

ผมก็บอกว่าอย่าเอามาอีกเลย ขอบคุณมาก เขาก็บอกว่าเขานำามาด้วย

ความนับถือจริง ๆ  ในโลกนี้เขานับถืออยู่ ๒ คน ผมเป็นคนหน่ึงใน

สองนั้น ผมก็ขอบใจแล้วบอกว่านับถือไว้ในใจก็ได้ ปีหน้าอย่านำามาอีก

เลย มาถึงปีท่ีจะเกิดเหตุเมียผมรับหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคย คือขอให้เอา

ของขวัญนั้นกลับไปเสีย พูดเป็นภาษาฝรั่งพนักงานคนนั้นก็เซ้าซี้อยู่

นั่นแหละ เมียผมนึกว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจึงใช้ภาษาไทยแทน แต่

ภาษาไทยของเมียผมใคร ๆ  ก็รู้ว่าจำากัดมาก คือพูดได้ว่า “ไปซิ-ไปซิ” 

พนักงานคนนั้นก็โกรธหาว่าขับไล่ แล้วเลยผูกใจเจ็บพยาบาทตั้งแต่นั้น

มาจนทุกวันน้ี มีโอกาสทีใด ก็พยายามเอาความเท็จมาผสมกับความ 

จริงเล่นงานผมทุกที เช่น กล่าวหาว่าผมทำางานด้านอื่นเสียจนไม่ 

ทำาหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารชาติ ราวกับว่าตนนั้นรู้จักหน้าท่ีผู้ว่าการ

ธนาคารชาติ เคยทำามาเป็นอย่างดี และเม่ือจะเล่นงานด่าผมก็แว้งเลย 

ไปด่าถึงเมียเสมอ ประหลาดมากที่เป็นนักมวยชกใต้เข็มขัด

ข้อที่อยากขอให้ช่วยกันคิดก็คือ เมียผมทำาผิดหรือทำาถูก ถ้าอยาก

อ่านเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผมอีก ก็ควรเขียนบอกบรรณาธิการมา และ

โปรดอ้างเหตุผลให้ทราบด้วยว่า ทำาไมถึงอยากอ่านอีก และกลับกัน  

ถ้าไม่อยากอ่านอีกก็ช่วยเตือนกันด้วย๕

๕ ที่จริงมีหลายคนเขียนถึงบรรณาธิการฯ และเขียนถึงท่าน ขอให้เขียนเรื่องผู้หญิงคน

อื่นๆ ในชีวิตของท่านอีก แต่ท่านก็ไม่ได้เขียนให้
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เสียดายโอกาส

เขียนเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๙ 

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์เศรษฐศ�สตร์ ๒๕๐๙

วันน้ันผมตื่นแต่เช้ามืด แต่รู้สึกว่าจะเป็นไข้ หนาว ๆ  ร้อน ๆ   

คิดว่าจะไม่ไปโรงเรียน ตามปกติผมมักจะฝืนไปโรงเรียนเสมอแม้ว่าจะ

เจ็บป่วยมากน้อย เช่น ตาแดง คางทูม บางครั้งไปโรงเรียนแล้วครูเคย

ไล่ให้กลับบ้าน เพราะเกรงว่าจะติดเพื่อนนักเรียนอื่น ๆ  

ที่เล่ามาข้างต้นและจะเล่าต่อไปนั้นเป็นเรื่องประมาณ ๔๐ ปีแล้ว 

เวลานั้นผมอายุประมาณ ๑๐ ขวบเศษ ๆ  

เมื่อผมล้างหน้าล้างตาเสร็จ ก็ปรากฏว่าบิดาของผมตื่นก่อนแล้ว 

บิดาของผมป่วยเป็นฝีที่หลังอยู่หลายวัน ตามปกติท่านควรจะอยู่ใน

มุ้งแต่เช้ามืดวันนั้นท่านก็ตื่นเช้า พอเห็นผมเข้าท่านก็รู้สึกดีใจ เรียกว่า 

“ป๋วย ไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยเถิด”

บ้านเราอยู่ที่ตรอกวานิช ระหว่างตลาดน้อยกับวัดปทุมคงคา  

ถ้าไปซื้อโจ๊กต้องเดินไปสำาเพ็ง แม้แต่โรงเรียนผมก็ตั้งใจจะไม่ไป แล้ว  

ถ้าจะไปซื้อโจ๊กให้เตี่ย ต้องผลัดผ้าโสร่งที่นุ่งอยู่เป็นนุ่งกางเกง ต้องใส่ 

เสื้อใหม่ ต้องเดินไป ๑๕ นาที เดินกลับมา ๑๕ นาที ใครจะไป? ทั้งตัว

เราเองก็ตะครั่นตะครอไม่ใคร่สบายอยู่แล้ว ผมอิดเอื้อนอยู่ เตี่ย ทำาไม 

ไม่ใช้คนอื่น ทำาไมมาใช้ผมอยู่คนเดียว

บิดาของผมไม่พูดอะไร ท่านเป็นคนที่ไม่ช่างพูดเป็นปกติอยู่แล้ว  

แม้แต่จะดุลูกก็ไม่อยากพูด ผมคิดไปคิดมา เตี่ยใช้ทั้งทีต้องไปซื้อโจ๊ก 
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ย่านบ้านเกิดของอาจารย์ป๋วย

ที่ตลาดน้อย เยาวราช
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ให้หน่อย แต่ได้กระบิดกระบวนอยู่แล้วตั้งคร่ึงชั่วโมง และก่อนจะออก

เดินทางไปซื้อที่สำาเพ็งก็ต้องแสดงฤทธ์ิด้วยการทำาหน้าเง้าหน้างอ 

กระฟัดกระเฟียดให้เป็นที่ประจักษ์

บ่ายวันนั้น บิดาของผมนอนหลับไปได้สัก ๑ ชั่วโมง หมอก็มา

เยี่ยม คลำาดูชีพจร บิดาของผมสิ้นลมไปแล้ว

ทุกวันนี้ ผมยังเสียดายโอกาสในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของบิดา

ผม ท่านให้โอกาสผมรับใช้ท่าน แต่ผมไม่ได้รับโอกาสนั้นด้วยหน้าชื่น 

ตาบาน กลับทำาให้ขุ่นหมองใจท่าน ข้อแก้ตัวใด ๆ  ฟังไม่ขึ้นทั้งส้ิน  

รวมทั้งข้ออ้างว่าไม่ใคร่สบาย

นักศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดพิมพ์ อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ 

ปี ๒๕๐๙ นี้ มาเร่งรัดให้ผมเขียนเรื่องให้ “อนุสรณ์” แปลว่า “ความ

รำาลึก” ความรำาลึกเร่ืองแรกที่แล่นสู่สมอง คือ เรื่องที่เล่ามาให้อ่านใน 

ข้างต้นนี้ 

นักศึกษาที่รักทั้งหลาย โอกาสในชีวิตของเรานี้มีน้อยนัก ถ้า

พลาดโอกาสไปจะเสียดายจนตาย เพราะในชีวิตน้อยนักที่เราจะสอบ

แก้ตัวได้ ไม่เหมือนเราสอบที่มหาวิทยาลัย 

วัยที่เราศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นวัยที่ดีที่สุดในชีวิตของ

มนุษย์ทั้งชายและหญิง วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ชื่นบาน กำาลังวังชาก็ 

แข็งกล้า สติปัญญาก็เฉียบแหลมท่ีสุดในอายุขัย พวกเราเพิ่งพ้นวัยเด็ก

มา และวัยเด็กนั้นก็ทุเรศเพราะไม่เดียงสา และพวกเราก็ยังไม่บรรลุถึง

วัยผู้ใหญ่ วัยผู้ใหญ่นั้นทุเรศเพราะมีเรื่องกวนใจต้องรับผิดชอบจุกจิก 

การประกอบอาชีพก็เต็มไปด้วยอุปสรรครกใจ ไฉนเล่าเราจะปล่อย

โอกาสแห่งวัยหนุ่มสาวให้ล่วงพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกไม่ช้าเรา
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หวังจะได้รับยกย่องเป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เราได้ถือโอกาสรับและ

แสวงหาวิชาความรู้ที่จริงที่แน่นแฟ้นสมกับที่จะเป็นบัณฑิตจริง ๆ  หรือ? 

หรือเราจะเกาะโชคให้นำาช่ือบัณฑิตมาสู่เรา โดยภายในสมองของเรา

กลวงอยู่ มีแต่ความท่องจำาบวกด้วยโชค? เราได้ถือโอกาสหรือเปล่า 

ท่ีจะฝึกฝนความคิดของเราด้วยการอ่าน การฟัง การคิดทบทวน และ

การสร้างพลังแห่งความคิดของมนุษย์ขึ้นแก่ตัวเรา? เราจะถือโอกาสหรือ 

ไม่ที่จะปักเข็มแห่งความคิดของเราไปสู่ทิศแห่งธรรมะ ซึ่งเป็นทิศเดียว

ที่มีความสว่างแห่งชีวิตและเกียรติ? เรามีเครื่องมือพร้อมในวัยนี้ เรามี

โอกาสเดียว …เสียดายโอกาส
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บทสัมภาษณ์ ดร.ป๋วย: ชีวิตและงาน

โดย ศิริวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๖

ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในวันคล้ายวันเกิด ๗๗ ปี  

ศิริวัฒน์ โอสถานุเคราะห์  ๒ กันยายน ๒๕๔๒

ผู้สัมภ�ษณ์ สวัสดีครับ ท่านอาจารย์

ดร.ป๋วย  สวัสดีครับ

ผู้สัมภ�ษณ์  ขอทราบวันที่และสถานที่เกิดของท่านอาจารย์ครับ

ดร.ป๋วย  ผมเกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๑๙๑๖ หรือ ๒๔๕๙ เกิด

ที่ตำาบลตลาดน้อย อำาเภอสัมพันธวงศ์

ผู้สัมภ�ษณ์  ขอทราบนามคุณพ่อคุณแม่ของท่านอาจารย์ครับ

ดร.ป๋วย พ่อผมชื่อนายซา ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นลูกชายคนที่ 

๓ ของปู่ แม่ผมชื่อเซาะเช็ง

ผู้สัมภ�ษณ์  ท่านอาจารย์มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับ

ดร.ป๋วย รวมทั้งหมด ๗ คน คือผมเป็นคนที่ ๔

ผู้สัมภ�ษณ์ นามสกุลของท่านมีความหมายว่าอะไรครับ

ดร.ป๋วย นามสกุล แซ่เดิมคือแซ่อึ๊ง แปลว่าเหลือง ต่อมา

เปลี่ยนเป็น อึ๊งภากรณ์ แปลว่า สีเหลืองเหมือน

พระอาทิตย์

ผู้สัมภ�ษณ์ คุณพ่อของท่านอาจารย์มีอาชีพอะไรครับ



68 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาจารย์ป๋วยพักผ่อนและออกกำาลัง 

กายโดยการถ่อเรือ ณ เมืองเคม-

บริดจ์ โดยบุคคลที่ถ่อเรือให้อาจารย์ 

ป๋วยคือ ชวลิต ธนะชานันท์ ซึ่งต่อมา 

คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

คนที่ ๑๒
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ดร.ป๋วย พ่อผมทำาแพปลา คือซื้อขายปลา คือซื้อขายปลาและก็

เป็นธนาคารให้ชาวประมง คือออกเงินให้ชาวประมง

ไปตั้งโป๊ะ ชาวประมงจับปลาแล้วก็มาขายให้แพปลา

ผู้สัมภ�ษณ์ ขอทราบการศึกษาในวัยเด็กของท่านอาจารย์ครับ

ดร.ป๋วย เมื่อเล็ก ๆ  ก็เรียนอยู่แถวโรงเรียนตลาดน้อย เรียก

กันว่าโรงเรียนสะพานเตี้ย ต่อมาแม่ให้เข้าโรงเรียน 

อัสสัมชัญ ตั้งแต่ ม.๑ ถึง ม.8

ผู้สัมภ�ษณ์ เพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนอัสสัมชัญ มีใครบ้างครับ

ดร.ป๋วย  ก็มีคุณถนัด คอมันตร์ คุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล คุณบุณย์  

เจริญไชย เป็นต้น

ผู้สัมภ�ษณ์ สมัยเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ มีเหตุการณ์อะไรที่ 

ตื่นเต้นบ้างไหมครับ

ดร.ป๋วย เมื่อครั้งที่เรียนมัธยม 8 ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผมจะเรียน

สำาเร็จ ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นาน นักเรียนอัสสัมชัญ

ก็สไตรค์หยุดเรียนเพื่อคัดค้านให้โรงเรียนหยุดใน 

วันสำาคัญทางศาสนา โรงเรียนก็ปิดราว ๒–๓ เดือน

ผู้สัมภ�ษณ์ สมัยนั้นมีใครเป็นอธิการบ้างครับ

ดร.ป๋วย เดิมทีเดียว มีบราเดอร์ไมเกิลเป็นอธิการ แล้วก็ 

บราเดอร์มาติน ต่อมาบราเดอร์เฟดเดอริก กลับมา

เป็นบราเดอร์ไมเกิล

ผู้สัมภ�ษณ์ ชีวิตการเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นอย่างไรบ้าง

ดร.ป๋วย ตอนเล็กแม่ฝากผมกับท่านมหาสุข เป็นครูอัสสัมชัญ 

ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ  บ้าน ท่านมหาสุขก็นำาผมไปฝากกับ 
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อาจารย์ฮีแลร์ อาจารย์ฮีแลร์บอกเด็กปัญญาดี ก็ต้อง

เรียนภาษาฝรั่งเศส

  สมัยก่อนสอบได้ท่ี ๑ บ้าง ไม่ได้บ้าง ผลัดกัน 

กับคุณกนต์ธีร์ ศุภมงคล ครูไทยก็มีท่านมหาสุข  

ศุภศิริ มีครูเจริญ บุญมโหตม์ ยังมีชีวิตอยู่ เวลานี้ไป

บวชพระ อายุใกล้ 8๗ ปีแล้ว ครูเจือ ฉั่วประยูร สอน 

ภาษาไทย ครูฝร่ังก็เช่นครูเอเม่ ครูโอเซ่ ครูฮิวเบิร์ต  

ครูกาเบรียล ครูหลุยส์ ครูอามาโด เป็นต้น

ผู้สัมภ�ษณ์ ท่านอาจารย์มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณพ่อมากไหมครับ

ดร.ป๋วย พ่อผมตายเมื่ออายุ ๙ ขวบ ตอนนั้นแม่ผมอายุ ๔๐ 

เศษ เต่ียอายุ ๔๗ จึงตายเพราะเป็นฝี ลุงก็อุปการะ

เรื่อยมา ลุงผมใคร ๆ  เรียกว่านายอากรปอ ได้รับ 

บรรดาศักดิ์เป็นขุนรักษาอากรกิจ ซึ่งเป็นพ่อของ 

คุณเยี่ยมศรี ภรรยาคุณทรง บุลสุข ลูกคนโตของลุง

ผมก็เป็นแม่ของคุณบัญชา ล่ำาซำา 

ผู้สัมภ�ษณ์ ผลการเรียน ม.8 เป็นอย่างไรบ้างครับ

ดร.ป๋วย ผมสอบได้ท่ี ๑ ของโรงเรียน ชั้น ม.8 ตอนนั้นอายุ 

๑๗ ปี เพื่อนนักเรียนฝรั่งเศส ๒๐ คน เพื่อนนักเรียน

อังกฤษมีประมาณ ๓๐ คน

ผู้สัมภ�ษณ์ ท่านอาจารย์ได้ตั้งใจเรียนอะไรหลังเรียนสำาเร็จ ม.8 

ครับ

ดร.ป๋วย  เมื่อผมเรียนจบ ม.8 ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนอะไร 

เพราะทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ เลยมาเป็นครูที่โรงเรียน 

อัสสัมชัญ สอนอยู่ ๔ ปีครึ่ง 
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ผู้สัมภ�ษณ์ ท่านอาจารย์สอนวิชาอะไร และเงินเดือนเท่าไรครับ

ดร.ป๋วย ปีแรกเป็นครูชั้น ม.๒ ปีที่ ๒ มาเป็นครูชั้น ม.๕ ตอน 

นั้นแข่งกันสอน ผมสอนทางวิทยาศาสตร์ คำานวณ

กับภาษาไทย อยู่มาอีกปีหนึ่งผมก็เป็นครูพิเศษสอน

ภาษาแปลจากฝรั่งเศสมาเป็นไทย และแปลจากไทย

เป็นฝรั่งเศส ชั้น ม.๕ ม.๖ ต่อมาเป็นครูพิเศษสอน

ภาษาไทยด้วย แปลด้วย จนถึง ม.8 สมัยนั้นได้รับ

เงินเดือน เดือนละ ๔๐ บาท

  ขณะท่ีเป็นครูผมได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เปิดปี ๒๔๗๗  

ปี ๒๔๗๙ ผมก็สำาเร็จ เรียน ๓ ปี มี ๖ ภาค ส่วนมาก 

เป็นวิชากฎหมาย ๔ ภาค เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์และ

วิชากฎหมายระหว่างประเทศ ๒ ภาค จบออกมา 

ก็ได้ปริญญาตรี

ผู้สัมภ�ษณ์ ผลการเรียนของอาจารย์เป็นอย่างไรครับ

ดร.ป๋วย คนสอบรุ่นเดียวกันเกือบ ๖๐ คน ผมได้ที่ใกล้ ๆ  

สุดท้าย เพราะผมไม่มีเวลาดูหนังสือ มัวแต่ทำางาน 

สอนหนังสือ

ผู้สัมภ�ษณ์ คุณพ่อท่านอาจารย์ได้เคยอบรมส่ังสอนว่าอย่างไร

บ้าง

ดร.ป๋วย  คุณพ่อไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอน เพราะต่ืนเช้าไปทำางาน

กว่าจะกลับก็ค่ำา คุณพ่อเป็นคนซ่ือ ไม่เท่ียวเตร่  

ไม่กินเหล้าเมายา ตอนผมเป็นเด็กอายุ ๒ ขวบ  
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คุณพ่อเขียนภาษาจีนใส่กระดาษให้ผมหัดเขียนภาษา 

จีน ผมสนิทกับคุณแม่มากกว่า

ผู้สัมภ�ษณ์ อาจารย์ของท่านอาจารย์สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีใครบ้างครับ

ดร.ป๋วย ก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันน้ี เช่น ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช พระมนูเวทย์วิมลนาท พระมนูภาณวิมล-

ศาสตร์ อาจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ อาจารย์ ดร.เสริม  

วินิจฉัยกุล

ผู้สัมภ�ษณ์ หลังจากได้ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) แล้วท่าน

อาจารย์ได้ทำางานที่ไหนครับ

ดร.ป๋วย พอได้ ธ.บ. ในไม่ช้าตำาแหน่งล่ามภาษาฝรั่งเศสเกิด

ว่าง ผมก็สอบเข้าทำางานได้เป็นล่ามของศาสตรา- 

จารย์เอกู้ ท่านสอนปริญญาโท ผมก็แปลเลคเชอร์

เป็นภาษาไทย ผมได้เงินเดือน ๗๐ บาท อยู่ไม่นาน

ทางรัฐบาลก็ประกาศสอบชิงทุนมาเมืองนอก ผมก็ได้

รับทุนของกระทรวงการคลังเลือกมาเรียนท่ีประเทศ

อังกฤษ มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ผู้สัมภ�ษณ์ การเดินทางมาเมืองนอกสมัยนั้นนานไหมครับ

ดร.ป๋วย ผมได้เดินทางมาทางเรือ โดยน่ังรถไฟจากหัวลำาโพง

ไปปีนัง ข้ึนเรือญี่ปุ่นที่ปีนัง แวะที่โคลัมโบ สุเอซ  

ข้ามมามาร์กเซย ขึ้นรถไฟจากมาร์กเซยไปปารีส จาก 

ปารีสก็นั่งรถไฟต่อไปอีก 

ผู้สัมภ�ษณ์ เพื่อนนักเรียนไทยของท่านอาจารย์ในอังกฤษมีใคร

บ้างครับ
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ดร.ป๋วย เพื่อนที่เข้ามาก่อนก็มี มาทีหลังก็มี เช่น คุณหญิง

สุภาพ ยศสุนทร มาทีหลังผม คุณหญิงจินตนา  

ก็มาที่นี่ รุ่นที่มาพร้อมกันมีอาจารย์พิเศษ ปัตตะพงศ์ 

อาวุโสกว่าเพื่อน มีคุณบุญยง นิโครธานนท์ เป็นต้น

ผู้สัมภ�ษณ์ เวลามาถึงประเทศอังกฤษมีปัญหาด้านการฟังภาษา

ไหมครับ

ดร.ป๋วย เมื่อมาถึงก็รายงานตัว ผู้ดูแลนักเรียนไทยก็ให้พักใน

ลอนดอน ซ้ือข้าวของเตรียมตัว สมัยนั้นคนมาจาก 

เมืองไทยใหม่ ๆ  ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

ผมได้ไปอยู่กับครอบครัว เผอิญพ่อของครอบครัว

นั้นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ออกซ์ฟอร์ด ผมจึงไป

ที่ออกซ์ฟอร์ด แล้วสมัครเข้าชั้นปริญญาตรี ซึ่งเขามี

เงื่อนไขให้สอบผ่านภาษาอังกฤษก่อน ผมสอบภาษา

อังกฤษได้ก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ผู้สัมภ�ษณ์ ขอทราบคุณวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของท่าน

อาจารย์ครับ

ดร.ป๋วย ผมได้ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ

ปี ๑๙๓๗ ได้ Bachelor of Economics Science  

(London School of Economics) ปี ๑๙๔๑ และ 

ได้ Ph.D. (London School of Economics) ปี 

๑๙๔๙

ผู้สัมภ�ษณ์ ขอทราบชีวิตการทำางานของท่านอาจารย์โดยสังเขป

ครับ

ดร.ป๋วย การทำางานพอสรุปได้ดังนี้คือ 
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ปี ๑๙๓๓–๓๗ เป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ปี ๑๙๔๕–๕๖ เป็นผู้ชำานาญเอกการคลังและผู้

เชี่ยวชาญพิเศษการคลัง 

ปี ๑๙๕๓ เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ

ปี ๑๙๕๙–๖๑ เป็นผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ 

ปี ๑๙๖๒–๖๗ เป็นผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง 

ปี ๑๙๖๔–๗๒ เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี ๑๙๗๑ ได้เป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ผู้สัมภ�ษณ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

ดร.ป๋วย สวัสดีครับ

ผู้สัมภ�ษณ์ สวัสดีครับ
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ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอามากระเดียด

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

ตีพิมพ์ใน อุโฆษสาร ๒๕๑๒

คงไม่มีใครกี่คนทราบและจำาได้ว่า เมื่อผมเป็นนักเรียนที่ 

อัสสัมชัญนั้นผมเคยได้ “แบ๊ดโน้ต”

เวลาน้ันผมอายุประมาณ ๑๑ ขวบ อยู่ชั้นมัธยม ๒ ห้องเรียน 

อยู่ที่เรือนไม้ข้างนอกโรงเรียน ข้างโบสถ์ ครูประจำาชั้นเป็นภราดาชาติ

สเปน เพิ่งมาจากเมืองนอกใหม่ ๆ  ชื่อ Francisco–Xavier ซึ่งในไม่ช้า

พวกเราก็ตั้งสมญาว่า “ไอ้หลิม” เพราะศีรษะแกเรียว ๆ  ค่อนข้างจะหลิม

ภราดาหลิมยังหนุ่มมาก และขณะนั้นพูดไทยไม่ได้ เวลาจะ 

พูดกับเราพวกนักเรียนก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสรวด และแกมักจะนึกว่า 

พวกเราเข้าใจภาษาสำาเนียงของแกเกินกว่าที่เราเข้าใจโดยแท้จริง จึงพูด 

ค่อนข้างเร็ว ผมเองก็เพิ่งหัดพูดภาษาฝรั่งเศส และแม้ว่าปกติไม่สู้เข้าใจ

คำาที่ภราดาพูด แต่อมความโง่ไว้ ทำาทีว่าฟังรู้เรื่อง

วันหนึ่ง ระหว่างที่หยุดพักเรียน เวลาเที่ยง ผมกับเพื่อน ๆ  ๒–๓ 

คนเข้าไปนั่งในห้องเรียน บางคนก็คุยกัน บางคนก็เข้าไปทำางาน หรือ

อ่านหนังสือ ภราดาหลิมวันนั้นก็เข้าไปนั่งทำางานที่โต๊ะครู ท่ีนั่งผมอยู่

ข้างหน้าต่าง และหน้าต่างของห้องเรียนท่ีเรือนไม้นั้นกว้างมาก ทาง

โรงเรียนใช้ไม้ท่อนยาว ๆ  ค้ำาไว้เมื่อปิดหน้าต่าง จะเป็นเพราะความ

ซนของผมหรืออย่างไรจำาไม่ได้แน่ ผมเอามือปัดไม้ท่อนที่ค้ำาหน้าต่าง 

นั้นตกไปข้างนอก ภราดาหลิมก็ส่งภาษาฝรั่งเศสสั่งให้ผมทำาอะไร 
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สักอย่าง ผมก็ “oui, cher frere” ซึ่งพูดได้คล่องอยู่ เพราะแปลว่า 

“ครับ ท่านภราดาที่รัก” ทำาเป็นเข้าใจคำาสั่งของครู แล้วก็ปีนหน้าต่าง

กระโดดออกไปจะเก็บไม้ค้ำา พอออกไปข้างนอกยังไม่ทันจะเก็บไม้ 

ได้ยินเสียงภราดาเอ็ดตะโรเอา ผมก็เข้าใจว่าภราดาสั่งให้กลับเข้ามา

ในห้อง ผมก็ปีนหน้าต่างกลับเข้ามา ตอนน้ีภราดาหน้าแดงเอะอะอีก 

ผมเข้าใจว่าแกสั่งให้ปีนหน้าต่างต่างออกไปอีกเพื่อเก็บไม้ค้ำา ผมก็ปีน

หน้าต่างกระโดดออกไปอีก คราวนี้ภราดาเอ็ดเสียงขรมไปเลย ผมจึง

เพิ่งรู้ตัวว่าแกโกรธมาก ผมคว้าไม้ค้ำาได้ส่งให้เพื่อนทางหน้าต่างแล้วโกย 

แน่บเข้าโรงเล่นหนีไป

มารู้เอาทีหลังเมื่อเพื่อน ๆ  บอกว่า ภราดาหลิมในตอนแรกบอก

ให้ผมเดินไปเก็บไม้ค้ำา แต่ให้เดินออกทางประตูอ้อมลงกระไดไปเก็บ 

แต่พอผมปีนหน้าต่างกระโดดไป แกก็บอกให้เก็บไม้ค้ำานั้นเสียแล้วเดิน

อ้อมกลับเข้าห้องทางประตู ผมนึกว่าแกบอกให้ปีนกลับเข้ามาเสียจึง

ปีนกลับเข้ามา ตอนผมปีนหน้าต่างกระโดดลงไปอีกหนหนึ่ง โทสะของ

ภราดาหลิมก็เลยถึงขีดที่จะทนทานได้

พอถึงบ่ายวันเสาร์ในสัปดาห์นั้น ภราดาไมเกิลซึ่งเป็นอธิการบดี

ในขณะนั้นก็เดินไปตามห้องเรียนต่าง ๆ  ตามประเพณี เพื่อชำาระบาป

ของนักเรียนแต่ละห้องซึ่งได้รับ “แบ๊ดโน้ต” ด้วยไม้เรียวอาญาสิทธ์ิ 

มาถึงห้องมัธยม ๒ แผนกฝรั่งเศส เปิดสมุดปกดำาแล้วแกส่ันศีรษะ 

ทำาตาเหลือก ๆ  บอกว่าน่าประหลาด ส่งภาษากับภราดาหลิมสัก ๒–๓  

คำา แล้วก็เรียกชื่อผมออกไปหน้าช้ัน ชำาระบาปด้วยไม้เรียว ตีท่ีฝ่ามือ 

๑ แปะ ในสมุดประจำาตัวของผมในสัปดาห์นั้นมีเลข ๙ ในช่องความ
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ตึกเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ประพฤติ (ปกติ = ๑๐ ไม่พอใช้ = ๙ เลว = 8 ใครได้ต่ำากว่า 8 มีหวัง

ถูกอัปเปหิ)

เพื่อความเข้าใจดีของท่านผู้อ่าน ผมรู้ตัวก่อนแล้วว่าต้องถูก

ทำาโทษ และเห็นแล้วว่าคุ้มกับการที่ได้ใช้อภิสิทธิ์ปีนหน้าต่างกระโดด

ออก ๒ ครั้ง ปีนเข้ามา ๑ ครั้ง เพราะตามปกติวินัยของโรงเรียน 

อัสสัมชัญก็คงเหมือนกับวินัยของโรงเรียนอื่น ๆ  คือห้ามนักเรียนปีน

หน้าต่างแม้แต่ครั้งเดียว และในกาลต่อมาจนกระทั่งผมเรียนจบออก

มาเป็นครู ภราดาหลิมกับผมก็สนิทสนมรักใคร่กันตลอดมา จนกระทั่ง

จากกันไปในที่สุด

ผมได้รับบทเรียนอันมีค่าจากแบ๊ดโน้ตครั้งนั้น คือ ถ้าเราฟัง

อะไรไม่ได้ศัพท์ก็อย่าจับเอาไปกระเดียด นักเรียนที่ตั้งใจจะเรียน 

นักศึกษาช้ันอุดมที่จะเรียนวิชาชั้นสูงต่อไป นักค้นคว้าทางวิชาการ  

นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ต้องจับข้อเท็จจริงให้แน่ 

เสียก่อน จึงจะเรียนรู้หรือวิจัยทางวิชาการได้ ผู้ซึ่งมีหน้าที่วินิจฉัย

เร่ืองต่าง ๆ  ถ้าเราจับเอาเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริง ไม่สืบสวนไตร่ตรอง

ให้แน่นอนเสียก่อน ย่อมจะไม่สามารถวินิจฉัยเรื่องนั้น ๆ  ได้ถูกต้อง  

บางคนมีความรู้มาก แต่ทำาอะไรผิดพลาดเสมอ สาเหตุส่วนใหญ่มักจะ

มาจากความบกพร่องในทางข้อเท็จจริงที่หามาได้
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แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ ๒๔๗๕

พิมพ์ครั้งแรกใน

สังคมศ�สตร์ปริทัศน์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๕

เม่ือมิถุนายน ๒๔๗๕ ผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 8 อยู่ 

โรงเรียนอัสสัมชัญไม่เคยเรียนเรื่องการเมืองการปกครอง ไม่เคยคิดถึง

สิทธิเสรีภาพของราษฎร เคยเรียนหนังสือเรื่องพลเมืองดี ซึ่งสอนว่า 

พลเมืองมีหน้าที่อย่างใดบ้าง จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไร แต่ 

ไม่เคยมีใครสอนว่า พลเมืองก็มีสิทธิเสรีภาพด้วย เคยเรียนรู้ว่า คำาขวัญ

ของชาติฝรั่งเศส คือ เสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพ แต่ไม่ทราบ

ละเอียดว่า เมื่อฝรั่งเศสเขาปฏิวัตินั้นเกิดอะไรขึ้น เพราะทางโรงเรียน

นั้นสอนประวัติศาสตร์หยุดแค่รัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ หนังสือ

เรียนธรรมจริยาทั้งภาษาไทยและฝรั่งเศส สั่งสอนแต่ให้เช่ือฟังเคารพ

นบนอบผู้ใหญ่รักใคร่เพื่อนฝูง โอบอ้อมอารีแก่คนโดยทั่วไป โลกของ

คนหนุ่มอย่างผมในสมัยนั้น เป็นโลกที่ตัดปัญหาการเมืองออกไปเสีย 

มีแต่ปัญหาให้ศึกษาเร็ว ๆ  เสร็จส้ินด้วยดี จะได้ออกไปประกอบอาชีพ 

ช่วยครอบครัวทางเศรษฐกิจ คนที่ได้เห็นน้อยรู้น้อย ก็ยากน้อย รู้มาก

จะยากนาน ชีวิตของคนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในดุลเสถียรภาพทางการเมือง

จิตใจที่อยู่ในดุลแห่งเสถียรภ�พนี้ เริ่มหวั่นไหวเล็กน้อย 

ในปี ๒๔๗๕ เพร�ะเหตุก�รณ์ ๓ ประก�ร
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ประการแรก ในชั้นมัธยมปีที่ 8 ภาคฝรั่งเศสในอัสสัมชัญ 

ขณะน้ัน อาจารย์เริ่มสอนปรัชญาซึ่งแยกหัวข้อออกเป็น จิตวิทยา  

ธรรมจริยา ตรรกวิทยา และเทววิทยา ได้เริ่มเรียนรู้ว่า ความคิดของ

มนุษย์เป็นส่ิงประเสริฐ ความประเสริฐนี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในสภาพ

ที่ปราศจากอวิชชาและพันธนาการ กล่าวคือ ในสภาพที่มีเสรีภาพ 

เสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน การอภิปราย และการสมาคม 

จำาได้ว่าหนังสือตำาราปรัชญานั้น นักบวชโรมันคาทอลิกเป็นผู้เขียน 

และอาจารย์ผู้สอนก็เป็นนักบวชโรมันคาทอลิก

ประการที่ ๒ ได้มีการรัฐประหารเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ 

๒๔ มิถุนายน จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบบรัฐธรรมนูญ 

โดยมีพระมหากษัตริย์ และในรัฐธรรมนูญได้ระบุสิทธิ และเสรีภาพของ

ประชาราษฎรไว้หลายประการ มาตราแรกบัญญัติไว้ว่า อำานาจอธิปไตย

มาจากปวงชนชาวไทย๑

ประการที่ ๓ เกิดขึ้นในโรงเรียนอัสสัมชัญเอง คือ เกิดมีนักเรียน

จำานวนหนึ่งใช้สิทธิเสรีภาพเรียกร้องให้โรงเรียนกระทำาการบางอย่าง 

เช่น ให้หยุดเรียนในวันพิธีพุทธศาสนา ให้มีเครื่องแบบนักเรียน 

เป็นต้น ทางโรงเรียนได้ใช้อำานาจลงโทษนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 

ทางฝ่ายนักเรียนก็โต้ตอบด้วยการสไตรค์ไม่เข้าห้องเรียน เหตุการณ์

ลุกลามต่อไป โรงเรียนจึงตัดสินใจปิดโรงเรียนชั่วคราว

๑  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

มาตรา ๑ บัญญัติว่า “อำานาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” ส่วน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๒ บัญญัติว่า “อำานาจ

อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม...”
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ผมเองไม่ได้มีเดียงสาในเหตุการณ์ต่าง ๆ  นัก ในการเรียน

ปรัชญาก็เล่าเรียนไปด้วยความสนใจกับบทเรียนอย่างธรรมดา ไม่ได้คิด

อะไรนอกเหนือจากนั้นไป ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ 

หรือในเรื่องสไตรค์ที่โรงเรียน ผมก็มีบทบาทเพียงแบบไทยมุง คือ คอย

มุงดูเขา สนุกดี ไม่ได้สำานึกว่ามีความสำาคัญอย่างใด เม่ือทางโรงเรียน

สั่งปิดเรียน กลับรู้สึกเสียดาย เพราะได้เรียนมาจนเกือบจบหลักสูตร

แล้ว ใกล้จะได้ออกไปทำามาหากินให้คุ้มกับที่แม่ได้ลงทุนลงแรง ลำาบาก 

ยากเข็ญมาหลายปี เพื่อให้การศึกษา ก็มาสะดุดหยุดลงเช่นนี้ เพราะ

เหตุที่พวกเราก่อความวุ่นวาย ไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ เป็น 

ลูกศิษย์คิดล้างครู ไม่อยู่ในระเบียบวินัย

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกในเสถียรภาพแห่งชีวิต ได้เริ่มสั่นคลอน

ไปบ้าง โดยที่กรอบชีวิตได้ขยายตัวออก การครองชีวิตแบบเดิมนั้น  

ถึงจะมีเสถียรภาพและได้ดุลก็จริง แต่น่าสงสัยว่าเสถียรภาพไม่ใช่

ส่ิงเดียวที่พึงปรารถนากระมัง คงจะมีสิ่งอื่นที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่า

เสถียรภาพ ดุลแห่งชีวิตนั้นสงสัยว่า เป็นจุดที่เคลื่อนไหวได้ ขึ้นสูงลงต่ำา

ได้ ชีวิตที่ทรงดุลอยู่ในระดับสูง คงจะดีกว่าชีวิตที่ทรงดุลอยู่ในระดับต่ำา 

และมนุษย์กับสังคมของมนุษย์นั่นเองสามารถกระทำาให้จุดดุลแห่งชีวิต

ขึ้นสูงลงต่ำาได้ ตามภาษาท่ีใช้กันอยู่ในสมัยนี้ มนุษย์อาจจะ “พัฒนา” 

ให้ชีวิตมีระดับต่ำาได้ และให้สมดุลอยู่ในระดับใดก็ได้ตามความสามารถ

ของมนุษย์ คำาว่าชีวิตในที่นี้ หมายถึง การครองชีพในด้านต่าง ๆ  

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การสังคม เป็นต้น

ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นน้ี ทำาให้ผมกับเพื่อนรุ่นหนุ่มอีก ๒–๓ คน 

ชักชวนกันแสวงหาคำาตอบจากหนังสือต่าง ๆ  ซ่ึงเดิมทางโรงเรียนห้าม
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ไม่ให้อ่าน เพราะเป็นบาป เช่น หนังสือของรุสโซ วอลแตร์ โซลา และ

หนังสือประวัติศาสตร์การปฏิวัติของฝรั่งเศส เป็นต้น ต่อมาเมื่อผมอ่าน 

ภาษาอังกฤษออก ได้อ่านศึกษาจากจอห์น สจ๊วต มิลล์ ฮอบสัน  

ฮอบเฮาส์ ทอนี ลาสก้ี รัสเซล เจฟเฟอร์สัน ลินคอล์น รวมทั้ง

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในสมัยนั้น แม้ว่าเราจะได้เริ่มสนใจเสาะแสวงวิชาเกี่ยวกับ

การบ้านเมืองแล้วก็ดี ผมต้องหมกมุ่นอยู่กับการประกอบอาชีพเลี้ยง

ครอบครัว งานสอนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นภาระหนักพอดูสำาหรับ 

ครูใหม่รุ่นหนุ่มวัย ๑8–๒๐ ปี ฉะนั้น ในเรื่องการบ้านเมืองของไทย ผม

ยังคงสังกัดไทยมุง คือคอยติดตามอ่านและฟังข่าวอยู่บ้าง โดยมิได้คำานึง

ว่า ตนเองมีบทบาทอย่างใดบ้างในเรื่องของบ้านเมือง

ลัทธิไทยมุงติดนิสัยผมอยู่หลายปี จนกระทั่งเมื่อได้รับทุน 

เล่าเรียนไปศึกษาต่อท่ีอังกฤษในปี ๒๔8๑ การเลือกตั้ง การจัดคณะ

รัฐมนตรี การอภิปรายในสภาฯ ความแตกแยกกันในคณะรัฐบาล 

เจ้าคุณมโนปกรณ์นิติธาดา สมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม  

รัฐประหารคร้ังที่ ๒ กบฏบวรเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๗ สละราชสมบัติ 

คณะราษฎรฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนแตกแยกกัน เจ้าคุณพหลพล- 

พยุหเสนาลาออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ เข้าแล้วออกอีก หลวงพิบูล- 

สงครามถูกลอบยิง การประหารชีวิตศัตรูทางการเมือง การปิดปากมิให้

ติเตียนรัฐบาล ฯลฯ เหล่านี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่มุงดูเขา ส่วนใหญ่มุงดูเพื่อ

ความสนุกเหมือนมุงดูลิเก ไม่แตกต่างกับบรรดาไทยมุงที่มีจำานวนมาก 

ล้นหลามในปัจจุบัน แต่บางครั้งก็อดรู้สึกสลดและอนาถใจไม่ได้  

เมื่อคนไทยต่อคนไทยพิฆาตฆ่าฟันกันเอง หรือเมื่อแน่ใจว่า พ่อของ
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เพื่อนถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาเท็จและการปลุกพยานเท็จ ได้เคยฉุกคิด

ว่า เราก็เป็นพลเมืองคนหน่ึง มีหน้าที่และสิทธิเสรีภาพที่จะร่วมกันกับ 

ผู้อื่น บันดาลให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปโดยชอบธรรม เมื่อก่อน

จะเดินทางไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ ผมได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน

ชีวิต แต่ในบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ไม่รู้จักเสียส่วนมาก ท่ีรู้จัก

บ้างก็ชื่อเสียงไม่น่าศรัทธา ไม่ทราบว่าจะเลือกใครดี ผลสุดท้ายตัดสินใจ 

ลงคะแนนให้ผู้สมัครท่านหนึ่งซึ่งเป็นครู เพราะคิดว่า เราก็เคยเป็นครู 

ไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกครู

ในภาวะไทยมุงระยะปี ๒๔๗๖ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมืองยังไม่ได้เร่ิมตั้ง ผมยังไม่ได้เรียนกฎหมาย แต่ได้ติดตาม

เพื่อน ๆ  ที่แก่กว่าและกำาลังเรียนกฎหมายอยู่ไปเที่ยวโรงเรียนกฎหมาย

ในวันพฤหัสฯ ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญหยุด สังเกตดูว่า นักเรียนกฎหมาย

บางคนพกปืน ผมถามเขาว่า ทำาไมพกปืน เขาเล่าว่า นักเรียนกฎหมาย

กับพวกทหารไม่ลงรอยกันเรื่องการเมือง ผมก็เซ่อถามเขาว่า ก็ไม่ลงรอย 

กันทางการเมืองทำาไมต้องใช้ปืนด้วย ควรจะใช้สันติวิธีกระมัง ฐาน 

คนชาติเดียวกัน ตอนนั้นถึงเวรที่ไทยมุงถูกพวกนักเรียนกฎหมายมุงดู  

ด้วยความประหลาดใจ หัวร่อกันงอหาย บางคนว่า ไอ้นี่แปลก คิด

ประหลาด ๆ  เปิ่น ๆ  

ในปี ๒๔8๑ ผมได้เข้าเรียนที่อังกฤษแล้ว ในตอนปลายปี

โรงเรียนปิด ได้ไปพักตากอากาศท่ีเมืองทอร์กี ชายทะเลทางตะวันตก

เฉียงใต้ของอังกฤษ นักเรียนไทยอีกคนหนึ่งชื่อ พร้อม วัชระคุปต์ 

ไปพักอยู่ด้วยกัน พร้อมเรียนวิชาโลหกรรมที่มหาวิทยาลัยลอนดอน  

เป็นชาวโคราช เรียนชั้นมัธยมปลายอยู่ที่อำานวยศิลป์ วันหน่ึงพร้อม
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ศาสตราจารย์ ดร.พร้อม วัชระคุปต์ (คนขวา)

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนไทยเข้าประชุม ECAFE
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ละล่ำาละลักมาบอกว่า “ตายแล้วโว้ย” ถามว่า “จะตายเรื่องอะไร?” 

พร้อมด่าให้แล้วจึงอธิบายว่า เมืองไทยต่อไปนี้จะแย่แล้ว เพราะหลวง

พิบูลสงครามได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนเจ้าคุณพหล คงจะเป็นระบบ

เผด็จการแบบเยอรมนีและอิตาลี ผมขอรับสารภาพว่าไม่เคยคิดมา

ก่อน พร้อมเป็นคนแรกที่ให้สติเรื่องเผด็จการและประชาธิปไตย ตั้งแต่

นั้นมาจนพร้อมตายจากไป (เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๕ น้ีเอง) พร้อม

กับผมก็ถกกันเสมอถึงเรื่องเสรีภาพ ประชาธิปไตย ลัทธิการเมืองฝ่าย 

ซ้าย ฝ่ายขวา ฯลฯ ตลอดมา โปรดสังเกตว่า พร้อม วัชระคุปต์ เป็น 

นักวิทยาศาสตร์ปริญญาเอกทางโลหกรรม อาจารย์ช้ันพิเศษในจุฬา- 

ลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีสติทางการเมือง และเป็นผู้หน่ึงที่ให้สติ

นั้นแก่ผมซึ่งเรียนทางสังคมศาสตร์ เพื่อนรักเอ๋ย...

สำาหรับท่านท้ังหลายท่ีเป็นบุคคลสำาคัญ มีบทบาทในการ

รัฐประหารปี ๒๔๗๕ นั้น ผมมิได้รู้จักท่านเป็นส่วนตัวจนกระท่ังเป็น 

เสรีไทยเข้ามาในตอนสงครามญี่ปุ่น ฉะนั้นจะของดไม่กล่าวในที่นี้ 

เพราะห่างไกลจากเรื่องปี ๒๔๗๕ ไปมาก

ก่อนจบบทคว�มนี้ ใคร่จะเสนอคว�มเห็นสัก ๒ ข้อ

ประการแรก เรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่สำาคัญแก่ชีวิต 

อิสรภาพของคนและชาติเรามาก พวกเราแต่ละคนไม่ควรจะมัวถือลัทธิ

ไทยมุงอยู่ร่ำาไป การมุงดูเขาทำาอะไรกันนั้น มักจะสนุกดีและไม่เสี่ยง

อันตรายด้วย เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำาไป ไทยมุงก็แผ่เมตตา

ให้โดยบ่นว่าสงสาร เมื่อสงสารแล้วเราก็สบายใจแก่ตนเอง ถ้าใครเขา 

โกงกินกันหรือใช้อำานาจเป็นอธรรมเราก็ย้ายสังกัดจากไทยมุงเป็น 
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ไทยบ่น หรือผสมกันเป็นไทยมุงบ่น ล้อมวงกันบ่นไปนินทาไปสนุกดี

อีก เพราะเรื่องที่เอามานินทานั้นมันสนุกแทบทุกเรื่อง ในกรณีที่มีใคร

ตกกระป๋อง หรือถูกประทุษร้ายเพราะยื่นคอเข้าไปให้เขาสับเอาทาง 

การเมือง ไทยมุงก็มักจะสมน้ำาหน้า อยากแกว่งเท้าหาเสี้ยนทำาไม  

นี่แหละสุภาษิตไทยดี ๆ  ไทยมุงก็เอาไปตีความให้เป็นทุภาษิตไปได้

ถ้ารักจะให้ดุลแห่งชีวิตของประชาชาติไทย เคลื่อนสูงขึ้นไป

โดยไม่ท้ิงเสถียรภาพ ไม่มีทางอื่น ต้องร่วมกันมาก ๆ  เลิกลัทธิไทยมุง  

ไทยบ่น ไทยมุงบ่นเสีย ชวนกันย้ายสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทย 

เรียกร้อง แล้วไทยจะเจริญ

ข้อสุดท้าย ขอเสนอเพื่ออภิปรายกันต่อไปว่า บ้านเมืองอัน 

พึงปรารถนาของเรานั้นควรจะมีลักษณะประการใดบ้าง ผมมีความเห็น

ว่า ควรจะมีลักษณะ ๔ ประการ คือ (๑) มีสมรรถภาพ (๒) มีเสรีภาพ 

(๓) มีความยุติธรรม และ (๔) แผ่เมตตากรุณา

สมรรถภ�พ หมายความว่า บุคคลในบ้านเมืองนั้น มีความรู้ 

ความสามารถ ความขยันขันแข็ง มีวิธีทำางาน การจัดรูปงาน และ

การประสานงานกันอย่างเรียบร้อย จะคิดทำาอะไร ก็สามารถทำาไป

ได้โดยสะดวกและคล่องแคล่วว่องไว สมรรถภาพในด้านการปกครอง 

หมายความว่า หัวหน้าพรรคการเมืองรู้จักวิธีเป็นผู้นำาลูกพรรค มือ

สะอาดพอที่จะป้องกันมิให้ลูกพรรคขู่กรรโชกได้ และแม้จะประสบ

ลูกพรรคท่ีเลว ก็สามารถขจัดอุปสรรคได้ โดยไม่ต้องละท้ิงหลักการ 

เสรีภาพ ยุติธรรม และเมตตากรุณา

เสรีภ�พ หมายความว่า บุคคลแต่ละคน คณะแต่ละคณะ มี

สิทธิเสรีภาพสมศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทำาอะไรได้โดยมิต้องหวาดหวั่น 
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เว้นแต่จะเป็นการประทุษร้ายต่อผู้อื่นหรือเป็นการจำากัดเสรีภาพของ

ผู้อื่น เสรีภาพเป็นหัวกุญแจแห่งความดำาริริเริ่ม เพ่ือสร้างสรรค์ความ

เจริญ การที่มนุษย์มีเสรีภาพก่อให้เกิดความคิดต่าง ๆ  กัน ย่อมเปิด

โอกาสให้มีทางกว้างสำาหรับเลือกวิธีที่ดีมีประโยชน์ท่ีสุดได้ เป็นทางที่

เหนือกว่าการบังคับให้ทุกคนคิดอ่านเข้ารอยเดียวกันหมด ความสำานึก

ในเสรีภาพของแต่ละคนก่อให้เกิดความสามัคคีในชาติได้ และความ

สามัคคีสมานฉันท์เป็นคุณประโยชน์ยิ่งนัก ในวาระที่บ้านเมืองตกอยู่

ในภาวะอันตรายจากภายในและภายนอกประเทศ

คว�มยุติธรรม หมายความว่า บ้านเมืองมีขื่อมีแป ใช้กฎหมาย

และขบวนการตุลาการเป็นกติกาสำาหรับทุกคนเสมอหน้ากันหมด โดย

ตั้งรากฐานอยู่มั่นคงด้วยความชอบธรรมและศีลธรรม การปกครอง 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือประกาศิตตามอำาเภอใจของคนคนเดียวหรือ 

หมู่น้อยหมู่เดียว

คว�มเมตต�กรุณ� หมายความว่า มีการช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน แทนที่จะคิดพิฆาตกัน ผู้ท่ีเกิดมาแล้วล้ำาหน้ากว่าผู้อื่น

ย่อมประคับประคองผู้ที่ล้าหลัง เฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีพิการทางร่างกาย

หรือจิตใจ รัฐบาลขจัดทุกข์บำารุงสุข แบ่งความเจริญให้ทั่วหน้า รามอน  

แมกไซไซ กล่าวไว้ว่า “ใครเกิดมามีน้อย กฎหมายควรอำานวยให้มาก”

ขออุทิศส่วนดีของบทคว�มนี้ ถ้�มี เป็นที่ระลึกถึง 

ดร.พร้อม วัชระคุปต์ ผู้ใฝ่ในเสรีภ�พของประช�ชนช�วไทย
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ในชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์กับอาจารย์และเพื่อนที่

London School of Economics and Political Science

พ.ศ. ๒๔๘๔

แถวนั่งเก้าอี้: คณาจารย์ Benham, Hayek, Kaldor
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เรียนให้เก่ง

พิมพ์ครั้งแรกใน เศรษฐศ�สตร์ ธรรมศ�สตร์ ๒๕๑๐

ในการเขียนเรื่องสำาหรับอนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ประจำาปี ๒๕๑๐ 

ผมจะขอคุยสักหน่อย คำาว่าคุยในสมัยนี้หมายความว่าโอ้อวด นาน ๆ  ที

ฟังอาจารย์โอ้อวดบ้างหวังว่าคงไม่รังเกียจ

มีนักศึกษามาถามผมบ่อย ๆ  ว่า ได้ข่าวว่าคณบดีเรียนเก่ง เรียน

อย่างไรจึงเก่ง บางคนกล้าหน่อยก็ถามว่า ที่เขาลือกันว่าเรียนเก่งนั้นจริง

เพียงใด

คำาถามเช่นนี้จะตอบโดยไม่โอ้อวดย่อมทำาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ควรพิจารณาข้อเท็จจริงก่อน 

ในชั้นประถมและมัธยม ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

สอบไล่ได้คะแนนรวมมักจะไม่ต่ำากว่า 8๐% บางครั้งพลาดก็ต่ำาลงมา

บ้าง แต่ก็ไม่ถึง ๗๕% แต่ตั้งแต่มัธยม ๕ ไปถึง 8 คะแนนส่วนมากใกล้  

๙๐% บางปีก็เกินกว่า ๙๐% 

ในการศึกษาขั้นอุดมท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง ผมเรียนพลาง ทำางานพลาง สอบไล่ได้เป็นธรรมศาสตร์

บัณฑิตภายในกำาหนด ๓ ปี คะแนนส่วนมากได้พอผ่านไป รับ

พระราชทานปริญญาลำาดับที่ ๖๕ ในจำานวนรุ่นเดียวกัน ๗๙ คน

ในการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย

ลอนดอนมีการสอบไล่ ๒ ครั้งในระยะ ๓ ปี สอบชั้น intermediate เมื่อ

ปลายปีแรกเข้าใจว่าได้คะแนนไม่สู้ดีนัก (ถ้าดีก็คงจำาได้เอามาคุยได้)  
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และสอบชั้น finals เมื่อปลายปีท่ี ๓ การสอบ finals มีสอบข้อเขียน  

๙ ลักษณะวิชา และอาจารย์บอกผลว่าสอบได้ grade A 8 ลักษณะวิชา 

และ B ๑ ลักษณะวิชา สรุปได้ว่า เกียรตินิยมอันดับ ๑ ได้รับอนุญาต

ให้เรียนปริญญาเอกต่อได้ 

ในการศึกษาช้ันปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย

ลอนดอน (หลังจากไปเป็นทหารเสีย ๓ ปีกว่า) ไม่ต้องสอบเขียนแต ่

ทำาวิทยานิพนธ์ (เรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุก) และการ 

สอบปากเปล่าได้กระทำาสำาเร็จภายใน ๓ ป๑ี เอาวิทยานิพนธ์มาอ่าน

ใหม่เร็ว ๆ  นี้รู้สึกว่าไม่สู้จะวิเศษนัก 

สมมติว่าผลของการเรียนตามข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงว่าเรียนเก่ง 

ปัญหาต่อไปคือเรียนเก่งอย่างไร ท่ีจะบรรยายต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ใช้ 

มาแล้วเฉพาะตัวไม่อาจเอื้อมที่จะแสดงเป็นหลักการสำาหรับนานา 

จิตตัง แต่บางข้อก็คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอื่นได้บ้าง เช่น ความ

พากเพียร 

๑. คว�มพ�กเพียร ถ้าใครบอกเราว่ามีผู้นั้นผู้นี้สติปัญญาเลิศ

มนุษย์ ไม่ต้องเล่าเรียนอะไรนักหนาก็สอบได้ดีและเด่น อย่าเชื่อ เพราะ

๑ ผมเริ่มเรียนใหม่เมื่อเลิกสงครามในต้นปี ค.ศ. ๑๙๔๖ เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จและสอบ 

ปากเปล่าเสร็จเมื่อปลายปี ค.ศ. ๑๙๔8 แต่เผอิญเวลานั้นทางการเมืองไทยโจษกันอย่าง

ชวนให้เสียหายว่า ผมได้โดดร่มเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมปฏิวัติหรือปฏิวัติซ้อน พ่ีน้อง

ทางกรุงเทพฯ เดือดร้อนใจเขียนจดหมายไปบอกทางลอนดอนว่าอย่าเพ่ิงเดินทางกลับ  

จะเป็นอันตราย เพราะเพื่อนฝูงก็ถูกจับไปหลายคน ผมจึงเข้าหาศาสตราจารย์ Robbins 

ขออย่าเพิ่งให้มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไล่ได้ เพราะถ้าสอบไล่ได้แล้วก็ต้องเดินทาง 

กลับ ถ้าเดินทางกลับตอนน้ันก็อาจจะมีอันตราย ศาสตราจารย์ Robbins บอกว่า  

หมอนี่พิกล ต้ังแต่ต้ังมหาวิทยาลัยมามีแต่คนมาเร่งให้ประกาศผลสอบไล่ได้ นี่ขอให ้

หน่วงไว้ แต่ท่านก็หน่วงให้หลายเดือน – ป๋วย.
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สติปัญญานั้น จริงอยู่ บางคนอาจจะมีดีกว่าคนอื่น แต่การฝึกฝนสติ

ปัญญานั้นไม่มีวิธีอื่น นอกจากใช้ความอุตสาหะพากเพียร 

เมื่อผมเรียนอยู่มัธยม ๕ กำาลังคลั่งพลศึกษา เพื่อน ๆ  เขาชวนให ้

ออกวิ่งเช้า ๆ  ก็ต่ืนแต่ตี ๓ หรือตี ๔ ว่ิงบ้างเดินบ้างจากตลาดน้อยมา 

สนามหลวง (เพื่อน ๆ  บางคนวิ่งได้หลายรอบ ผมบางทีก็ได้รอบ บางที

ก็คร่ึงรอบ) แล้วก็วิ่งรอบสนามหลวงแล้วกลับบ้าน พอกลับบ้านยังไม่

สว่าง จิตใจก็ปลอดโปร่ง ก็รู้สึกว่าเวลาเช้าตรู่นี้เป็นเวลาเหมาะสำาหรับ

เล่าเรียน ต่อมาแม้จะไม่ออกว่ิงเช้ามาก ๆ  ก็มีเวลาท่องและหาความรู้

จากหนังสือเรียนได้สัก ๒–๓ ชั่วโมงก่อนไปโรงเรียน วันละ ๒–๓ ชั่วโมง

นี้เป็นกำาไรสุทธิ เพราะปกติมันจะทำาการบ้านเสร็จตอนเย็นหรือหัวค่ำา 

ก่อนเข้านอน 

เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ กลางวันต้องเป็นครู และครูอัสสัมชัญ

ต้องทำางานหนักตลอดวัน การดูหนังสือธรรมศาสตร์ใช้เวลาค่ำา และเวลา

เช้ามืดส่วนมากมักจะไปค้างกับเพื่อนหลายคนที่กำาลังเรียนธรรมศาสตร์

ด้วยกัน 

เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ยิ่งต้องพากเพียรเป็นพิเศษ เพราะรู้ตัว

ว่าภาษาอังกฤษเราแพ้เปรียบเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ส่วนมากผมเข้า 

ห้องสมุดอ่านตำาราตั้งแต่เช้า แล้วออกจากห้องสมุดกลับบ้าน เมื่อ 

ห้องสมุดปิด คือ ตอน ๓ ทุ่มครึ่ง ถึงเวลาฟังคำาบรรยายหรือเข้า

ห้องเรียนก็ไป ถึงเวลาอาหาร ก็รับประทานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในที ่

ใกล้เคียง (มีเพื่อนนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งที่ช่วยบังคับใจซึ่งกันและกัน) 
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๒. ก�รจัดเวล�ให้เหม�ะ มนุษย์เราจะเรียนตลอดเวลาไม่ได้ 

ถ้าทำาเช่นนั้นอาจจะมีผลร้าย บางคนอาจจะเสียสติไปเลย ฉะนั้น จึงต้อง

มีเวลาพักผ่อน เฉพาะอย่างยิ่งใกล้ ๆ  สอบไล่ 

เมื่อเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญ มีวันหยุดคือวันพฤหัสและวันอาทิตย์  

แต่มีการบ้านให้ทำา นักเรียนก็มีวันเลือก ถ้าทำาการบ้านวันพฤหัสเย็น

และค่ำา วันพุธก็ไม่ทำางาน ถ้าจะหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ ก็รีบทำาการบ้าน

ในตอนเย็นและค่ำาวันเสาร์ เป็นต้น 

เม่ือผมเรียนธรรมศาสตร์ เพื่อน ๆ  กับผมที่ดูหนังสือด้วยกัน  

มักจะหยุดทำางานค่ำาวันเสาร์ และเต็มวัน วันอาทิตย์

เมื่อผมเรียนที่อังกฤษ ก็ติดนิสัยพักงานวันพุธตั้งแต่เที่ยงเป็นต้น

ไป และพักวันเสาร์บ่าย ตลอดถึงเย็นวันอาทิตย์ ค่ำาวันอาทิตย์เริ่ม

ทำางานเตรียมไปฟังคำาบรรยายให้รู้เรื่องในวันจันทร์

ระยะก่อนสอบไล่เป็นระยะเวลาที่สำาคัญ โดยทั่วไปผมจะต้อง

พยายามหาเวลาหยุดให้สมองโปร่งก่อนสอบไล่ มากน้อยตามความ

เหมาะสมและจำาเป็น ฉะน้ัน หมายความว่าระยะเวลาก่อนจะถึงตอน

หยุดพักให้สมองโปร่งนั้น ก็ต้องมุทำางานมากเป็นพิเศษ ระยะมุนี้ 

ต่างกันตามกาลเทศะ เมื่ออยู่อัสสัมชัญ ผมก็มุประมาณ ๒ สัปดาห์แล้ว

หยุด ๑ สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ทั้งสัปดาห์ จากจันทร์ถึงศุกร์ วันศุกร์เป็น

วันโต้รุ่ง วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันนอนพักผ่อน เม่ืออยู่อังกฤษ ตอน

สอบ finals ปลายปีที่ ๓ (ปีหนึ่งมี ๓ ภาค) ก็มุในภาคที่ ๒ และพักผ่อน

ในภาคที่ ๓ ก่อนสอบไล่

ที่เรียกว่าพักผ่อนเพื่อให้สมองโปร่งนั้นก็ทำาได้หลายวิธีต่าง ๆ  กัน  

แล้วแต่จะชอบ ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่ออยู่ธรรมศาสตร์นั้นผมนอน 
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พักผ่อน เมื่ออยู่อัสสัมชัญผมใช้วิธีเดินเล่น คือตอนเช้าหรือบางที 

ตอนค่ำา เดินจากบ้านที่ตลาดน้อยมาทางเจริญกรุง เข้าสี่พระยา ออก

พญาไท เลี้ยวซ้ายตอนปทุมวัน ข้ามสะพานกษัตริย์ศึก ผ่านวัด

เทพศิรินทร์ วงเวียน ๒๒ กรกฎา กลับบ้าน (เวลานั้นถนนที่เดินยัง

เปลี่ยวมืดและสงบ) ขณะที่เดิน ก็นึกถึงสูตรคณิตศาสตร์ คิดทบทวนปีที ่

สำาคัญในประวัติศาสตร์ ฯลฯ พลางชมนกชมไม้ไปด้วย เมื่อผมเรียนอยู่

อังกฤษ เวลาพักตามปกติก็คือไปดูหนัง เล่นบิลเลียด เป็นต้น แต่เมื่อ

พักให้สมองโปร่งก่อนสอบไล่ในภาค ๓ ปีที่ ๓ นั้น ผมใช้เวลาถกและ

อภิปรายกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ และดูหนังมากขึ้น แต่

ไม่ดูหนังสือ

๓. ก�รถกอภิปร�ย สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม ครูผู้สอนเป็น

ผู้ที่แนะนำาวิชาอย่างถ่ีถ้วนสมบูรณ์ และเป็นผู้นำาในการถามการตอบ

ในห้องเรียน นักเรียนด้วยกันไม่จำาเป็นต้องนำาเรื่องวิชาเรียนมาถกหรือ

อภิปรายกันมากนัก แต่ถึงในช้ันมัธยมก็ตาม ถ้านักเรียนใช้ความคิด

ความอ่านมากเพียงพอ ย่อมจะเกิดประเด็นให้ปุจฉาวิสัชนากันได้ และ

จะเป็นประโยชน์แก่การเรียนมิใช่น้อย ในโรงเรียนมัธยมท่ีทันสมัย ครู

ย่อมส่งเสริมให้มีการอภิปรายในหมู่นักเรียน เพื่อฝึกฝนให้สามารถ 

ใช้ความคิดโดยลำาพังได้มากขึ้น

ในการศึกษาขั้นอุดม การถกเถียง และอภิปรายระหว่าง

นักศึกษาเป็นของจำาเป็น เม่ือผมเรียนธรรมศาสตร์ วิสัยของนักศึกษา

ที่จะอภิปรายถกเถียงประเด็นในวิชาการต่าง ๆ  มีมาแต่เดิมแล้ว ตั้งแต่

ครั้นยังเป็นโรงเรียนกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อดูหนังสืออยู่กับเพื่อน ๆ  เป็น
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อาจารย์ป๋วยกับอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์
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หมู่คณะ การอภิปรายโต้เถียงกันก็เป็นของธรรมดา เฉพาะอย่างยิ่งใน

เมื่อพวกเราเป็นพวกท่ีไม่ได้ไปฟังคำาบรรยายในตอนกลางวันเป็นส่วน

ใหญ่ การถกอภิปรายมีผลยั่วยุให้แต่ละคนต้องศึกษาต่อ ต้องคิดต่อ 

แล้วกลับมาถกอภิปรายต่อ นี่แหละนักปราชญ์สมัยนี้เรียกกันเสียโก้ว่า 

“บรรยากาศทางวิชาการ” (academic atmosphere) แท้จริงก็เป็นสิ่ง

ที่พวกเรานักศึกษาสร้างกันได้ด้วยพวกเรากันเอง แต่ถ้าอาจารย์เข้าช่วย

แนะด้วยก็ยิ่งดี ที่บ่นกันว่ามหาวิทยาลัยเรามักจะไม่มีบรรยากาศทาง

วิชาการนั้น พวกคณาจารย์ก็ต้องรับผิดที่ไม่ได้ช่วยอำานวยให้เกิดขึ้น แต่

ไม่ควรลืมว่านักศึกษาก็สามารถช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าตั้งใจจะ

ทำาให้เกิดขึ้นจริง

เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ได้พยายามจับกลุ่มเพื่อน ๆ  นักศึกษา

ด้วยกัน สำาหรับถกเถียงอภิปรายกันนอกเวลาเรียน เท่าที่จำาได้มีอังกฤษ 

๑ คน อินเดีย ๑ คน จีน ๑ คน ลังกา ๑ คน และไทย ๑ คน บาง

คนก็ถนัดในวิชานี้ เพื่อน ๆ  ก็ได้พึ่ง เพื่อน ๆ  ถนัดวิชานั้นเพื่อนคนอื่น

ก็ได้ฟัง แต่ถึงจะถนัดในวิชาเดียวกัน ตำาราท่ีจะอ่านก็มีมากเหลือกำาลัง 

พวกเราแยกกันอ่านแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ได้ประโยชน์ทั้งแตกฉาน และ

ลึกซึ้ง ยิ่งใกล้สอบพวกเราเลิกดูหนังสือกันแล้ว แต่ดูบันทึกท่ีย่อเร่ืองไว้ 

เอาข้อสอบเก่า ๆ  มาผลัดกันตอบคนละข้อสองข้อให้คนอื่นฟังให้คนอื่น

ท้วง ความกระจ่างแจ้งในวิชาก็เกิดขึ้น แต่ละคน สมองก็โปร่งเพราะไม่

ต้องคร่ำาเครียดอ่านตำารา ถ้าไม่เข้าใจตอนไหน ก็ซักเพื่อนเอา เวลาจะ

ตอบตอนสอบไล่ก็สามารถตอบได้รวดเร็วชัดเจน เพราะได้ซ้อมกันมา

แล้ว เคยถูกขัดคอกันมาแล้ว และเคยหัดอภิปรายซึ่งกันและกันมาแล้ว 
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นักศึกษาที่รัก ที่ผมอภิปรายมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่เป็นมนต์คาถาที่

จะนำาไปสู่การเรียนเก่ง การเรียนย่อมต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ จากประถม

ไปมัธยม จากมัธยมไปอุดม ถ้าจะพากเพียรต้องพากเพียรให้ตลอดไป

ทุกช่วง จะเลือกพากเพียรเป็นตอน ๆ  มิได้ อนึ่ง สติปัญญาที่จะนำามาใช ้

ในชั้นอุดม ต้องอาศัยฝึกฝนมาแต่ชั้นมัธยม ต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน

จากมัธยม ถ้าเผอิญว่าเราบกพร่องอะไรในเบื้องล่าง เช่น ปรากฏว่า

อ่อนประวัติศาสตร์ไป ตามเขาไม่ใคร่ทัน ก็ต้องพากเพียรย้อนกลับไป

หาความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมให้เพียงพอ เมื่อผมกลับจากสงครามโลกไป 

เรียนใหม่ รู้สึกว่าด้อยทางคณิตศาสตร์ อ่านตำาราไม่เข้าใจ กลุ้มใจนัก

ต้องกลับไปซื้อหนังสือแคลคูลัสมาอ่านแล้วให้เพื่อน ๆ  ช่วย แม้แต่ 

ช้ันปริญญาตรีก็เช่นเดียวกัน รำาคาญใจที่เรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

แต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษพอ ก็กลับไปหาหนังสือชุดมัธยม 

ว่าด้วยประวัติศาสตร์อังกฤษมาอ่านเสริมดู ต่อมาภายหลังจึงเกิดความ 

พึงพอใจที่ใครเขาจะพูดอะไรกัน เราก็ตามเขาทัน 

นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติคงจะมีปัญหาเก่ียว

กับการจัดเวลาให้เหมาะมากพอใช้ เพราะบางคนยังไม่สามารถวาง 

ตารางเวลาทำางานของตนได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ใคร่จะแนะนำาให้พยายาม

กำาหนดเวลาเสียให้ดี ชั่วโมงไหนฟังคำาบรรยายอะไร ทางมหาวิทยาลัย

เขาจัดไว้แล้ว ที่สำาคัญที่เราจะต้องพึ่งตัวเองช่วยตัวเอง คือชั่วโมงที่ไม่มี

การบรรยายจะต้องกำาหนดไปว่า เราจะต้องอ่านหนังสือวิชาอะไร แล้ว

ควบคุมใจให้ทำาให้ได้ มิไยที่เพื่อนฝูงจะชักจูงให้ทำาอะไรอย่างอื่นที่

สนุกสนานกว่า เราเสียอีกควรจะชักจูงเพื่อนฝูงให้มาสนับสนุนซึ่งกัน
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และกันให้เล่าเรียน และเมื่อได้กำาหนดในตารางเวลาเผื่อไว้แล้วว่า จะมี

ชั่วโมงเที่ยว จะมีวันสำาหรับเล่น ก็ควรจะทำาได้ไม่ยากนัก 

นักศึกษาในภาคค่ำาสิจะเล่าเรียนได้ยากกว่านักศึกษาภาคปกติ 

เพราะถ้าใครไม่มีงานทำาในภาคกลางวัน และควบคุมใจไม่ได้ ในไม่ช้า

ก็จะเริ่มชวนกันไปทำาอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การศึกษา และถ้าเริ่มชวนกันไป

เป็นนิสัยแล้ว การเที่ยว การเตร่ แม้จะไม่ถึงกับเสเพล ก็จะเลยลามไป

เป็นอาจิณนิสัย เช่น เพียงแต่นั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ วันแรกก็ ๑ ชั่วโมง  

ต่อ ๆ  ไปก็คุยกันไป มากคนมากเรื่องขึ้นก็ยิ่งเสียเวลามากขึ้น และยิ่งถ้า

มีการชักนำากันให้ “ใจแตก” (คำาเก่า แต่ได้ความหมายดี) มาก ๆ  เข้า

ไม่นานอาจจะถึงเสเพล 

ฉะนั้น สำาหรับนักศึกษาภาคค่ำา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอ

แนะนำาให้พยายามคุมใจของตนให้ดี พยายามจัดตารางทำางานของ

ตนเองในเวลากลางวันให้มีเรียนมากพอสมควร หย่อนใจบ้าง พอหอม

ปากหอมคอ แล้วควบคุมใจตนให้ปฏิบัติตามคำาสั่งของตนเองจนได้ ถ้า

ใครหาอาชีพทำาในตอนกลางวันได้ก็ดีเหมือนกัน จะเป็นประโยชน์หลาย 

สถาน กันใจแตกได้ง่ายขึ้น 

มีผู้ปกครองนักศึกษาภาคค่ำาหลายคนมาบ่นให้ฟังว่า บุตรหลาน

ของตนนั้นเรียนภาคค่ำาแล้วกลับบ้านดึก ปรากฏว่าที่ดึกนั้นดึกจริง ๆ  

คือถึงสองยามหรือ ๕ ทุ่ม แท้จริงการเรียนภาคค่ำาเรียนถึง ๒ ทุ่มก็เลิก 

แม้จะขยันเข้าห้องสมุดอีกก็คงไม่เกินชั่วโมงครึ่ง ใครกลับบ้านดึกถึง  

๕ ทุ่มน่าจะไม่ใช่เพราะเรียน น่าอดสู ผมอยากจะเสนอให้ผู้ปกครองส่ง

พี่เลี้ยงมาคอยรับกลับบ้านแบบนักเรียนอนุบาล 
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ข้อคิดเหล่านี้เขียนขึ้นให้นักศึกษาเกิดสติรำาลึกได้ว่า เรามาเรียน 

ต้องเรียนให้เก่ง วิธีที่จะเรียนให้เก่ง ก็ได้กล่าวไว้ตามประสบการณ์ แต่

ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่า ก็ยิ่งดี ข้อที่ควรจำาต่อไปก็คือ นักศึกษามิใช่จะมี 

หน้าที่ต่อตนเองที่จะเรียนให้เก่งเท่านั้น จะต้องเรียนให้เก่งกว่าครูบา

อาจารย์ด้วย มิฉะนั้นโลกจะเจริญได้อย่างไร
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Labor Omnia Vincit

เขียนโดยใช้นามปากกา “อัสสัมชนิก ๗๐๓๖”

พิมพ์ครั้งแรกใน อุโฆษส�ร ๒๕๑๑

อัสสัมชนิกและนักเรียนเก่าใหม่ของโรงเรียนในเครือภราดาจารย์

เซนต์คาเบรียล คงจะคุ้นกับภาษิตละตินข้างต้น ซึ่งแปลได้ความว่า “สิ่ง

ทั้งปวงเอาชนะได้ด้วยอุตสาหะ”

พวกเราโชคดีที่ได้รับการอบรมมาในร่มแห่งอุตสาหคติและคติ 

ดี ๆ  อื่น ๆ  เราจะต้องขยัน เราจะต้องมีระเบียบ เราจะต้องมีใจเที่ยง

ธรรม แม้แต่นักเรียนภาคฝรั่งเศสก็ยังรู้จักคำาอังกฤษ “Fair Play”

คติประจำาใจเป็นของสำาคัญ เด็ก ๆ  ก็เห็นกันจนชินตาชินใจ  

โตข้ึนก็หวนระลึกได้ แม้เมื่อแก่ก็ปฏิบัติตามคติด้วยความเคยชินที่เป็น

ธรรมชาติ

ผมไปเจอ Labor Omnia Vincit อีกที พร้อมกับเพื่อนอัสสมัชนิก 

บ้าง ไม่อัสสัมชนิกบ้าง เม่ือออกจากโรงเรียนไปร่วม ๑๐ ปี ไปเจอใน

กองทหารอังกฤษที่เรียกว่า Pioneer Corps แปลได้ความว่า กองทหาร

กรุยทาง หรือกองกรรมกร ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใครเป็นชน

สัญชาติที่ประกาศเป็นข้าศึกกับอังกฤษ ถ้าสมัครเข้าเป็นทหารอังกฤษ 

เขารับไว้ในกองทหารกรุยทางนี้ กองทหารนี้ต่อมามีชื่อเสียงในการ

ปฏิบัติงาน ทางราชการอังกฤษยกย่องให้เลื่อนชื่อเป็น Royal Pioneer 

Corps หรือกองราชกรรมกร

พวกผมเป็นคนไทยอยู่ในอังกฤษอยากช่วยชาติ เพราะญ่ีปุ่น

ยึดครองไทย ถ้าญ่ีปุ่นแพ้สงคราม ไทยก็จะแพ้ตาม แต่ถ้าคนไทยเป็น
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ทหารอยู่ฝ่ายชนะบ้างคงจะไม่แพ้มากนัก พวกผมจึงสมัครเข้าเป็นทหาร

อังกฤษ เรื่องราวค่อนข้างละเอียดเขียนไว้เสริมในหนังสือของอัสสัมชนิก 

ดิเรก ชัยนาม ชื่อหนังสือ ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ใครสนใจคง

หาอ่านได๑้

ในข้ันแรก ๆ  อังกฤษส่งพวกผมเข้า Pioneer Corps แต่งตัว

เหมือนทหารอังกฤษอื่น ๆ  แต่ที่หน้าหมวกมีตรา Labor Omnia Vincit 

อัสสัมชนิกในพวกเราจำาได้ อุทานว่า นั่นแน่ะ

ในไม่ช้าพวกผมก็ใช้ Labor พิชิต Omnia เช่น ใช้ความอุตสาหะ

เอาชนะดินแข็ง ๆ  ขุดมันฝรั่ง ใช้แรงงานขัดพื้นโรงทหาร เอาชนะกับ

ความสกปรกในส้วมทหาร และใช้ความอุตสาหะอดหลับอดนอน เฝ้า

ยามพิทักษ์โรงทหาร เป็นต้น

ต่อมาความอุตสาหะของเราก็พิชิตน้ำาใจของกองบัญชาการทหาร

อังกฤษ ได้อยู่ในกองกรรมกรไม่กี่เดือนเขาก็ส่งมาอินเดีย ให้มาฝึกทำา

กองโจรบ้าง ฝึกเป็นจารบุรุษบ้าง เป็นผู้กระจายเสียงวิทยุบ้าง เป็น 

ผู้ทำาแผนที่เมืองไทยบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นการเลื่อนฐานะของกองทหาร 

เสรีไทยจากอังกฤษ แล้วต่างได้เลื่อนยศจากพลทหารเป็นนายร้อย  

นายพัน หรืออย่างเลวก็เป็นสิบเอก Labor Omnia Vincit เห็นทันตา

ทีนี้จะหวนกลับมาเล่าถึงเมื่อผมเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ ครูที่สอน

ภาษาไทยแก่พวกเรา ก็มีความมานะอุตสาหะค้นคว้าเอาคติของไทย

หรือคำาบาลีมาสั่งสอนเราเหมือนกัน นัยว่าเกรงจะเฟื่องภาษาละติน 

เสียหมด ต้องเอาภาษาไทยเข้ากล้ำา เช่น “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ”– 

๑  ดู ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ทหารชั่วคราว,” ใน อัตชีวประวัติ: ทหารชั่วคราว (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๓๗-๑๑๗.
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“ตนนั่นแหละเป็นท่ีพ่ึงแก่ตน” หรือ “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี”– 

“ธรรมนั้นแหละเว้ยรักษาผู้ประพฤติธรรม” เป็นต้น ผมกับเพื่อน ๆ   

เขียนเรียงความกันเสียเมื่อยมือ ครูก็ตรวจเรียงความเสียจนท่าน 

เมื่อยใจและอ่อนใจ เคี่ยวเข็ญพวกผมมาจนได้ดีบ้าง ไม่ได้ดีบ้าง แต่คติ

ติดใจอยู่แทบทุกคน

ภาษิตบาลีที่ใกล้กับ Labor Omnia Vincit เห็นจะเป็น “วาย

เม เถว ปุริโส ยาวอตฺตสฺส นิปฺปทา” ซ่ึงแปลได้ความว่า “เป็นบุรุษ

พึงพยายามไปจนกว่าจะสำาเร็จประโยชน์” พิเคราะห์ดูซ่ือ ๆ  ก็ไม่น่าจะ

เป็นปัญหาอะไรนัก เพราะ Labor มันต้องมี Vincit ทุกอย่างไปแหละ 

แต่มีเรื่องเล่ากันว่า อัสสัมชนิกบางคนสนใจคำาว่า “ปุริโส” เป็นพิเศษ  

ทำาไมคติบาลีจึงมุ่งแต่ปุริโส เขาก็ไขปัญหาได้โดยไม่ยากนัก อ๋อ  

ครูท่านหมายความว่า ถ้าเป็นผู้ชายหวังประโยชน์ในการเกี้ยวผู้หญิง  

ก็ต้องพยายามเทียวไปเทียวมาหน้าโรงเรียนคอนแวนต๒์จนกว่าจะสำาเร็จ

ประโยชน์ เรียงความฉบับนั้นนัยว่าเขียนได้ยืดยาวผิดปกติ แต่คะแนน

ติดลบเท่าใดไม่ปรากฏ

ทีนี้ เมื่อเราโตขึ้นสักหน่อย เกิดตั้งปัญหาถามตัวว่า พยายาม

น่ะเห็นไม่ยากแต่จะพยายามไปหาแก้วอะไร มีจุดหมายปลายทาง

ที่ไหน นอกจากหน้าโรงเรียนคอนแวนต์ในฐานที่เป็นปุริโส คำาตอบ

เรื่องจุดหมายปลายทางสำาหรับผม ปรากฏข้ึนที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์

แห่งลอนดอน ซ่ึงผมเข้าเป็นนักศึกษาเมื่อก่อนสงครามโลกเล็กน้อย ที่ 

วิทยาลัยนี้ เขาเชื่อแล้วว่านักศึกษาที่เข้ามาจะพยายาม เขาจึงวางคติไว้ว่า 

๒  หมายถึงโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ   

โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน
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ตราคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
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ให้พยายามเพื่ออะไร คตินั้นคือ “Rerum cognoscere causas” แปล

พอได้ความว่า “พึงรู้ถึงเหตุแห่งสิ่งต่าง ๆ ” 

ถ้าท่านผู้อ่านเอาแพะ “Labor ฯลฯ” มาชนกับแกะ “ฯลฯ 

causas” คงจะได้ความว่า พยายามเถิด อุตส่าห์เถิด เพื่อให้รู้ซึ้งในเหตุ

แห่งสิ่งต่าง ๆ  ดูติดตาไว้ จำาติดใจไว้ ปฏิบัติให้ได้ตามคติ แล้วท่านเป็น

นักปราชญ์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ความบกพร่องของสุภาษิต
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เหลียวหลัง แลหน้า

พิมพ์ครั้งแรกใน ธปท. ปริทรรศน์

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๙

เหลียวหลังเรื่องในครอบครัว

คนเราเมื่อมีอายุยืนมาถึง ๖๐ ปี ถ้าเป็นคนไทยแบบโบราณ 

ท่านก็ว่ามีโชคดีแล้ว พระท่านช่วยให้อายุยืนถึงปานนี้ครบ ๕ รอบ

นักษัตร พ่อผม แม่ผม พี่ผม ๒ คน ไม่ได้มีโอกาสทำาบุญวันเกิด ๖๐ ปี 

ฉะนั้นเมื่ออายุจะครบ ๖๐ ปี ก็รู้สึกมีความจำาเป็นที่จะต้องเหลียวหลังดู

ว่าชีวิตเรานั้นได้ทำาบุญทำาบาปอะไรไว้ประการใด และรู้สึกว่ามีหน้าที่จะ

แลไปข้างหน้าว่าทางเจริญของชีวิตคนเรานั้นจะควรเป็นไปในสถานใด

คนเราเม่ือจะเขียนเรื่องตนเอง ย่อมเขียนเข้าข้างตนเองเป็น 

ส่วนใหญ่ ผู้อ่านจึงมีความจำาเป็นและหน้าที่ที่จะไตร่ตรองว่าข้อเขียนนั้น

มีสัจจะเพียงใด ค้นดูได้ง่ายว่าได้โกหกพกลมไว้หรือเปล่า

ในเรื่องส่วนตัวนั้น เมื่อหนุ่ม ๆ  คิดว่าได้วางแผนไว้เรียบร้อย

พอสมควร การมีภรรยานั้นเป็นการเสี่ยงโชค ยิ่งมีเมียต่างชาติย่ิงต้อง

ระวังมาก เพราะความยากลำาบากในการครองเรือนปกติก็มีอยู่มากแล้ว  

ยิ่งผัวเมียต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ก็ยิ่งยากมากหลายเท่า 

อาศัยความรักซ่ึงกันและกัน ความดีต่อกัน ความเอาใจใส่ทะนุถนอม
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น้ำาใจซึ่งกันและกัน ความรอบคอบที่จะไม่นำาเรื่องวัฒนธรรมของ

ครอบครัวซึ่งต่างกันมาเป็นอุปสรรคของชีวิต เหล่านี้กับอาศัยความดี 

ความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ ความที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงกล่าว

ได้ว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขมากพอใช้

ความอบอุ่นในครอบครัว มีอานิสงส์มาถึงลูก เพราะทำาให้ลูก

เมื่อได้รับความอบอุ่นก็มีปัญหาน้อย แม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งชาติอย่างที่

ปากตลาดเขาเรียกกัน ลูกของเราทั้ง ๓ คน คุณพระช่วยให้ไม่ประพฤติ

สำามะเลเทเมาอย่างลูกคนอื่นเขาประสบกัน ต่างก็มีสติปัญญาได้เรียน

จบขั้นปริญญาของมหาวิทยาลัยในอังกฤษทั้งนั้น และที่สำาคัญกว่านั้น  

ก็คือ ไม่มีใครเสพยาเสพติดให้โทษ ไม่มัวเมาในกามคุณ ไม่หลงใหลใน

อบายมุขนานาประการ เป็นผู้ที่เชื่อในอหิงสา ความไม่ประทุษร้ายต่อ

ใคร ๆ  รักความสัตย์สุจริต รักสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย และเลื่อมใส

ในการบำาเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน คุณสมบัติของลูกนี้ ทั้งในการ

ศึกษา ความประพฤติ และนิสัยสันดาน เขาได้มาจากแม่ของเขาเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะเมียผมยอมเสียสละอยู่กับลูก ๆ  ทั้ง ๆ  ที่มีความรู้สอบ

ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางสังคมวิทยา ทำาอาหารเอง ซักผ้าเอง  

ทำางานบ้านเอง สอนหนังสือให้ลูกบ้างในเวลาเตรียมตัวไปต่างประเทศ 

ต่อเมื่อลูก ๆ  โตกันแล้ว จึงได้ออกนอกบ้านไปทำางานสังคมสงเคราะห์

ทั้งในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี และในประเทศอังกฤษ

บัดนี้ภาระเรื่องลูกก็ใกล้จะหมดไปแล้ว ๒ คนแรกมีสัมมาชีวะ 

และมีเหย้าเรือนเรียบร้อยแล้ว ลูกคนเล็กก็จะสำาเร็จชั้นปริญญาตรีใน

ไม่ก่ีเดือนข้างหน้า เรา ๒ คนก็อายุมากเข้าทุกที จะทำางานรับใช้สังคม
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ต่อไปได้อีกนานเท่าใดก็ไม่ทราบ แต่เมื่อหมดภาระก็จะได้พักผ่อนเสียที 

เลือกทำาแต่สิ่งที่เป็นเรื่องเพลิดเพลินและสนใจบ้าง

เหลียวหลังเรื่องญาติและมิตร

ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุ ๑8 ปี เมื่อเรียนจบมัธยม

บริบูรณ์จากโรงเรียนอัสสัมชัญใหม่ ๆ  พ่อตายตั้งแต่อายุ ๙ ขวบ แม่ก็ 

เลี้ยงพวกเรามาจนถึงขั้นน้ันแล้วเหน่ือยแปล้เต็มที พี่ชายยังทำางาน

ไม่สู้ได้เงินมากนัก ผมเลยรับจัดการบ้านให้จนกระทั่งไปเมืองนอก ได้

พยายามช่วยน้องอยู่บ้างพอสมควร เมื่อไปนอกแล้วยังส่งเงินมาช่วย

ครอบครัวได้ตอนสงครามโลกยังไม่เกิด พยายามกระเบียดกระเสียร 

เพราะเป็นห่วงทางบ้านอยู่

ต่อเมื่อผมกลับจากเมืองนอกมาทำางานเป็นหลักฐานแล้ว ได้

พยายามช่วยเหลือญาติพี่น้องและมิตรสหายต่อไป ตลอดจนคนที่ไม่

เคยรู้จักกันก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่จะกระทำาได้ เพราะมาได้คิดว่า

ในบรรดาญาติพ่ีน้องเพื่อนฝูงและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ตนเป็นผู้ที่ 

มีวาสนามากได้เรียนสูงกว่าคนอื่น ได้ตำาแหน่งมีเงินได้สูงกว่าผู้อ่ืน  

มีหน้าที่ที่จะเฉลี่ยสุขให้ผู้อื่นที่มีวาสนาน้อยกว่า ในขณะเดียวกันก็มี 

หน้าที่ต่อเมียและลูกเป็นเบื้องต้น การปฏิบัติของผมต่อพี่ น้อง ญาติ 

และเพื่อนมีอย่างไร ไม่ควรจะพรรณนาไว้โดยละเอียดในที่นี้ ให้เป็น 

เรื่องที่พี่ น้อง ญาติ และเพ่ือนจะพรรณนาเอง ถ้าเป็นเร่ืองที่เขาอยาก

จะพรรณนา
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ปีเตอร์ ป๋วย จอน
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ป๋วย กับ พี่น้อง และหลาน ๆ



109เหลียวหลัง แลหน้า

เหลียวหลังเรื่องงาน

ผมเริ่มทำางานตั้งแต่อายุ ๑8 ปี เป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  

ชั้นมัธยม ๒ ต่อมาเป็นครูมัธยม ๕ ต่อมาเป็นครูพิเศษสอนชั้นมัธยม 

ปีที่ ๕-๖-๗ และ 8 สอนอยู่ ๔ ปีเศษ จึงย้ายมาทำางานเป็นล่ามภาษา

ฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพราะสำาเร็จเป็น

ธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้ว และเตรียมตัวสอบแข่งขันไปเรียนต่างประเทศ

ผู้ที่ผมเคยสอนอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญที่ไม่ได้ดีในชีวิตก็คงมี แต่

ที่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร แพทย์ นักกฎหมาย นักการทูต 

สมาชิกสภานิติบัญญัติก็หลายคน เป็นอธิบดี หรือแม้แต่รัฐมนตรีก็มี

บ้าง เวลาเขาเอ่ยลำาเลิกถึงคุณของครูก็ดีใจ แต่ไม่สามารถจะรับเครดิต

ในความสำาเร็จในชีวิตของเขาทั้งหมด เพราะผมรู้ตัวว่า เวลาที่ผมเป็นครู

อัสสัมชัญนั้น ผมยังเด็กมาก ทำาอะไรผิดพลาดบ่อย ๆ  

เม่ือเรียนจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษแล้ว กำาลัง

เรียนปริญญาเอกอยู่เกิดสงครามโลกในทวีปเอเชีย ผมกับเพื่อน ๆ  จึง 

ตัดสินใจรับใช้ชาติด้วยการสมัครเข้าเป็นเสรีไทย และได้สมัครเป็นทหาร 

เข้ามาติดต่อเสรีไทยในเมืองไทยเป็นรุ่นแรกด้วยเรือใต้น้ำา และด้วย 

การโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน ได้รู้ถึงวินาทีที่จะตายหรือจะเป็น ได้ 

ฝ่าอันตรายมิใช่น้อย (เขียนไว้ในเรื่อง ทหารชั่วคราว กับคนอ่ืนเขียน

ไว้ใน Bangkok Top Secret) แต่ก็เดชะบุญได้รอดชีวิตไปได้โดย 

สวัสดิภาพ และยังได้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 

การเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงคราม ฉะนั้น เมื่อเหลียวหลังกลับไปคิดถึง

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ในเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นั้น คงจะ

ปรากฏเป็นหลักฐานแน่นอนว่า มีความซ่ือสัตย์และจงรักภักดีไม่น้อย
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กว่าใคร ได้แสดงออกมาด้วยการกระทำาจริง ๆ  ไม่เพียงแต่ด้วยคำาพูด

พล่อย ๆ  ของคนที่อ้าง ๓ สถาบันนี้อยู่เสมอโดยไม่เคยกระทำา

หลังสงครามเมื่อเรียนจบปริญญาเอกแล้ว ก็ได้ทำางานโดยสุจริต

ตามสติปัญญาเท่าที่มีอยู่ ได้ทำางานในกรมบัญชีกลาง สำานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (เป็นพนักงานพิเศษ เป็น

รองผู้ว่า ๗ เดือน เป็นผู้ว่าการ ๑๒ ปีเศษ) เป็นท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ 

การคลัง สถานเอกอัครราชทูตลอนดอน และผู้แทนไทยในคณะมนตรี

ดีบุก เป็นผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

กรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอธิการบดีอยู่ในเวลานี้ (๒๕๑๙)  

ดูตามตำาแหน่งราชการที่เคยที่เคยทำามาก็น่าจะพอ จะเรียกว่ามีวาสนาด ี

ก็ได้ ฝรั่งเขาเรียกว่า full life คือเต็มชีวิต ท่ีจะทะเยอทะยานเป็น 

ตำาแหน่งหนึ่งตำาแหน่งใดทางการเมืองนั้นมิได้คิด และตั้งใจว่าจะไม่คิด 

ไปจนตราบสิ้นชีวิต เท่านี้ก็พอแล้ว ถ้าดูการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

ก็กระทำาด้วยความสัตย์สุจริตตลอดมา และบางคร้ังต้องใช้ความกล้าหาญ 

พอสมควร รวมท้ังที่ได้เขียนหนังสือไว้ เอากลับมาทบทวนดู ก็ไม่เห็น 

ว่าควรจะมีใครกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่อย่างไร แต่นั่นแหละ  

ทุกวันนี้จะเอาอะไรกันมาก บ้านเมืองเต็มไปด้วยการโกหกพกลมทั้งนั้น  

ที่เสียใจอยู่หน่อยหนึ่งก็คือ ทำาไมคนไทยจำานวนมากจึงได้เชื่อง่าย เชื่อ 

โดยปราศจากหลักฐานอย่างนี้



111เหลียวหลัง แลหน้า

อาจารย์ป๋วย ขณะเป็นศาสตราจารย์รับเชิญ

ที่ปรินซ์ตัน พ.ศ. ๒๕๑๔
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เหลียวดูการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ

คนที่อายุมาก ๆ  คงจำาได้ว่า เมื่อเลิกสงครามใหม่ ๆ  น้ัน 

เศรษฐกิจ การคลัง การธนาคารของไทยเรายุ่งเหยิงเต็มที รัฐบาลได้

ตั้งสำานักงานข้าวขึ้นตามความจำาเป็นของกาลสมัย โดยการส่งออก 

อยู่ในกำามือของรัฐบาล ใครจะส่งข้าวออกได้ต้องผ่านสำานักงานโดย

ได้รับใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศก็มีหลายอัตรา 

อัตราทางการใช้สำาหรับข้าวข้าวส่งออกและสินค้าเข้าบางชนิด เช่น  

หนังสือ หรือสินค้าท่ีรัฐบาลส่ังเข้า มีอีกอัตราหนึ่งใช้สำาหรับดีบุก 

ส่งออก อีกอัตราหนึ่งสำาหรับยาง นอกนั้นใช้อัตราเสรีในทางตลาด ซ่ึง

ขึ้นลงฮวบฮาบเป็นท่ีระส่ำาระสาย นอกจากน้ันก็มีอัตราตลาดมืดอีก 

อัตราหนึ่ง เรื่องน้ีทำาให้เศรษฐกิจปั่นป่วน จะวางแผนงานอะไรก็ยาก

ทั้งทางรัฐบาลและเอกชน และเนื่องด้วยมีความไม่แน่นอนในอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน การสั่งสินค้าเข้าจึงเสี่ยงต่อกระแสของอัตรา พ่อค้าจึง

ต้องคิดเผื่อไว้ ทำาให้ข้าวของแพงเปล่า ๆ  ส่วนการคลังนั้นเล่าก็วุ่นวาย 

เต็มที หลายปีรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายได้เพียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของงบประมาณรายจ่าย นอกนั้นต้องกู้เงินจากธนาคารชาติหรือกู้จาก

ต่างประเทศ ตลาดพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังพูดได้ว่าไม่มี ส่วนบัญชี

ของรัฐบาลเล่า ก็ค้างการชำาระมาเป็นหลาย ๆ  ปี ที่ทำามาแล้วก็ไม่ลงตัว  

ต้องเดากันบ้าง ทำาให้คาดการณ์ไม่ถูก บางคร้ังจะจ่ายเงินเดือน

ข้าราชการ ต้องโทรศัพท์ขอกู้เงินธนาคารชาติกันเป็นการด่วน ถนน

หนทางเล่าก็เป็นลูกรังทางแคบทั่วราชอาณาจักร

การแก้ไขระบบเศรษฐกิจการธนาคารการคลังเช่นว่านี้ เป็น

เรื่องที่เพื่อน ๆ  ของผมและผมร่วมมือร่วมใจกันทำาระหว่างปี ๒๔๙๕ 
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ตลอดมา และต้องกินเวลาอยู่หลายปี เพื่อน ๆ  ที่กล่าวนี้คงจะเอ่ยชื่อ 

ไม่หมด แต่ก็มีคุณบุญมา วงศ์สวรรค์ คุณสมหมาย ฮุนตระกูล คุณ

พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร คุณกรองทอง ชุติมา 

ส่วนมากเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวในธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง

การคลัง

เร่ืองสำานักงานข้าวนี้ เมื่อเป็นของรัฐบาล ก็มีการทุจริตและ 

ใช้อำานาจแอบอ้างกันได้ง่าย นอกจากทุจริตธรรมดาแล้ว ทางทำาเนียบ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่น ๆ  ยังใช้อภิสิทธิ์ให้ใบอนุญาตแก่คนนั้น

คนนี้ซึ่งไม่ใช่พ่อค้า แต่เป็นคนวิ่งเต้นหาประโยชน์จากการได้ใบอนุญาต 

เอาไปขายช่วงต่อให้แก่พ่อค้า เพราะฉะนั้น นักศึกษาและผู้อ่ืนที่ใน 

สมัยนี้เสนอให้รัฐบาลจัดส่งข้าวเสียเองนั้น จงสำาเหนียกให้ดี ว่าเป็น

วิธีที่ไม่ดีนัก ถ้าเรามีเครื่องมือราชการหรือระบบการปกครองยังไม่ดี  

พวกเราเสนอให้แก้ระบบนี้เสียโดยหันไปใช้ระบบการค้าโดยเสรี ส่วน

ปัญหาที่ราคาข้าวภายในประเทศต่ำากว่าราคาข้าวในตลาดโลก ถ้า 

ส่งออกเสรีก็จะทำาให้ราคาข้าวภายในประเทศสูงฮวบฮาบเกินไปนั้น  

เราเสนอให้มีการเก็บพรีเมียมช่ัวระยะหนึ่ง แล้วค่อย ๆ  ลดพรีเมียมลง

จนเลิกไป [แต่รัฐบาลยังคงเก็บพรีเมียมอยู่ถึงทุกวันนี้ (๒๕๑๙)]

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศหลายอัตรานั้น เรา

เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการอันกล้าหาญ คือเลิกอัตราทางการ หันมาใช้

อัตราตลาดเป็นอัตราทางการและให้มีอัตราเดียว อยากจะเก็บเงินจาก 

ผู้ส่งยางและดีบุกออกก็เก็บเป็นภาษีแทน การตีราคาทุนสำารองใหม่

เป็นอัตราตลาด ทำาให้รัฐบาลมีเงินตราต่างประเทศเหลือพอสำาหรับไป 

ตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน มีหน้าที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
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กับธนาคารพาณิชย์ ทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากขึ้น และ

ความจริงก็มีเสถียรภาพจริง คือ ไม่สู้จะขยับเขยื้อนเลยตลอดมาร่วม ๒๐ 

ปี เมื่อราษฎรพ่อค้าแน่ใจในค่าของเงินบาทเทียบเท่ากับต่างประเทศ 

การค้าขายก็ง่ายขึ้น ก็มีความเจริญขึ้น และแทนที่เขาจะบวกเอาค่าเสี่ยง

เรื่องอัตราในราคาสินค้า ราคาสินค้าก็ลดลง เงินสำารองระหว่างประเทศ

ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นลำาดับในระยะร่วม ๒๐ ปี จาก ๒๔๙8

ทางด้านการคลัง งบประมาณ พวกเราร่วมกับ Public Adminis- 

tration Service ของอเมริกา ได้จัดวางรูปการงบประมาณให้เข้าแบบให้

มีการพินิจพิจารณากันอย่างถูกลักษณะวิชาการ การลงบัญชีงบประมาณ

ก็ถูกต้องตามสมัย สามารถรู้ได้โดยไม่ชักช้าว่าเงินได้ เงินรับเท่าใด เงิน

จ่ายเท่าใด ในทุกระยะ การลงบัญชีก็รวดเร็ว และตรวจสอบได้ภายใน

ไม่กี่เดือน ทำาให้วางนโยบายการงบประมาณได้โดยง่าย สถิติศุลกากร

เราก็ปรับปรุงให้สำาเร็จรวดเร็วทันใจ การภาษีอากรนั้น ถ้าจะกล่าวว่า

ใครช่วยทำาให้ดีข้ึน ก็เห็นจะได้แก่ คุณสุนทร หงส์ลดารมภ์ ตอนเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณบุญมา วงศ์สวรรค์ หนี้สิน

ที่รัฐบาลมีต่อธนาคารชาติพะรุงพะรังก็ออกกฎหมายล้างเสีย เริ่มต้น

กันใหม่ ตลาดพันธบัตร ตลาดตั๋วเงินคลัง เมื่อเปิดโอกาสให้ได้อัตรา

ดอกเบี้ยและเรื่องอื่น ๆ  มีเสรียิ่งขึ้น ก็เกิดขึ้นได้ จนรัฐบาลบางปีไม่ต้อง 

กู้เงินมากมายเท่าที่มีผู้เสนอซื้อพันธบัตร

เรื่องถนนหนทางนั้น รัฐบาลสมัยนั้นอยากจะสร้างให้มาก ๆ  โดย

ไม่คำานึงถึงคุณภาพของถนน เพราะฉะนั้น เมื่อสร้างแล้วไม่ได้มาตรฐาน 

อุบัติเหตุก็มีมาก บางแห่งใช้ไปได้เพียงปีเดียว ๒ ปี ถูกน้ำาทำาลายเสีย 

ต้องซ่อมเป็นการใหญ่ เราส่งคณะไปขอกู้เงินจากธนาคารโลก แต่จะ 
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บุญมา วงศ์สวรรค์
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ยืนยันทำาอย่างที่เราเคยทำา ธนาคารโลกก็ไม่ยอม คณะท่ีไปนั้นไปอยู่

อเมริกาเสียหลายเดือน แต่กลับมามือเปล่า ผมจึงได้ร่วมคิดกับ Ed 

Sessions ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำานวยการ USOM (MSA ในขณะนั้น) 

และ Howard Parsons ซ่ึงเป็นอุปทูตอเมริกันอยู่ เสนอรัฐบาลไทย

และอเมริกันให้มาสร้างถนนมิตรภาพ สระบุรี–นครราชสีมา ให้ดูเป็น

ตัวอย่างโดยรัฐบาลไทยไม่ต้องเสียเงินสักสตางค์เดียว เมื่อสร้างเสร็จก็

ยังไปสร้างมิตรภาพ ๒ อีก ระหว่างพิษณุโลก–หล่มสัก นอกจากจะได้

ถนนดีแล้วยังได้ผลพลอยได้สำาคัญ คือ สินค้าเกษตรของเราเพิ่มขึ้นเป็น

อันมาก ที่เคยปลูกก็ปลูกมากขึ้น เช่น ปอ ที่ไม่เคยส่งออกก็ได้ส่งออก 

เช่น ข้าวโพด และในระยะเวลาที่ผมกล่าวถึงนี้ก็มีมันสำาปะหลัง ข้าวฟ่าง 

ถั่วเหลือง ถั่วชนิดต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นมาอีก อีกประการหนึ่ง เมื่อรัฐบาล

ไทยได้รับรองมาตรฐานของถนนแล้ว ก็ได้วางแผนการสร้างถนนใน 

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง จนบัดน้ีเราก็สามารถกู้เงินธนาคารโลกมา 

สร้างถนนหลายสายแล้ว

ท่ีผมได้เล่าเรื่องต่าง ๆ  มาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ

การคลังการธนาคารของไทยในระยะ ๒๔๙๕ มาจนถึง ๒๕๐๐ เศษนี้  

ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า บางเรื่องเมื่อเราจะทำางานในราชการให้มีประสิทธิ- 

ภาพนั้นจึงต้องอาศัยปฏิรูประบบ การปฏิรูประบบต้องร่วมกันทำาโดยมี

ความพร้อมเพรียงกัน และจะต้องทำาให้ผู้ใหญ่เห็นความสื่อสัตย์สุจริต

ของเรา ผู้ใหญ่ในกรณีนี้ ได้แก่ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ผู้ว่าการ

ธนาคารชาติ และประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจ 

แห่งชาติในขณะนั้น คุณพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
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การคลังในขณะนั้น ซึ่งทั้ง ๒ ท่านเป็นกำาลังสำาคัญในการที่จะสนับสนุน 

ให้นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอมรับงานปฏิรูปดังกล่าว

การปฏิรูปใด ๆ  ย่อมต้องทำาให้ได้ประโยชน์เสียประโยชน์  

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฉะนั้นย่อมมีความลำาบากเป็นพิเศษ และต้องอาศัย

ความรอบคอบ ความรู้จักประมาณ และความกล้าหาญด้วย แต่ถ้าหาก

มีความสัตย์สุจริตเสียอย่าง ก็พอจะทำาให้คนที่เสียประโยชน์ แม้จะโกรธ

เราในบางครั้งก็อดเคารพนับถือไม่ได้

เหลียวดูวิกฤตกาลในเรื่องงาน

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖ ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีสาเหตุเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรี จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ต้องการจะฝืนอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศให้ 

เงินบาทมีค่าสูงขึ้น (การฝืนทำาเช่นนี้ทำาให้เงินสำารองร่อยหรอลง

ฮวบฮาบจนเกือบหมด) จึงได้สั่งให้ธนาคารชาติขายเงินปอนด์แก่

ธนาคารพาณิชย์ สำาหรับซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคบางชนิด โดยราคา

ถูกกว่าในท้องตลาดเป็นอันมาก การกระทำาเช่นนี้ย่อมเป็นการยั่วให ้

มีการทุจริต เพราะผู้ท่ีมีความโลภก็มาขอซ้ือเงินปอนด์ โดยอ้างว่าจะ 

ไปใช้สำาหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่กำาหนดไว้ แต่หาได้นำาไปซื้อไม่  

เอาไปเป็นประโยชน์แก่ตน มีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้กระทำาผิด

อย่างที่ว่า คณะรัฐมนตรีกล่าวหาว่า รองผู้ว่าการธนาคารชาติขณะนั้น

ไม่ได้ตรวจตราเงินให้ดีจึงปลดออก (ความจริงย้ายไปเป็นผู้จัดการ

รัฐวิสาหกิจอย่างอื่น เพราะมีเส้นดีทางซอยราชครู) แล้วตั้งให้ผมเป็น 
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รองผู้ว่าแทน และผู้ว่าการก็เลยใช้ให้ผมสอบสวนเรื่องความผิดของ

ธนาคารพาณิชย์ในกรณีนั้น

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ขณะนั้นเป็นพลเอก) มีความประสงค์

จะซื้อธนาคารพาณิชย์ที่ทำาความผิดนั้น เป็นแผนการที่จะควบคุมการ

ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  ของประเทศ จึงได้ให้พลโทประยูร ภมรมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เชิญผมไปรับประทานอาหาร

กลางวันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อผมเข้าไปก็เห็นมีแม่ทัพนายกอง

ทั้งทัพบก เรือ อากาศ และตำารวจอยู่พร้อมหน้าประมาณ ๒๐ คน เมื่อ

รับประทานอาหารแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ถามผมเรื่องสอบสวนธนาคาร

พาณิชย์นั้นเป็นอย่างไร ผมก็เล่าให้ฟัง เพราะท่านเป็นรัฐมนตรีผู้หนึ่ง 

ท่านก็ถามว่า ถ้ารัฐบาลจะไม่เอาผิดกับธนาคารนั้นจะได้ไหม ผมก็

เรียนท่านว่า เห็นจะไม่ได้เพราะปรากฏความผิดแจ้งชัด ท่านก็ถามว่า 

ผมจะรายงานคณะรัฐมนตรีไปได้ไหมว่า ธนาคารพาณิชย์นั้นก็ทำาผิด

ไปแล้วให้คณะรัฐมนตรีเพียงแต่ตักเตือนอย่าให้ทำาผิดอีก ผมก็ชี้แจง

ว่า ในสัญญาซื้อขายเงินปอนด์นั้นระบุไว้ว่า ถ้าธนาคารพาณิชย์ทำาผิด

ความประสงค์ของรัฐบาลก็จะต้องถูกปรับกำาหนดไว้ตายตัว คงจะเสนอ

เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เว้นไว้เสียแต่ว่าเมื่อเสนอไปแล้ว ถ้าคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งจอมพลสฤษดิ์และหลายท่านท่ีนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยนั้นเป็น

สมาชิกอยู่ อยากจะปรานีก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี การรับประทาน

อาหารครั้งนั้นก็สิ้นสุดกันเพียงเท่านั้น

ต่อมาอีก ๒–๓ วัน พลโทประยูร ภมรมนตรี ก็บอกผมอีกว่า

จอมพลสฤษดิ์และพลตำารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เชิญผมไปรับประทาน

อาหารกลางวัน คราวน้ีท่ีอาคารราชดำาเนินกลาง คราวก่อนไม่มี 
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พลตำารวจเอกเผ่า คราวน้ีมี และก็มีแม่ทัพนายกองเช่นคราวแรก  

จอมพลสฤษด์ิและพลตำารวจเอกเผ่าก็โอ้โลมปฏิโลมผมเรื่องเดียวกัน 

นั้นอีก ผมก็ได้กลับไปคิดและปรึกษากับเมียแล้วว่า เราก็ยังมีภาระ 

การเงินอยู่เป็นอันมาก ลูก ๆ  ก็ยังเล็กอยู่ แต่คำาเสนอของจอมพลสฤษดิ์ 

นั้น เราทำาให้ไม่ได้ จะเสียชื่อ จึงยืนกรานตามเดิมทุกประการ ซ้ำายัง 

บอกว่า ทางคุณสฤษดิ์และคุณเผ่าก็มีอำานาจอยู่ในคณะรัฐมนตรี ถ้า 

ต้องการให้คณะรัฐมนตรีลงมติอย่างไร ก็คงจะสำาเร็จ ส่วนผมจำาเป็นต้อง

เสนอคณะรัฐมนตรีไปตามรูปผ้า

ต่อมาผมก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีลงโทษปรับธนาคารพาณิชย์

นั้นเป็นจำานวนเงินหลายล้านบาทตามสัญญาซื้อขายเงินปอนด์เสรี  

คณะรัฐมนตรีก็ลงมติเห็นชอบด้วย จอมพลสฤษดิ์ก็ยังซ้ือธนาคาร

พาณิชย์นั้นอยู่ดี แต่จะด้วยราคาเท่าใดไม่ปรากฏ ส่วนผมน้ันต่อมา 

ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้พ้นจากตำาแห่งรองผู้ว่าการธนาคารชาติ ในวันที่  

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ นั้นเอง รับตำาแหน่งนั้นมาสนองพระเดชพระคุณ 

ได้ ๗ เดือนเศษ เป็นรองผู้ว่าการระยะสั้นที่สุดคนหนึ่ง กลับไปรับ

ราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลัง กระทรวงการคลัง ตามเดิม

ในไม่ช้า พลตำารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลังอีกตำาแหน่งหนึ่ง (นอกจากเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

มหาดไทยและอธิบดีตำารวจ) ก็คบคิดกับ OSS ของอเมริกา (ซึ่งกลาย

เป็น CIA ในวาระต่อไป OSS นั้นเป็นหน่วยทหารทำางานลับของ

อเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒) จะให้บริษัทหนึ่งมาพิมพ์ธนบัตร

ไทยแทนบริษัททอมมัส เดอลารู ของอังกฤษ โดยมีข้อกล่าวหาต่าง ๆ  

นานา คณะรัฐมนตรีจึงตั้งให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้ โดยมี
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เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วย 

ผมก็ได้พยายามพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด โดยพิจารณาเรื่องความ

ปลอดภัยของประเทศเป็นใหญ่ คือ พิจารณาว่าบริษัททอมมัส เดอลารู 

นั้นเป็นบริษัทที่ไว้วางใจได้หรือไม่ในเชิงการเมือง เมื่อปรากฏว่าไม่มี 

หลักฐานที่จะชวนให้เชื่อเป็นอย่างอื่นแล้ว จึงพิจารณาในแง่ของฝีมือ

และราคาของธนบัตร โดยนำาเอาบริษัทอังกฤษอีกบริษัทหนึ่งกับบริษัท

อเมริกันที่ ๒ อีกบริษัทหนึ่งมาเปรียบเทียบกับทอมมัส เดอลารู และ

บริษัทอเมริกันที่ ๒ เยี่ยมที่สุด แต่ราคาแพงเกินต้องการ รองลงมาเชิง

ฝีมือเป็นบริษัททอมมัส เดอลารู ราคาถูกกว่าและก็เคยพิมพ์ธนบัตร

ให้รัฐบาลไทยมาหลายสิบปีแล้ว เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาราษฎร บริษัท

อังกฤษอีกบริษัทหนึ่งเป็นรองทั้งฝีมือและราคา ส่วนบริษัทอเมริกันที่

กล่าวหาบริษัททอมมัส เดอลารู นั้นฝีมือไม่ดี ปลอมง่าย และมิหนำาซ้ำา

สืบทราบมาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ผู้จัดการบริษัทที่มาว่ิงเต้นนั้น 

ชื่อเสียงไม่สู้จะดีนัก ตั้งแต่ระหว่างสมครามโลกมาแล้ว ความประพฤติ 

ส่วนตัวนั้นก็เป็นที่น่ารังเกียจ ผมจึงนำาความเสนอคุณพระบริภัณฑ์- 

ยุทธกิจ รัฐมนตรีคลัง ท่านก็เห็นด้วย แล้วให้เขียนรายงาน ระหว่างที่

เขียนรายงานอยู่น้ัน ท่านรัฐมนตรีคลังก็ได้บอกกับพลตำารวจเอกเผ่า  

ศรียานนท์ ว่า ผมได้เสนอรายงานด้วยวาจาแล้วว่าอย่างไร พลตำารวจ

เอกเผ่าคงจะได้นำาความไปบอกกับผู้จัดการบริษัทอเมริกันที่เสนอ 

ขอพิมพ์ธนบัตร ผู้จัดการคนน้ันจึงได้มาพบผมและจะให้ผมเปล่ียน

รายงานเสีย ผมไม่ยอม อเมริกันผู้น้ันจึงบริภาษด่าว่าผมต่าง ๆ  และ

บริภาษพาดพิงมาถึงรัฐมนตรีคลังด้วย ผมจึงทำารายงานต่อท่าน

รัฐมนตรีคลังรวมทั้งที่อเมริกันมาด่าผมและท่านด้วย และขณะเดียวกันก ็
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โทรศัพท์บอก Howard Parsons อุปทูตอเมริกันให้ทราบถึงพฤติกรรม

ของคนของเขา Mr.Parsons แสดงความเสียใจและขอโทษแทน ใน

รายงานซ่ึงผมเสนอคณะรัฐมนตรีน้ัน ผมแนะนำาแนะนำาให้คงใช้บริษัท 

ทอมมัส เดอลารู อย่างเคย แต่ถ้าหากคณะรัฐมนตรียังคลางแคลงใจ 

เร่ืองความปลอดภัยอยู่ จะใช้บริษัทอเมริกันที่ ๒ ผมก็ว่าแล้วแต่จะ

พิจารณา แต่ถ้าหากจะตัดสินใจให้บริษัทอเมริกันที่ ๑ พิมพ์ธนบัตรไทย 

ต่อไปแล้ว ผมก็จะอยู่รับราชการต่อไปไม่ได้ เพราะผู้จัดการได้มา 

บริภาษผมและท่านรัฐมนตรีว่าการคลัง เป็นบริษัทที่เลวจริง ๆ  จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กล่าวแก่คุณพระบริภัณฑ์ในที่ประชุม 

คณะรัฐมนตรีว่า ไอ้ลูกศิษย์คุณพระนี่มันจองหองจริง คำาหนึ่งมันก็จะ 

ลาออก สองคำามันก็จะลาออก คุณพระท่านก็โต้ตอบแทนผม ผลสุดท้าย

คณะรัฐมนตรีลงมติตามรายงานของผม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้

เคยนัดไว้ว่าจะให้ผู้จัดการบริษัทอเมริกันที่ ๑ เข้าพบในวันรุ่งขึ้น ก็งด  

เปลี่ยนเป็นให้คุณรักษ์ ปันยารชุน บุตรเขย พบแทน แต่เรื่องนี้ทำาความ

ไม่พอใจให้คุณเผ่า ศรียานนท์ เป็นอย่างมาก

และต่อมาอีกหลายปี ผู้จัดการบริษัทอเมริกันน้ันเองเป็นผู้มา

รื้อฟ้ืนเรื่องการพิมพ์ธนบัตรกับคุณโชติ คุณะเกษม ซึ่งเป็นท้ังรัฐมนตรี

คลังและผู้ว่าการธนาคารชาติในสมัยแรกของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  

และคุณโชติก็ตกลงกับเขา จนเกิดเรื่องทำาให้คุณโชติต้องออกจาก

ตำาแหน่งและต้องคดี

ความจริงจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านเมตตาผมอยู่แต่ดั้งเดิม 

ชะรอยจะเป็นเพราะผมเป็นเพื่อนกับประสงค์ พิบูลสงคราม บุตรชาย

ของท่าน คร้ังหนึ่งจอมพลขัดเคืองกรรมการสภาเศรษฐกิจทั้งคณะ  
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พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
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เพราะเห็นว่าขัดขวางท่าน ท่านเลยเปลี่ยนกรรมการเสียทั้งคณะ เอา 

คนแก่อย่างท่านสกล๑ เจ้าคุณหลายท่านออกหมด ทีนี้ตั้งใหม่มีแต่

เฉพาะรัฐมนตรี ที่ไม่เป็นรัฐมนตรีก็มีแต่ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ กับ

ผม ผมเองเวลานั่งประชุมก็นั่งอยู่ปลายแถวตามประสาเด็ก รวมอยู่กับ

คุณศิริ สิริโยธิน และคุณประมาณ อดิเรกสาร และเคยร่วมใจกันคัดค้าน

รัฐมนตรีอาวุโสหลายครั้งหลายหน

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยสัพยอกผมในเรื่องชื่อของผม 

ครั้งหนึ่ง ท่านเคยพูดว่า คุณป๋วยน่าจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แล้วไม่

เปลี่ยนสักที ชื่อเป็นเจ๊กเป็นจีนอยู่อย่างนั้น ผมก็เรียนท่านว่า พ่อผม 

ตั้งชื่อมา ถ้าจะให้เปลี่ยนก็ต้องให้พ่อเปลี่ยน แต่เสียใจที่พ่อตายเสียแล้ว

เลยเปลี่ยนไม่ได้ อีกประการหนึ่ง ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้จักภูมิศาสตร์

ของไทยดีจะทราบว่าที่จังหวัดลำาปางมีตำาบลหนึ่งชื่อว่า ปางป๋วย ฉะนั้น

ป๋วยจึงเป็นคำาไทยด้วย๒ ท่านก็เลยหัวเราะและเลยไม่พูดถึงนามสกุล 

ด้วยซ้ำา

ตอนพุทธศักราช ๒๔๙8–๙๙ ผมรู้ตัวดีว่าเป็นท่ีเกลียดชังของ

ผู้ใหญ่ในแผ่นดินทั้ง ๓ คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ และพลตำารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ จึงคิดขยับขยายจะไป 

เมืองนอกเสียพักหนึ่งให้ไม่ต้องทะเลาะกันต่อไป จึงได้ติดต่อกับ 

ศาสตราจารย์เฟรเดริก เบนเนม ซึ่งเคยสอนผมมา ให้ช่วยหางานให้  

ศาสตราจารย์เบนเนมก็ได้จัดการให้ แต่ความเรื่องนี้รู้ถึงคุณพระ- 

บริภัณฑ์ยุทธกิจ ท่านเห็นใจ แต่ไม่อยากให้ผมออกจากราชการไป  

๑  หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ

๒  ดู บันทึกเรื่องชื่อ “ป๋วย”
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ม.ล.เดช สนิทวงศ์

ทวี บุณยเกตุ
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จึงส่งผมไปทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังที่สถาน

เอกอัครราชทูตที่ลอนดอน และเลยเป็นผู้แทนไทยในคณะมนตรีดีบุก

ด้วย

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำารัฐประหารสำาเร็จ ก็ได้เรียกตัวผม

เข้ามาทำางาน คณะรัฐประหาร ผมเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมอยู่เป็นอันมาก 

เช่น หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ คุณเล้ง ศรีสมวงศ์ คุณทวี บุณยเกตุ  

คุณพระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ท่ีผมเคารพนับถือท้ังน้ัน  

จึงได้ตัดสินใจเข้ามาทำางานให้ กล่าวได้ว่างานครั้งนั้น ซ่ึงเป็นตอนที่

จอมพลสฤษดิ์ตั้งใจทำานุบำารุงบ้านเมืองจริง ๆ  เป็นงานที่ผมเองรู้สึก

สนุกมือและสนใจมาก ๆ  และเข้าใจว่าเป็นราชการที่มีประโยชน์แก่ 

ส่วนรวมจริง ๆ  เมื่อจอมพลสฤษดิ์ตั้งรัฐบาลจึงให้ผมเป็นผู้อำานวยการ

สำานักงบประมาณ และผมได้ครองตำาแหน่งนี้อยู่ประมาณ ๓ ปี เมื่อได้

รับตำาแหน่งอื่นคือ เป็นผู้ว่าการธนาคารชาติและผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง เห็นว่าคน ๆ  เดียวไม่ควรจะรับผิดชอบทั้งในนโยบาย

การเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายงบประมาณ จึงได้ลาออกจาก

ตำาแหน่งผู้อำานวยการงบประมาณเสีย

จอมพลสฤษดิ์ ถึงแม้ว่าจะโกรธเคืองผมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖  

ก็คงจะหายโกรธแล้ว และคงจะเห็นว่า ผมเป็นคนซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน 

จึงได้ให้ความไว้วางใจในเรื่องตำาแหน่งหน้าที่ราชการ จอมพลสฤษดิ์

ได้พูดกับผม ๒–๓ ครั้งว่า คุณป๋วย ผมรู้ดอกว่าบ้านของคุณเป็นเรือน

ไม้เล็ก ๆ  อยู่ไม่สบาย เอาไหม ผมจะสร้างตึกให้อยู่อย่างสบาย ผมก็

ตอบท่านว่าขอบพระคุณ แต่ผมอยู่สบายแล้ว ไม่เคยบ่นว่าไม่สบาย
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บ้านอาจารย์ป๋วยที่ซอยอารีย์
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เลย ครั้นท่านเซ้าซี้หนักเข้า ก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่า เมียผมเขาไม่ชอบ

อยู่ตึก ถ้าท่านสร้างตึกให้ก็จะเข้าอยู่ไม่ได้

เมื่อคุณโชติ คุณะเกษม มีเหตุอันเป็นไปต้องออกจากตำาแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผมยังประชุมคณะมนตรีดีบุกอยู่ท่ี

ลอนดอน จอมพลสฤษดิ์ได้มีโทรเลขถึงผม เรียกร้องให้รับตำาแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทน ในขณะน้ันจอมพลสฤษดิ์ 

มีอำานาจมาก ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น ผมไม่แน่ว่าถ้าปฏิเสธแล้วจะ

เกิดอะไรขึ้น แต่ก็ต้องปฏิเสธ จึงได้มีโทรเลขตอบท่านว่า ผมไม่ขอรับ

ตำาแหน่งนี้เพราะได้สาบานไว้เมื่อตอนเข้าเสรีไทยว่า จะไม่รับตำาแหน่ง

การเมืองใด ๆ  จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ (เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้า

เป็นเสรีไทยนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) จอมพลสฤษดิ์ได้มีโทรเลข

อีกฉบับหน่ึงเร่งเร้าให้ผมรับ “ประเทศชาติกำาลังอยู่ในภาวะคับขันทาง

เศรษฐกิจ เห็นมีแต่คุณที่จะช่วยผมได้...” แต่ผมก็มีโทรเลขตอบมาว่า 

ผมยินดีรับใช้ประเทศชาติทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรี ท่าน 

นายกรัฐมนตรีคงจะไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ทวนคำาสาบานเป็นแน่  

จอมพลสฤษดิ์จึงเงียบไป และตั้งผู้อื่นขึ้นมาแทน พอผมกลับจากประชุม

คณะมนตรีดีบุก จอมพลสฤษดิ์จึงได้แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกในระยะนั้น มีกรณีสำาคัญเกี่ยวกับ

ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศไทย คือ เกิดการลักลอบนำาดีบุก 

ส่งออกนอกโควตาอย่างอุกอาจที่ท่าเรือภูเก็ต นายเหมืองทั้งต่างประเทศ

และคนไทยเห็นแจ้งชัดกันท่ัวหน้า (และความจริงหัวหน้าลักลอบ 

เอาดีบุกออกนั้นก็มิใช่อ่ืนไกล คือจอมพลสฤษดิ์นั่นเอง แต่ในขณะนั้น 
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ความเซ่อของผมทำาให้ผมไม่ทราบข้อนี้) ผู้แทนมาเลเซียในคณะมนตรี

ดีบุกจึงนำาความข้ึนฟ้องคณะมนตรี ในฐานะผู้แทนไทย ผมจึงรีบเสนอ

หัวหน้าคณะปฏิวัติ คือจอมพลสฤษด์ิ ให้ออกคำาสั่งทันทีให้เจ้าหน้าที่

ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำารวจสืบสวนโดยด่วน และให้อายัดดีบุกที่

ลักลอบส่งออกนั้นเมื่อตามจับได้ แล้วก็มีโทรเลขด่วนถึงคณะมนตรีดีบุก

แจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลไทยได้ดำาเนินการสืบสวนและให้อายัดดีบุกนั้น

แล้ว จะแจ้งให้คณะมนตรีทราบเมื่อได้ความคืบหน้า ก็แน่ละการสืบสวน

เช่นว่านั้นย่อมไม่ปรากฏว่าได้พบเรือที่นำาสินค้าออกไป 

ในการประชุมคณะมนตรีดีบุกแต่ละครั้ง ภาคีต่าง ๆ  ในคณะ

มนตรีก็เร่งรัดให้ผู้แทนไทยและรัฐบาลจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เราก็ผัดเพี้ยนเขาตลอดมา เรือที่บรรทุกดีบุกที่ลักลอบมานั้น ปรากฏว่า

นำาเอาดีบุกไปขึ้นที่เทกซัส สหรัฐอเมริกา เราก็พยายามติดต่อสหรัฐฯ 

และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ขอทราบรายละเอียด แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียด

สักที เรือที่บรรทุกดีบุกนั้นภายหลังได้ข่าวว่าล่มเสียแล้ว ย่ิงหาร่องรอย 

ไม่ได้ คณะมนตรีก็เร่งเร้าให้ประเทศไทยจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เสีย กาลเวลาก็ล่วงไปได้สักปีเศษหรือ ๒ ปี จอมพลสฤษดิ์เองก็โมโห

ว่าคณะมนตรีรังแกไทย จึงโทรเลขสั่งผมว่า ถ้าคณะมนตรีเอาเรื่องนี้ขึ้น

ระเบียบวาระอีกก็ให้คัดค้านแล้วให้เดินออกจากที่ประชุม ประเทศไทย

จะเลิกเป็นภาคีสัญญาดีบุกละ ผมไตร่ตรองดูแล้วก็ส่งโทรเลขทวน 

คำาสั่งเข้ามาว่า ผมไม่เห็นด้วยกับคำาส่ังของท่าน เพราะใคร ๆ  ก็รู้ว่ามี

การลักลอบดีบุกจากประเทศไทย การเดินออกจากที่ประชุมก็เท่ากับว่า 

รัฐบาลไทยขี้แพ้ชวนตี และถ้าเราจะเลิกเป็นภาคีสัญญาดีบุกนั้น ตาม

สัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ ปี และในระหว่างปีน้ีท่ีเรายังออก 
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ไม่ได้ คณะมนตรีจะแกล้งเราอย่างไรก็ได้ เช่น ตัดโควตาให้ลดลงอย่าง

มาก ไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยเสียเลย ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี

ออกคำาสั่งให้ผมใหม่ จอมพลสฤษดิ์โทรเลขตอบไปว่ายกเลิกคำาสั่งเดิม 

คุณจะทำาอย่างไรก็ได้ตามใจ 

ต่อมาผมจึงเร่งรัดให้คณะมนตรีทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้แทน

มาเลเซียกับผู้แทนเบลเยียมเสนอให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ ผมเห็นว่าการ

ตั้งอนุญาโตตุลาการน้ันไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ จึงอภิปรายว่า

บทบัญญัติในสัญญาดีบุกที่ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น เป็นบทบัญญัติที่

ว่าด้วยกรณีที่มีข้อขัดแย้งกัน ประเทศไทยและภาคีอื่น ๆ  ก็เห็นพ้องต้อง

กันว่ามีการลักลอบ เพียงแต่ไม่ทราบจำานวนท่ีลักลอบเท่าน้ัน ฉะนั้น

ควรจะตกลงกันฉันมิตรว่าจะกำาหนดจำานวนเท่าใด คณะมนตรียินยอม 

และได้กำาหนดจำานวนว่าน่าจะเป็นจำานวนหนึ่ง (จำาไม่ได้ว่ากี่พันตัน) ขั้น

ต่อไปก็คือ รัฐบาลไทยเสนอให้ใช้บทบัญญัติอีกข้อหนึ่งในสัญญาดีบุก 

ว่าด้วยการส่งดีบุกออกเกินโควตา คือให้ปรับไหม ให้ประเทศไทยเอา

เงินเท่ากับมูลค่าดีบุกที่ลักลอบออกนั้นเข้าในมูลภัณฑ์กันชน โดยมีสิทธิ์

ในเงินนั้นและกำาไรอันจะพึงมีจากมูลภัณฑ์กันชนเมื่อเลิกมูลภัณฑ์ คณะ

มนตรีก็ตกลงด้วย 

ผมกลับจากประชุมก็พูดกับสมาคมเหมืองแร่ให้เข้าใจ และขอให้ 

สมาคมเหมืองแร่นำาเงินจำานวนที่ประเทศไทยจะต้องถูกปรับนั้นซื้อ

พันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลจะได้มีเงินเอาไปชำาระค่าปรับเขา สมาคม

เหมืองแร่ก็ตกลงแต่โดยดี ครั้นต่อมามีการชำาระบัญชีมูลภัณฑ์กันชน 

ดีบุก ปรากฏว่าส่วนที่รัฐบาลไทย “ถูกปรับ” น้ัน ก็ได้คืนมา ซ้ำายังมี

กำาไรเป็นเงินปันผลมาด้วย การที่มีเหตุร้ายก็กลายเป็นดี ชื่อเสียงรัฐบาล
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ไทยก็ไม่เสีย เงินก็ไม่เสียกลับได้กำาไร แต่ทำาให้ผมกลุ้มใจไปหลายเวลา

เพราะจำาเป็นต้องขัดคำาสั่งนายกรัฐมนตรี และได้ตั้งใจไว้ว่าถ้านายก-

รัฐมนตรียืนยันคำาสั่งเดิม ผมก็จะลาออกไม่เฉพาะแต่ตำาแหน่งผู้แทน

ไทยในคณะมนตรีเท่านั้น แต่จะลาออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคาร 

ชาติเป็นการคัดค้านด้วย

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผมในฐานะผู้ว่าการธนาคารชาติ  

เป็นเวลา ๑๒ ปีเศษนั้น คงพอจำากันได้ดีพอใช้ว่า ได้ทำาดีหรือทำา

บกพร่องมากน้อยเพียงใด ในระหว่างนั้น ได้มีการร่างพระราชบัญญัติ

การธนาคารพาณิชย์ข้ึนใหม่ (มีเพื่อน ๆ  หลายคนเป็นหัวแรง เช่น 

คุณสมหมาย ฮุนตระกูล เป็นอาทิ) ได้ตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ได้เริ่ม 

จัดตั้งสำานักงานสาขา ได้ทำาให้เงินสำารองระหว่างประเทศเพิ่มข้ึนเป็น

อันมาก ได้รักษาเสถียรภาพของเงินตราเป็นประโยชน์แก่การค้า การ

อุตสาหกรรมยิ่งนัก ได้ขยายงานธนาคารพาณิชย์ไปเป็นอันมากทั่ว 

ราชอาณาจักร ภายในธนาคารเองก็ได้มีการปรับปรุงระบบงานและ

อัตราเงินเดือน ขยายสวัสดิการ และได้เริ่มสะสมผู้มีสติปัญญาดีให้เป็น

กำาลังของธนาคารสืบไป

วันหนึ่งระหว่างที่จอมพลสฤษดิ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ มี

ผู้เสนอให้รัฐบาลตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีอำานาจหน้าที่กำาหนด

นโยบายการเงิน เฉพาะอย่างยิ่งการเงินระหว่างประเทศ เผอิญวันที่

เรื่องจะเข้าคณะรัฐมนตรีนั้น ผมไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าหน่อย 

พบท่านปลัดบัญชาการ คุณหลวงวิจิตรวาทการ ท่านก็เล่าให้ฟังว่า จะ

มีการเสนอตัวกรรมการคณะนี้ขึ้นในวันนั้น ผมก็เรียนท่านว่า นโยบาย

การเงินนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าการธนาคารชาติภายใต้กำากับของ 
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รัฐมนตรีคลัง ส่วนเรื่องการเงินระหว่างประเทศน้ัน นอกจากผู้ว่าการ

จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังมีคณะกรรมการทุนรักษาระดับ

อัตราแลกเปล่ียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอยู่ 

อีกด้วย ผมไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะมีคณะกรรมการชุดใหม่นี้อีก  

ตรงกันข้ามจะเป็นโทษ เพราะทำาให้ความรับผิดชอบพร่าไป และผู้ท่ีมี

รายชื่อในคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหลายคนที่ผมไม่ไว้วางใจ ถ้าขืนจะต้ัง

คณะกรรมการชุดนี้ ผมก็ไม่มีทางเลือกนอกจากลาออกจากตำาแหน่ง 

ผู้ว่าการธนาคารชาติ คุณหลวงชะรอยจะนำาเอาความเรื่องน้ีไปเรียนแก ่

นายกรัฐมนตรี ในวันน้ันและวันต่อ ๆ  มาก็ไม่มีใครเอ่ยถึงคณะกรรมการ 

นโยบายการเงินอีก

เม่ือจอมพลสฤษด์ิถึงแก่อสัญกรรมไป ผมเป็นคนหน่ึงท่ีได้รับ

แต่งตั้งให้มีหน้าที่สอบสวนทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ และผมรับรอง

ได้โดยเกียรติยศว่า ในคณะกรรมการสอบสวนนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่

พยายามให้ความเป็นธรรมแก่จอมพลสฤษดิ์ กรณีใดท่ีเป็นท่ีสงสัยใน

ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง ผมก็พยายามให้ประโยชน์แก่กองมรดกหรือ

แก่บุคคลภายนอก แต่กระนั้นก็ดี เมื่อท่านผู้หญิงจะฟ้องรัฐบาลผมก็ 

ตกเป็นจำาเลยคนหนึ่ง แต่ที่ทำาให้เกิดความโทมนัสมากก็คือ ในคำาฟ้อง

นั้นบรรยายว่าผมเป็นคนที่แกล้งหาเรื่องต่าง ๆ  “โดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตัว” ทนายของท่านผู้หญิงซึ่งเขียนคำาฟ้องน้ันก็เป็นเพื่อนกันมา  

ไปเรียนที่อังกฤษด้วยกัน ไฉนจึงมาบรรยายคำาฟ้องเช่นนี้ ประหนึ่ง

ว่าไม่เคยรู้ใจกันมาแต่ก่อน วันนั้นท่ีได้อ่านคำาฟ้องผมกลุ้มใจมาก รีบ 

กลับบ้านแต่วันเพราะไม่มีจิตใจที่จะทำางาน แต่เดชะบุญเมื่อกลับถึงบ้าน

มีโทรเลขรออยู่ฉบับหนึ่ง แจ้งว่าผมได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ฐาน 
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ที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 

ความที่ได้โทมนัสในตอนกลางวันนั้นก็สูญสลายไป กลับมีใจเข้มแข็งขึ้น 

นี่แหละมนุษย์ อิฏฐารมณ์ยังคงมีอิทธิพลเหนือมนุษย์อยู่

นายกรัฐมนตรีท่ีมีความเมตตาแก่ผมมากที่สุดในตอนที่ผมรับ

ราชการคือจอมพลถนอม กิตติขจร ท่านผู้นี้นอกจากจะร่วมเรียนใน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยท่านเป็นหัวหน้าชั้นแล้ว ท่านยังให้

ความไว้วางใจผมเป็นพิเศษ ระหว่างที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ 

มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวผมท่านก็ช่วยแก้ให้ มีงานสำาคัญบางช้ินท่ีคณะ

รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครทำา ท่านก็มักเสนอชื่อผม ความสัมพันธ์

ทางส่วนตัวระหว่างท่านกับผมก็เป็นไปอย่างสนิทสนม ฉะนั้นที่ผมได้

เขียนจดหมายนายเข้ม เย็นยิ่ง ไปท้วงท่านเมื่อทำา “การปฏิวัติ” ใน  

พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้น ผมเขียนด้วยความหวังดีต่อท่านและได้จ่าหน้าซอง 

มีหนังสือนำาถึงท่านโดยตรง แจ้งให้ทราบแน่ชัดว่าจดหมายนี้มาจาก

ผม ต่อเมื่อท่านไม่มีปฏิกิริยาตอบอย่างใด ผมจึงนำาเอาจดหมายนี้ออก

ตีพิมพ์เป็นจดหมายเปิดผนึก

ก่อนหน้านั้นสัก ๓–๔ ปี ผมได้ไปขอพบท่านเป็นการส่วนตัว 

ท่านให้ไปพบที่กระทรวงกลาโหม ในห้องน้ันมีแต่ท่านและผมเท่านั้น 

ผมได้เรียนท่านว่า บรรดาญาติสนิทของท่านนั้นมีชื่อเสียงไปในเชิงที ่

ไม่ดี เพราะทุจริตเบียดเบียนราษฎรและพ่อค้า กับกระทำาการผิด

กฎหมายหลายเร่ือง ผมเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่อง ๆ  จอมพลถนอมก็อึ้ง

ไปครู่หนึ่ง และขอบคุณผมที่นำาเรื่องมาบอก และท่านว่าท่านก็ได้ห้าม

ไปแล้วโดยทั่วไปจะทำามาหากินอย่างไรก็ไม่ห้าม แต่อย่าเอาเปรียบ 
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ผู้ว่าการป๋วยต้อนรับจอมพลถนอม กิตติขจร 

ที่โรงพิมพ์ธนบัตร
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คนอื่น ท่านก็รับคำาว่าท่านจะดูเรื่องนี้และจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

พฤติกรรมที่ปรากฏมานั้นแสดงว่าไม่ได้ผล

ครั้งหนึ่ง รัฐบาลของจอมพลถนอมประกาศออกมาห้ามมิให้

รัฐมนตรีทั้งหลายประกอบการค้าหรือเป็นประธานกรรมการ กรรมการ

ในธุรกิจต่าง ๆ  ในการแสดงสุนทรพจน์ประจำาปีที่สมาคมธนาคาร

ไทย ผมจึงผูกเป็นคำากลอนยกย่องจอมพลถนอมว่าท่านทำาดี แต่ยังมี 

รัฐมนตรีหลายท่านเป็นประธานหรือกรรมการธนาคารพาณิชย์อยู่ 

หรือว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่การค้า๓ ใน ๒–๓ วันต่อมาจอมพลถนอม

ก็ลาออกจากประธานกรรมการธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่ปรากฏว่ามี

รัฐมนตรีอื่นลาออกตามท่าน

เมื่ออาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ออกจากประเทศจีนมาอยู่ฝร่ังเศส 

เมื่อปี ๒๕๑๓ ผมได้กำาหนดไว้ก่อนแล้วว่า จะไปพักตากอากาศใน

ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้โดยไม่ได้ทราบล่วงหน้าว่าอาจารย์ปรีดีจะออกมา 

เมื่อท่านออกมาแล้วก็ได้คิดว่าสมควรจะไปเยี่ยมท่านเป็นการคารวะ

ส่วนตัวในฐานศิษย์อาจารย์และในฐานที่เป็นเสรีไทยใต้บังคับบัญชา

ของท่าน ผมจึงได้เข้าพบจอมพลถนอมก่อนออกเดินทาง เพื่อเรียนท่าน

ว่าผมจะไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดี จอมพลถนอมก็แสดงความยินดีและยัง

ได้ฝากให้ผมนำาความไปเรียนอาจารย์ปรีดีด้วย ผมก็รับเป็นสื่อให้และ

ยังได้นำาความจากอาจารย์ปรีดีมาเรียนจอมพลถนอมด้วย ต่อมาเมื่อ

อาจารย์ปรีดีฟ้องรัฐบาลไทยให้ออกหนังสือเดินทางให้ และให้จ่ายเงิน

บำานาญ ผมก็ได้เป็นสื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนอกศาล 

๓ ดู สุนทรพจน์เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ำาประจำาปีของสมาคมธนาคารไทย ประจำาปี 

๒๕๐๗
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จอมพลถนอมก็ยังได้แสดงความชื่นชมยินดีที่ผมได้จัดการให้สำาเร็จเป็น

ที่เรียบร้อย

เหลียวแลดูอุดมคติ

ท่านที่เคยฟังผมบรรยายหรือเคยอ่านหนังสือท่ีผมเขียน คงจะ

ระลึกได้ว่า ผมได้พูดได้เขียนไว้อย่างไรในเร่ืองอุดมคติประจำาใจ ผมยัง

ขอยืนยันต่อไปอีกว่า คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องระลึกเสมอถึง

คุณธรรม ๓ ข้อ คือ คว�มจริง คว�มง�ม และคว�มดี กล่าวโดย 

ย่อ ความจริงหมายถึงสัจธรรมและหลักวิชา ความงามหมายถึงสิ่ง 

ต่าง ๆ  ที่ทำาให้มนุษย์มีวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินเป็นการอดิเรก

รวมท้ังการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ความดีน้ันหมายถึงการไม่เบียดเบียน

ประทุษร้ายต่อกัน ความสัตย์สุจริตและการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อน

มนุษย์ด้วยกัน ถ้าขาดคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำาให้มนุษย์นั้น ๆ   

มีความบกพร่องไป เช่น ถ้ามีแต่ความดีแต่ปราศจากหลักวิชาจะทำาให้

เกิดประโยชน์ไม่ได้ เพราะอาจจะใช้ความดีไปในทางท่ีผิดกลายเป็น

ทำาคุณบูชาโทษ ถ้าคนเรามีแต่ความจริงและความดี ไม่คิดถึงความงาม 

ศิลปะวรรณคดี การสังคีต การนาฏศิลป์ก็จะเจริญไม่ได้ และคน ๆ  นั้น

หรือสังคมนั้น ๆ  ย่อมจะแห้งแล้งไม่มีความสุข ถ้าคนเราและสังคมเรา

ขาดความดีเสียแล้ว มีแต่ประทุษร้ายซ่ึงกันและกัน และแม้แต่ไม่คิด

ประทุษร้ายแต่ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน คนนั้นและสังคมนั้นก็มีแต่

ความเห็นแก่ตัว แย่งชิงทรัพย์สินเงินทองและอำานาจกันอย่างหน้าเลือด 
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เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำานาจปกครองวางนโยบายแผ่นดินหรือ 

เป็นเอกชน จะละเลยความจริง ความดี และความงามเสียมิได้

อันความจริงและสัจธรรมนั้นก็เป็นหน้าที่ที่พวกเรานักการศึกษา

ทั้งหลายจะสนับสนุนให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาแขนงใด ระดับใด 

นักเรียนนักศึกษาเข้ามาในสถานการศึกษาก็ต้องการจะได้หลักวิชา 

ทั้งที่จะเป็นเครื่องมือเอาไปหากินต่อไปภายหน้า และที่จะเป็นเครื่อง

กระตุ้นให้เกิดความสามารถนึกคิดตริตรองได้ด้วยตนเอง ไม่หลงเชื่อ 

คำากล่าวท่ีไม่มีหลักฐานหรือความเชื่อในทางไสยศาสตร์ ตรงกับที่พระ

ท่านเรียกว่าวิชา และครอบคลุมไปถึงวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม

ทุกวันนี้ในประเทศไทย ปรากฏว่ามีข่าวลือกันจนเป็นท่ีวุ่นวาย

รวมทั้งท่ีปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และข่าวลือ

เหล่านั้น ถ้าโดนแก่ตัวของตัวเองจึงจะแน่ใจว่า มักจะไม่เป็นความจริง 

ใบปลิวกล่าวหาคนนั้นคนนี้ก็มีกันจนแพร่หลาย ล้วนแล้วแต่เป็นใบปลิว

ที่กล่าวหากันในข้อที่ฉกาจฉกรรจ์ทั้งนั้น เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเมือง 

(ใบปลิวบางรายถึงกับยุยงส่งเสริมให้มีการใช้อาวุธ และบางรายก็ขู่จะ

ล้างชีวิตกัน ใบปลิวชนิดน้ีผิดกฎหมาย ตำารวจควรจะจับผู้กระทำาผิดมา

ลงโทษ) เมื่อเป็นใบปลิวหรือข่าวลือ ผู้ท่ีเขียนหรือผู้ที่ลือไม่กล้าลงชื่อ 

รับผิดชอบ ผู้อ่านที่รักความจริงน่าจะถือว่าเป็นเหมือนบัตรสนเท่ห์ 

ไม่ควรไปปักใจเชื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน จะ 

นำาเอาคำากล่าวในใบปลิวและข่าวลือมาเสนอต่อผู้อ่านผู้ชมผู้ฟัง ถ้า

มีความรับผิดชอบจริง ๆ  ก็ควรแสวงหาหลักฐานมาประกอบ หรือ

สอบสวนเอาให้ได้ความจริงจงได้ มิฉะนั้นก็ควรงดเว้นไม่เสนอ “ข่าว” 
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นั้น เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการทำาให้มีผู้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำาให้ 

ผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมเข้าใจผิดในเรื่องสำาคัญไป

ผมได้ทราบมาโดยมีหลักฐานเชื่อถือได้ว่า มีสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงในประเทศไทยนำาเอาข่าวลือมาเสนอนักศึกษาชวนให้เชื่ออย่าง

ไม่แสดงหลักฐาน เช่นน้ีย่อมจะขัดกับความเป็นเลิศในทางวิชาการ  

เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีผู้กล่าวหาโดยไม่แสดงหลักฐาน 

ว่า ผมและผู้อื่นอีกหลายคนเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องการจะล้างชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องการจะให้ผมเป็นประธานาธิบดี เรื่อง 

เหล่านี้เราได้มาจากใบปลิวเถื่อน ข้อแรกที่สุดน้ัน เรายังมีกฎหมาย

ว่าด้วยการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ ถ้าใครเป็นคอมมิวนิสต์และ

กระทำาการอันเป็นคอมมิวนิสต์ ก็ชอบที่ตำารวจจะจัดการตามกฎหมาย 

คือ จับกุมไป แต่ก็ไม่เห็นมีใครถูกจับกุม ในเม่ือตำารวจไม่จับกุม และ

ผู้พูดไม่มีหลักฐานยืนยัน ผู้พูดก็ไม่น่าจะพูดในสถาบันการศึกษาชั้นสูง 

เช่นนั้น และเม่ือมีการกล่าวหาก็ควรที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาส

โต้ตอบ จึงจะมองเห็นความจริงได้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนี้

เป็นสถาบันที่ผมรักและเคารพนับถือ เพราะได้เคยเรียนที่วิทยาลัย 

แห่งนี้เป็นรุ่นแรก เพื่อนฝูงที่เรียนอยู่พร้อมกันก็ยังรักใคร่นับถือกันอยู่ 

และเป็นแหล่งการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งพลเรือน ทหาร 

และตำารวจ จึงเป็นที่น่าเสียดายที่เอาใจใส่ต่อสัจธรรมน้อยไป

ข้อกล่าวหาอย่างเดียวกัน ปรากฏว่า มีอยู่ในสภาความม่ันคง

แห่งชาติ ในคณะกรรมการกลั่นกรองของสภาความมั่นคงฯ มีอยู่ใน 

กอ.รมน. และมีอยู่ในสถานที่อบรมทหารต่าง ๆ  สถาบันเหล่านี้มีความ

รับผิดชอบมากต่อความมั่นคงของประเทศชาติ (เปรียบไม่ได้กับกลุ่ม
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บางกลุ่มที่ไม่มีความรับผิดชอบ จึงกล่าวหาคนได้อย่างพล่อย ๆ  แล้วยัง

ใช้อาวุธได้โดยผิดกฎหมาย แต่ไม่มีการลงโทษกัน) ฉะนั้น เพื่อเทิดทูน

สัจธรรมและเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ จึงควรให้โอกาสแก ่

ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้ตอบ หรือมิฉะนั้น ถ้ามีหลักฐานแน่นอนก็จัดการแก่

ผู้ถูกกล่าวหาไปตามกฎหมาย

ความจริงดังกล่าวหมายรวมถึงความจริงใจด้วย คือ ความ

สัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความ

จริงใจ เฉพาะอย่างย่ิงเมื่อฝ่ายหน่ึงตกทุกข์ได้ยาก อีกฝ่ายหนึ่งต้องมี

ความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย มิใช่ว่าเมื่อเขาได้มีอำานาจวาสนาก็

พินอบพิเทาเคารพรักใคร่ พอเขาได้ทุกข์ก็หลีกเล่ียงไม่เหลียวแล การ

ที่ผมได้ไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ที่ปารีส และได้ไปเยี่ยมจอมพล

ถนอม กิตติขจร ที่สิงคโปร์ ก็ด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นที่จะโจษจัน 

กันไปต่าง ๆ  นานา โดยไม่คำานึงถึงสัจธรรม

ความงามนั้นเป็นเรื่องของจิตใจและร่างกาย ไม่เก่ียวกับสิทธิ

การเมืองใด ๆ  ถ้ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซง ความงามย่อมจะเสียไป 

ไม่เป็นคุณธรรมเสียแล้ว เราชมศิลปะ เรานิยมดนตรี เราชื่นชมในความ

เก่งของนักกีฬาที่สามารถควบคุมร่างกายของเขาให้กระทำาสิ่งท่ีมนุษย์

ธรรมดาไม่สามารถทำาได้ ไม่ใช่เพราะเหตุว่านักศิลปิน หรือนักดนตรี  

หรือนักกีฬานั้น จะต้องมีความคิดทางการเมืองเหมือนกับความคิด 

ของเรา แต่เราชมเขานิยมชอบในเรื่องท่ีเขาแสดง ด้วยเหตุฉะนี้ผมจึง 

เห็นว่า การที่นิสิตนักศึกษาติเตียนดนตรีไทยหรือวรรณคดีไทย หาว่า

เป็นสมุนของศักดินา หาว่าเป็นการมอมเมาประชาชนนั้น เป็นความ

เข้าใจผิดในเรื่องของศิลปะและความงาม คนเราต่างคนก็ต่างใจ ใคร
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อาจารย์ป๋วยเดินทางไปพบอาจารย์ปรีดีที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปีแรก

ที่ท่านย้ายจากประเทศจีนมาที่นี่

ในภาพอีก ๒ ท่าน คือ ท่านผู้หญิงพูนศุข และปาล พนมยงค์

(ถ่ายที่บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส)
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จะชอบศิลปะทางไหนก็เป็นเรื่องของเขา แม้แต่ผมไม่ชอบดนตรีหรือ

วรรณกรรมสมัยใหม่ เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องการฟังต้องการอ่าน ก็ไม่

ขัดขวางและทนฟังทนอ่านได้ หน้าที่ของนิสิตนักศึกษาคือ เมื่อรัก

ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณกรรมสมัยใหม่แล้ว ก็ควรจะสนับสนุนให้ดนตรี 

นาฏศิลป์ และวรรณกรรมน้ันให้เจริญ แทนที่จะขัดขวางอย่างอื่นที่ตน

ไม่ชอบ อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าศิลปะเพื่อประชาชนจริง

เรื่องของความดีความประพฤติดี เป็นเรื่องที่ศาสนาต่าง ๆ  ทุก

ศาสนาสอนเราให้ปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดามารดา ครู

กับศิษย์ ญาติต่อญาติ มิตรต่อมิตร คนหนึ่งกับสาธารณชน เป็นเรื่อง

ที่ศาสนากำาหนดให้เราประพฤติและปฏิบัติอยู่ สรุปความก็คือ ให้มี

น้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ไม่ให้ประทุษร้ายต่อกัน ให้เกื้อกูลกันให้ทำา

ประโยชน์แก่กัน ให้เฉล่ียสุขซึ่งกันและกัน สมดั่งคำาพระที่ท่านได้กล่าว

ไว้ว่า

สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน

พหุโน ชนสฺส อตฺถายะ หิตาย สุขาย โหติ

ข้อสำาคัญที่พึงเอาใจใส่ก็คือ ศาสนาต่าง ๆ  นั้นต่างก็มีข้อดี 

ของตนทั้งนั้น เราเกิดมาในพระบวรพุทธศาสนา ก็เห็นว่าศาสนาของเรา 

นั้นดี แต่ก็ต้องเห็นด้วยว่าคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพในการถือศาสนาของเขา 

เช่นเดียวกัน ความสมานฉันท์ในเรื่องศาสนา (และเชื้อชาติ) ย่อมทำาให ้

ชาติมีความมั่นคงมากขึ้น

สำาหรับผมเอง แม้ว่าจะรู้สึกว่าได้ทำางานรับใช้ชาติและสังคม

อย่างเต็มที่มาถึงจนอายุจะ ๖๐ ปีแล้วก็ตาม มีความรู้สึกว่าได้มีความ
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บกพร่องอยู่มาก คือ การจัดระบบเศรษฐกิจให้เรียบร้อยดังได้พรรณนา

มาข้างต้น ยังไม่สามารถที่จะบันดาลให้ผู้ที่ยากไร้เป็นจำานวนมาก

ในประเทศไทยมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น เฉพาะอย่างย่ิงในชนบทที่ 

แร้นแค้น ทั้งน้ีอาจจะเป็นด้วยเหตุหลายประการที่มิใช่อยู่ในความ 

รับผิดชอบของผม เช่น ประชากรเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว การศึกษาและ

อนามัยของประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร เป็นต้น เนื่องด้วยเหตุฉะนี้จึง

ได้มาคิดเห็นว่า ถ้าไม่มีการลงมือพัฒนาชนบทอย่างละเอียด เพียงแต ่

สร้างระบบและสภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างเดียว ก็จะไม่สามารถ 

กู้ฐานะของเพื่อนร่วมชาติหลายสิบล้านได้ดีพอ จึงได้ร่วมมือร่วมใจ 

กับเพื่อน ๆ  ทำาการพัฒนาชนบทเป็นการช่วยเหลือรัฐบาล ไม่ใช่จะมา

ทำาแข่งขันกับรัฐบาล 

งานพัฒนาชนบทที่ว่านี้ได้จัดทำาขึ้น ๓ โครงการ ๒ ใน ๓ 

โครงการนี้ได้เริ่มทำาขึ้นมาแล้ว ๗ ปี คือ โครงก�รของมูลนิธิบูรณะ

ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ จัดทำาท่ีจังหวัด

ชัยนาท และอุทัยธานี และโครงก�รศูนย์บัณฑิตอ�ส�สมัคร 

ของมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ๒ โครงการนี้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบและได้เคยรับสั่งถามถึงกิจการ ทรงเอา

พระทัยใส่อยู่ ถึงกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่มูลนิธิและ

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตอาสาสมัคร ๒–๓ รุ่น ส่วนอีก

โครงการนั้น คือ โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�แม่กลอง ซึ่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดทำาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่งมีอายุได้ปีเศษจึงมิได้ปรากฏผลว่าจะสำาเร็จ

หรือไม่ประการใด แต่บรรดาอาจารย์และนิสิตนักศึกษาของทั้ง ๓  
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มหาวิทยาลัยก็ได้ใช้ความพยายามทุ่มเทท้ังกำาลังใจให้แก่โครงการน้ี 

เป็นอย่างมาก แต่ภาวะการเมืองในปัจจุบันประกอบกับความเท็จซึ่ง

ปรากฏอยู่ทั่วไปในขณะนี้ ทำาให้โครงการพัฒนาชนบทเหล่านี้อยู่ใน

ความเพ่งเล็งของทางราชการบางหน่วยงาน เช่น กอ.รมน. และคณะ

กรรมการกลั่นกรองของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้กล่าวหาว่า

อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในโครงการน้ัน ๆ  ไปปลุกระดมมวลชนให้

มีความเกลียดชังรัฐบาล ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ บัณฑิตอาสา

สมัครก็ดี อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในโครงการแม่กลองก็ดี ได้รับการ

อบรมและคำาสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยมิให้เอาเรื่องการเมือง

มาเกี่ยวข้อง ใครท่ีไม่ปฏิบัติตามก็ถอนตัวออกจากโครงการ และท้ัง  

๒ โครงการนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีใช้งบประมาณ

แผ่นดินมาดำาเนินการ แต่ก็มิวายที่จะมีผู้คอยระแวงสงสัยและหาความ

ต่าง ๆ  นานา ทั้งนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสงสัยในตัวผมด้วยกระมัง 

ด้วยเหตุฉะนี้และเพื่อประโยชน์ของงานในโครงการ ผมจึงลาออกจาก

ตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการแม่กลอง กำาลังหาผู้มาทำาหน้าที่แทนอยู่

ส่วนโครงการศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครน้ัน ผมได้ลาออกจากตำาแหน่ง

ประธานกรรมการมาแล้วร่วมปี

แลดูสังคมไทยและอนาคตของไทย

ผมเคยพูดเคยเขียนไว้ที่อื่นว่า สังคมที่พึงปรารถนานั้นจะต้อง

ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ มีสมรรถภ�พ มีเสรีภ�พ  

มีคว�มชอบธรรม และมีคว�มเมตต�กรุณ� สมควรที่จะนำามากล่าว
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อาจารย์ป๋วยเมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมบัณฑิตอาสาสมัครในชนบท
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โดยย่อในที่นี้ และประยุกต์กับสภาวะปัจจุบันของไทยเพื่อเป็นการชี้ 

ช่องทางว่า เพ่ืออนาคต เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจกันทำาอย่างไรให้ 

ได้มาซึ่งสังคมในอุดมคติ

ในสังคมที่มีสมรรถภาพนั้น ผู้ปกครองสังคมนั้นจะต้องใช้หลัก

วิชาดำาเนินการของรัฐในทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้สังคมนั้นดำาเนินชีวิตไป

โดยลงทุนน้อยที่สุด ได้ผลมากที่สุดตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา

ใด วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การแพทย์ อนามัย วิศวกรรมศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ท้ังมวล และมนุษยศาสตร์ท้ังมวล  

ในการนี้ไม่เฉพาะข้าราชการหรือนักการเมืองชั้นปกครองเท่านั้นที่ 

จะต้องมีความรู้ความสามารถ แต่ประชาราษฎรทั้งหลายไม่ว่าต่ำาหรือ

สูงก็ต้องมีการศึกษาพอสมควร เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถคิด 

แก้ปัญหาของตน รู้จักให้ความคิดชั่งใจได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น การศึกษา 

และอนามัยของประชาราษฎรจึงมีความสำาคัญอยู่มาก

สังคมจะมีสมรรถภาพได้ก็ต้องอาศัยไม่มีความรั่วไหลและ 

เหลวไหล ราษฎร พ่อค้า ข้าราชการเสียภาษีอากรกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ไม่มีการร่ัวไหล ข้าราชการไม่มีที่จะเบียดเบียนราษฎร ทำาหน้าที่ตาม

กำาลัง คือ ตำารวจก็จับผู้ร้าย ครูก็สอนนักเรียน นายอำาเภอก็ดูแลทุกข์สุข 

ของราษฎร เป็นขั้น ๆ  ไป เป็นต้น และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ไม่มี

การทุจริตล้างผลาญเงินหลวงหรือข่มขู่เอาเงินสินบนรางวัลจากพ่อค้า

พาณิชย์ ในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน๔ได้บัญญัติไว้ให้มีผู้ตรวจสอบ

บัญชีของรัฐสภา ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันปราบปรามความทุจริตของ

ข้าราชการ แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ไม่มีการแต่งตั้งตาม

๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
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รัฐธรรมนูญ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญกันนั้น มีผู้เสนอให้มีผู้ตรวจราชการ 

ของรัฐสภา เมื่อพิจารณากันก็ตกไป เป็นที่น่าเสียดายย่ิงนัก เพราะ

ถ้าหากมีผู้ตรวจบัญชีของรัฐสภาและผู้ตรวจราชการของรัฐสภาขึ้น 

จริง ๆ  ก็จะทำาให้ความรั่วไหลและเหลวไหลที่มีอยู่ในวงราชการของไทย

ในปัจจุบันนี้ลดน้อยถอยลง ทำาให้ประเทศไทยมีสมรรถภาพสูงขึ้น

อนึ่ง ใคร ๆ  ก็พูดกันในสังคมไทยว่า ราชการปัจจุบันนี้ไม่มี

สมรรถภาพ เพราะระบบราชการไม่ดีอย่างหนึ่ง และมีการรวมอำานาจ

ไว้ในเมืองหลวงจนเกินไปอีกอย่างหน่ึง ระบบราชการไม่ดีเพราะมี

การทำางานซ้ำาซ้อนกัน เกี่ยงกันบ้าง แย่งกันบ้าง และหานโยบายเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันมิได้ การรวมอำานาจไว้ในเมืองหลวงแทนที่จะ

กระจายไปสู่ท้องถิ่น ทำาให้ท้องถิ่นไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร ทำาให้

เกิดอุปสรรคนานาประการในการที่จะพัฒนาประเทศให้ทั่วถึงกัน เรื่อง

ทั้ง ๒ นี้จะทิ้งช้าไว้ไม่ได้เพราะคล้ายกับสนิม นับวันจะกินระบบราชการ

ให้กร่อนหย่อนสมรรถภาพขึ้นทุกที จึงควรที่พวกเราราษฎรทั้งหลาย 

มหาวิทยาลัย และรัฐบาล จะร่วมมือกันหาวิธีแก้ปัญหานี้ให้จงได้โดย

รวดเร็ว

เสรีภาพในสังคม หมายถึง เสรีภาพในการพูด การเขียน  

การคิด การชุมนุมกันโดยสันติและปราศจากอาวุธ เป็นต้น เสรีภาพ

เช่นว่านี้ไม่ใช่เสรีภาพในอันที่จะทำาให้สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเส่ือมเสีย

ไป และข้อจำากัดเสรีภาพอีกข้อหนึ่งคือ ประโยชน์ส่วนรวมโดยความ

เห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยรัฐบาล ผู้เผด็จการย่อมอ้าง

ถึงประโยชน์ส่วนรวมเสมอ แต่เป็นเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมที่ผู้เผด็จการ

วินิจฉัยว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวม มิใช่ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัย การเสีย
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ภาษีที่รัฐสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งมาลงมติให้เสียเป็นการจำากัดเสรีภาพ

ที่ชอบธรรม

เสรีภาพมีคุณแก่สังคม เพราะในสังคมนั้นมีคนจำานวนมาก 

ความคิดอ่านย่อมแตกแยกกันได้ มนุษย์เรามีสมองด้วยกันทุกคน และ

ความคิดอันประเสริฐของมนุษย์แต่ละคน ไม่เลือกชั้นวรรณะหรือทรัพย์

สมบัติ ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมทั้งนั้น เหตุไฉนเล่าเราจึงจำากัด

เฉพาะความคิดเห็นของบุคคลส่วนน้อย ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งหลาย 

แสดงความคิดเห็นตามทัศนนิยมของเขา จะได้มีโอกาสเลือกได้ว่า 

วิถีทางใดจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ส่วนรวม

บางอาจารย์กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ว่าเป็นของคู่กับชีวิต 

คือ มนุษย์เราเกิดมาทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นของควบคู่

มาโดยกำาเนิด ใครทำาลายล้างเสรีภาพย่อมเป็นผู้ที่เบียดเบียนกวนสิทธิ

ของเพื่อนมนุษย์โดยไม่ชอบธรรม

สิทธิเสรีภาพนี้จะมีได้ก็แต่ในสังคมที่เป็นเสรีประชาธิปไตย 

เผด็จการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวา (ฟาสซิสต์) หรือฝ่ายซ้าย (คอมมิวนิสต์) 

ย่อมจำากัดเสรีภาพโดยอำาเภอใจ เผด็จการฝ่ายขวามักจะห้ามไม่ให้คน

ของเขาทำาการหนึ่งการใด เผด็จการฝ่ายซ้ายนอกจากจะห้ามมิให้ทำา 

การหนึ่งการใด เช่น ตั้งพรรคการเมือง แล้วยังห้ามมิให้ทำาการหนึ่ง 

การใดด้วย เช่น จะเกียจคร้านก็ไม่ได้ต้องทำางานตามกำาหนด 

คอมมิวนิสต์มักจะอ้างว่าเขาเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและ

สังคม คือ มีความเสมอภาคในหมู่ราษฎร แต่หาได้เป็นประชาธิปไตย

ทางการเมืองและวัฒนธรรมไม่ ส่วนฟาสซิสต์น้ันไม่เป็นประชาธิปไตย
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ทั้งการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม เราจึงไม่ควรรับเผด็จการ

ทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย

ความชอบธรรมหรือที่มีผู้เรียกว่าความยุติธรรมนั้น หมายถึงว่า 

ภายในสังคมนั้นมนุษย์ทุกคนเสมอกันในกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูก 

เศรษฐี ขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ประการใด ถ้าทำาผิดกฎหมายต้อง 

ได้รับโทษเช่นกระยาจกคนยากไร้ หรือถ้าทำาดีก็มีรางวัลตอบแทน 

เสมอกัน ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง

ในสังคมที่มีความยุติธรรมนั้น เรื่องความสงบเรียบร้อยเป็น

เรื่องที่สำาคัญยิ่ง ทหาร ตำารวจ อัยการ ตุลาการ ต้องมีสมรรถภาพ 

และทำางานด้วยความเอาใจใส่และเที่ยงธรรม ไม่มีการยัดเยียดความผิด 

ให้แก่ราษฎร ไม่มีการจับยัดถังแดงและเผา ไม่มีการยิงทิ้ง ไม่มีการ 

กล่าวหาใคร ๆ  ว่าเป็นอะไรโดยปราศจากหลักฐานอันสัตย์จริง เช่น 

กล่าวหาว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นต้น ทหารต้องป้องกันประเทศ

อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่สร้างความแตกแยกในชาติโดยพยายามใช้เงิน

ภาษีอากรมาปราบราษฎรผู้เสียภาษีอากร ตำารวจต้องทำาหน้าท่ีโดย

ปราศจากความหวาดเกรงต่ออิทธิพลท้ังหลายและไม่ลำาเอียง ใครพก 

ลูกระเบิดโดยผิดกฎหมายต้องจับกุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไร ใครคิด

ปฏิวัติโดยใช้กำาลังเป็นการกระทำาผิดกฎหมายอาญาฐานเป็นกบฏก็ต้อง

จับกุม เพราะทหารและตำารวจเป็นท่ีพึ่งของราษฎร ไม่ใช่เป็นนายของ 

ราษฎร ผู้ถูกกล่าวหาย่อมไม่มีความผิดจนกว่าจะหาหลักฐานได้ว่า 

ผิดจริง ใครแจกใบปลิวชักจูงให้ใช้อาวุธหรือกล่าวหาคนอ่ืนว่าใช้อาวุธ 

ควรจะจับเพื่อจะให้ได้ต้นตอแห่งใบปลิวน้ัน อัยการและตุลาการต้อง

ทรงไว้ซึ่งเกียรติ อยู่เหนืออิทธิพลของเงิน ของการขู่เข็ญ และของอำานาจ
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ในสังคมที่มีความชอบธรรมน้ัน ใครทำาดีจะได้ดี ใครทำาชั่วจะ 

ได้ชั่ว นรกหรือสวรรค์อยู่ในชาตินี้เอง ไม่ต้องรอไปในชาติหน้า ผู้ท่ี

ปลอมตัวว่าเป็นคนดีย่อมจะอยู่ในฐานคนดีอยู่ไม่นาน จะมีผู้คนพบใน

ไม่ช้า

สังคมที่มีสมรรถภาพ เสรีภาพ และเคารพความชอบธรรม แต่

ปราศจากความเมตตากรุณา ย่อมเป็นสังคมที่ไม่สมบูรณ์ เพราะบุคคล

ในสังคมนั้นยังแตกต่างกันไปโดยกำาเนิด โดยกรรมพันธุ์ และโดย 

สิ่งแวดล้อม คนเราบางคนเกิดมาง่อยเปลี้ยเสียขา ตาบอด หูหนวก หรือ

พิการอย่างอื่น ไม่ใช่ความผิดของเขา คนท่ีเกิดมาดีต้องช่วยเหลือเขา 

จะนึกผิด ๆ  ว่าเพราะ “ชาติก่อน” เขาทำามาไม่ดีจึงได้รับความทุกข์ใน

ชาตินี้หาควรไม่ ความฉลาดหรือความโง่บางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์

ซึ่งไม่แน่นอน คือพ่อฉลาด ลูกก็โง่ได้ หรือกลับกัน เลือกไม่ได้  

เด็กที่มีของเล่นย่อมได้เปรียบเด็กจนที่ไม่มีของเล่น เด็กที่เกิดมาใน

ชนบทแร้นแค้น โรงเรียนไม่ดี ครูไม่ดี อุปกรณ์การเรียนไม่ดี ย่อมจะ

แข่งขันกับเด็กในเมืองที่มีโชควาสนาดีกว่ามิได้ เพราะฉะนั้น จะถือลัทธ ิ

สมรรถภาพและเสรีว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาหาชอบไม่ คนที่มี

วาสนาดีกว่าจึงควรเก้ือกูล ควรทำาประโยชน์ และควรเฉลี่ยสุข ให้แก ่

คนที่ไม่มีวาสนา

ที่กล่าวมาน้ีเป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ความยุติธรรมในสังคม 

มีความหมายกว้างกว่าการกระจายรายได้หรือการกระจายทรัพย์สิน 

เพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินอย่างเดียว ในระบบสังคมที่

ผู้หญิงแพ้เปรียบผู้ชาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมก็ต้องแก้ไข 

ระบบ เครื่องมือหากินถ้าใครไม่มีก็ต้องหยิบยื่นให้ การศึกษา การ

อนามัย และอาชีพเป็นเรื่องที่จะต้องให้แก่มนุษย์ทุกคน ความยากจน
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ทำาให้มนุษย์เสื่อมค่าความเป็นมนุษย์ เรามีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันทั้งนั้น

ตรงกันข้ามกับความเมตตากรุณา คือ การพิฆาตเข่นฆ่าซ่ึงกัน

และกัน ไม่ว่าจะเป็นซ้ายพิฆาตขวา หรือขวาพิฆาตซ้าย ย่อมเลวด้วยกัน

ทั้งนั้น ในสภาพปัจจุบันในเมืองไทย ข้อที่น่าสังเกตก็คือ ฝ่ายที่เราเรียก

กันว่าซ้าย คือ นิสิตนักศึกษา กรรมกร ชาวไร่ ชาวนาน้ัน ไม่มีอาวุธ 

จะมีก็บางคนมีปืนไว้ป้องกันตัว แต่กระนั้นก็ยังมีบางโอกาสที่พวกฝ่าย

นี้ขู่เข็ญว่าจะเผาตึกหรือทำาลายทรัพย์สิน นี่ก็เป็นการกระทำาอันมิชอบ 

แต่ฝ่ายที่เราเรียกว่าฝ่ายขวา คือ กระทิงแดง นวพล และกลุ่มอื่น ๆ  อีก

มากมายนั้น มักใช้อาวุธเป็นเครื่องขู่ขวัญฝ่ายตรงกันข้าม นั่นก็เป็นการ

กระทำาอันมิชอบ และผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ถ้าใช้ความเมตตากรุณา

เป็นหลักถึงจะแตกแยกกันอย่างไรก็จะเจรจาตกลงกันได้ด้วยสันติวิธี 

อาวุธไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้ในโลกน้ี มีแต่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น

ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ แต่ความเมตตาเป็นสิ่งที่ค้ำาจุนโลก อหิงสาและสันติ

ทำาให้สังคมมีความสุขได้

การใช้อาวุธประกอบกับความเท็จเป็นเครื่องมือนั้นแทนที่จะช่วย

แก้ปัญหาให้ กลับจะเป็นการเสริมสร้างพลังให้ศัตรูอย่างมาก เช่น คนที ่

ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเราเรียกเขาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ และขู่เข็ญว่า

จะสังหารเขาด้วยอาวุธเพราะเป็นคอมมิวนิสต์ ผู้ที่ถูกขู่เข็ญก็เกิดความ

หวาดกลัว หนีเข้าป่าไป ในป่าก็ต้องรับความช่วยเหลือทางอาวุธ อาหาร 

และอื่น ๆ  จากคอมมิวนิสต์ ในไม่ช้าก็ต้องเป็นพวกของคอมมิวนิสต์ไป 

เป็นการเพิ่มกำาลังให้คอมมิวนิสต์ เราต้องการหรือไม่ กอ.รมน. คิดให้ดี  

ตัวอย่างในลาว เขมร และญวน ก็มีอยู่เป็นอันมาก ถ้ารักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ จริง ก็ต้องคิดให้ดี ให้รอบคอบ
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แลดูการเมืองและเศรษฐกิจของไทย

ในปัจจุบันนี้เราพูดกันอยู่ว่า แม้จะมีการเลือกตั้งในวันที่  

๔ เมษายนนี้ (๒๕๑๙) เราจะมีรัฐบาลที่มั่นคงมิได้ เพราะพรรค 

การเมืองมีมากมายและรัฐบาลท่ีจะตั้งขึ้นมาก็ต้องเป็นรัฐบาลผสม 

หลาย ๆ  พรรค ยิ่งผสมพรรคเล็กพรรคน้อยยิ่งจะขาดเสถียรภาพ ส.ส. 

ที่เลือกขึ้นมาก็คงไม่วายต้องจ่ายเงินซ้ือเสียงมามาก แล้วเมื่อเข้าสภา 

ก็คงขายตัว ในไม่ช้าสภาก็คงถูกยุบอีก และที่พูดกันมากก็คือ จะมีการ 

เลือกตั้งจริงหรือในวันที่ ๔ เมษายน เพราะมีผู้คิดจะทำาปฏิวัติอยู่

เรื่องนี้ผมรู้สึกหนักใจมาก เพราะประชาธิปไตยเราก็เพ่ิงมีราก

เล็ก ๆ  ได้ไม่ถึง ๓ ปี ความปั่นป่วนทั้งหลายจะว่าเนื่องมาจากสภา

นิติบัญญัติที่ผมเองเป็นสมาชิกก็ถกเถียงกันไม่ถนัด 

ผมคิดว่าใครจะเป็นรัฐบาล จะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาไม่สำาคัญ 

สำาคัญอยู่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะคิดล้างประชาธิปไตย นัก 

การเมืองทั้งหลายท่ีเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยควรจะหาวิธี 

ให้โอกาสประชาธิปไตยหยั่งรากแก้วลงให้ลึกให้มั่นคง แล้วจึงคิดเรื่อง 

จะเป็นขวาหรือจะเป็นซ้าย จึงจะชอบ ควรจะละซึ่งทิฐิมานะหันหน้า

เข้าหากันเป็นปึกเป็นแผ่นป้องกันลัทธิเผด็จการทั้งซ้ายขวาให้ได้

วิธีหนึ่งที่จะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้  

เห็นจะเป็นวิธีที่ให้พรรคท่ีได้รับเลือกเข้าไปในสภาผู้แทนมากท่ีสุด  

๓ หรือ ๔ พรรครวมกันเป็นรัฐบ�ลแห่งช�ติ โดยมีเสียงในสภาเกิน

กว่าครึ่งมากพอสมควร ถ้า ๔ พรรคไม่พอก็ ๕ พรรค พรรคใดมีสมาชิก

มากที่สุดให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคท่ีสมาชิกมากท่ี ๒ 

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานสภา แล้วแบ่งหน้าท่ีตำาแหน่งรัฐมนตรี
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ตามส่วนของจำานวนสมาชิกพรรค ไม่เลือกว่าพรรคใดเป็นขวาหรือ

ซ้าย นโยบายร่วมของรัฐบาลผสมมี ๓ ข้อ คือ (๑) เอกราชของประเทศ 

(๒) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (๓) การจัดช่องว่างระหว่าง 

คนมีกับคนจน เรื่องอื่นไม่เป็นเรื่องสำาคัญ และหลัก ๓ ประการนี้ 

ก็เป็นที่รับรองในนโยบายของพรรคทั้งหลายอยู่ การที่ให้พรรคใหญ่ ๆ  

เป็นรัฐบาลก็ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย และ ส.ส. ทั้งหลาย

ก็จะหาวิธีขายตัวได้ยากขึ้น รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพพอสมควร ส่วน

กลุ่มผลประโยชน์นอกสภา เช่น กรรมกร นายจ้าง นิสิตนักศึกษา  

นวพล เหล่านี้ก็ยังดำาเนินการอยู่ แต่ต้องเป็นไปโดยสันติปราศจากอาวุธ 

เรื่องโต้แย้งกันทั้งหลายให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ตัดสิน เมื่อตัดสินไป

อย่างไรแล้วยอมรับมติของสภา ถ้าไม่ชอบใจก็ยกขึ้นว่ากันใหม่ในการ

ประชุมสภาสมัยต่อไป อย่างนี้พรรคการเมืองทั้งหลายจะยอมตกลงด้วย

ไหม จะยอมเสียสละไหม เพื่อความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติและของ

ประชาธิปไตย

ผมได้เขียนไว้ตอนต้นว่า ผมเสียดายที่รู้สึกว่าได้บกพร่องไปใน

การพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ คือ ดูแต่ความเจริญเติบโต

ของส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่ได้เฉลียวถึงความยุติธรรมในสังคม ข้อนี้จึง

พยายามแก้ด้วยวิธีพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง ในระหว่างที่การลงทุน

อุตสาหกรรมยังซบเซาอยู่ทุกวันน้ี ก็เป็นโอกาสแล้วที่รัฐบาลจะหาวิธี

ลงทุนทางเกษตรและทางสังคมสงเคราะห์ในชนบทให้มากขึ้น โดย 

ไม่ต้องเกรงเงินจะเฟ้อ ปัญหาที่สำาคัญในปัจจุบันนี้ได้แก่การหาอาชีพ 

ให้แก่ราษฎรที่ไม่มีงานทำา กล่าวโดยย่อ ถ้าเราทำาสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้

คนมีงานทำามากข้ึนในชนบท โจรผู้ร้ายก็จะลดน้อยลง คือ (๑) ปฏิรูป
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ที่ดินอย่างจริงจัง (๒) จัดรูปที่ดิน (๓) สนับสนุนราษฎรให้ปลูกพืช 

หลายฤดูด้วยการหาน้ำามาใช้และจัดงานตลาด (๔) จัดทำาอุตสาหกรรม 

ที่คาบเกี่ยวกับการเกษตรทั้งทางเครื่องมือและการเกษตรและเอา

ผลิตผลทางเกษตรไปเป็นวัตถุดิบ (๕) ทำางานสังคมสงเคราะห์หนักมือ

ขึ้นในชนบททั้งทางอุปโภคบริโภค บริการอนามัย การศึกษา วางแผน

ครอบครัว เป็นต้น (๖) ฝึกและอบรมคนให้ทำางานประเภทต่าง ๆ  ข้างต้น

อาจารย์บางท่านบอกว่า ถ้าเรามัวแต่เอาใจใส่เรื่องความยุติธรรม

ทางสังคมจะทำาให้ประเทศในส่วนรวมเจริญช้าลง ฉะนั้นจึงควรพัฒนา

เศรษฐกิจเสียก่อน ถึงคนมีจะมีมากข้ึน คนจนจะจนลงก็ตาม ในไม่ช้า 

ความเจริญก็จะลงมาถึงคนจนเอง เราได้ใช้วิธีนี้มา ๒๐–๓๐ ปีแล้ว 

ปรากฏว่าไม่ได้ผล อาจารย์บางท่านอ้างว่า ความยุติธรรมในสังคมนั้น

ไม่ขัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้าเราจะมุ่งช่วยคนจน ปล่อยให้คนมีมั่งมี

เขาช่วยตัวเองประเทศท้ังประเทศก็จะเจริญ บางประเทศได้เคยใช้วิธีนี ้

มาแล้ว แต่ประสบความล้มเหลว ผมเองเชื่ออย่างตำาราหลังนี้ แต่เห็น

ว่าต้องใช้วิธีการให้ถูก วิธีการที่ถูกนั้น คือ วิธี ๖ ประการที่ได้กล่าวมา 

ข้างต้น

บทส่งท้าย

ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเขียน แต่นี่ไม่กี่ชั่วโมงอายุขัยของผม

ก็จะถึง ๖๐ ปีแล้ว จึงขอยุติแต่เรื่องเท่านี้ ยกเว้นจะพูดเป็นการส่งท้าย

อีกเพียง ๒ เรื่อง
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เรื่องแรก เกี่ยวกับการชักจูงใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวผม ขอ

พูดไว้เสียเลย ผมได้ยินมาเสียเบื่อแล้วว่า ดร.ป๋วย หนุนนักศึกษา หรือ

มิฉะน้ันนักศึกษาหนุน ดร.ป๋วย ให้เสีย คนที่มีลูกอายุ ๑๗–๑8 หรือ 

๒๐ ขวบ น่าจะรู้ดีว่า คนหนุ่มสาวสมัยนี้ เฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนักศึกษา

ธรรมศาสตร์ เขาคิดได้เอง ไม่ต้องมีใครไปเสี้ยมสอนเขาดอก ถ้าคิดจะ

เสี้ยมสอนคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ก็ต้องเตรียมตัวผิดหวังได้ ส่วนที่กล่าว

ว่า นักศึกษาลากผมไปทางต่าง ๆ  นั้น ก็คงจะเข้าใจในลักษณะจิตใจ

ของผมผิดไป บทผมจะด้ือก็คงดื้อไม่แพ้ใคร เช่น เรื่องเกี่ยวกับนายก 

รัฐมนตรี ๓ ท่านที่ได้เขียนไว้แล้ว ข้อคิดข้อเดียวกันนี้นำามาใช้ได้แก่ 

คำากล่าวหาที่ว่า อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ พยายามชักจูงผม หรือแม้แต่ 

อาจารย์เสน่ห์๕หรือคนใกล้ชิดอ่ืน ๆ  พยายามชักจูงผม เป็นการดูหมิ่น 

ทั้งอาจารย์ปรีดี อาจารย์เสน่ห์ คนอื่น ๆ  และเป็นการดูหม่ินอย่างมาก 

สำาหรับตัวผม เสมือนหนึ่งขี้ผึ้งจะหลอมอย่างไรก็ได้ ไม่มีความคิดเป็น 

ของตนเอง ครั้งหนึ่งผมเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติอยู่ก็มีผู้กล่าวหา 

คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ว่าชักจูงผมและเขียนสุนทรพจน์ให้ไปพูด  

จนกระทั่งคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ต้องเอ็ดตะโรและแสดงพยาน 

หลักฐานให้ดูหลายครั้งหลายหน จึงค่อยคลายไป จะไม่ให้ผมเป็น 

ตัวของตัวเองบ้างเลยหรือ?

อีกเรื่องหนึ่ง ผมเคยเขียนไว้แล้วในที่อื่น แต่อยากจะยกเอามาให้

ท่านทั้งหลายได้อ่านกันอีกเป็นความหวังสำาหรับอนาคต และเป็นการ

แสดงทัศนคติเรื่องคุณภาพแห่งชีวิตที่ผมถืออยู่

๕ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
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คุณภาพแห่งชีวิต

ปฏิทินแห่งความหวัง 

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทาน

อาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่และบริการ 

อันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก

ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะ

ต้องไม่มีลูกถี่นัก

พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียม

ประเพณีหรือไม่ ไม่สำาคัญ แต่สำาคัญท่ีพ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกัน

อย่างสงบสุข ทำาความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง

ในระหว่าง ๒–๓ ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผม 

กำาลังเติบโตในระยะที่สำาคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผมได้ 

รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือน้องสาวผมต้องการ

ไปโรงเรียน จะได้ความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต 

ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูง ๆ  ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้  

ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจะจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มี 

ความหมาย ทำาให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำางานเป็นประโยชน ์

แก่สังคม
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บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ 

กดขี่ หรือประทุษร้ายกัน

ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและ

เป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความ

คิดและวิชาของมนุษย์ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาส 

รับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศ

ด้วยราคาอันเป็นธรรม

ในฐานะท่ีผมเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผม

พอสมควรสำาหรับทำามาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน 

มีโอกาสรู้วิธีทำากินแบบใหม่ ๆ  มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคา

ยุติธรรม

ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ 

และหนังสืออื่น ๆ  ท่ีไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ก็ได้ โดย 

ไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก

ผมต้องการสุขภาพอนามัยดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการ

ป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาล

อย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลได้สะดวก

ผมจำาต้องมีเวลาว่างสำาหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มี

สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสามารถมีบทบาทและชมศิลปะวรรณคดี 

นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่าง ๆ  เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง 

งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรได้พอสมควร
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ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำาหรับหายใจ น้ำาบริสุทธิ์

สำาหรับดื่ม

เรื่องอะไรที่ผมทำาเองไม่ได้หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะร่วมมือ

กับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วย 

ซึ่งกันและกัน

เรื่องท่ีผมเรียกร้องข้างต้นน้ี ผมไม่ได้เรียกร้องเปล่า  

ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ

ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนร่วมในสังคมรอบตัวผม ต้องการ

มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมของชาติ

เมียผมก็ต้องการโอกาสต่าง ๆ  เช่นเดียวกับผม และเรา  

๒ คนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว

เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจาก 

การประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำารุงตลอดมา

เม่ือจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ  อย่างบ้า ๆ  คือ 

ตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง  

ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำาหรืออากาศเป็นพิษ 

หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ

เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สินสมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้ 

เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เล้ียงให้โต 

แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บให้หมด จะได้ใช้ 

ประโยชน์ในการบำารุงชีวิตของคนอื่น ๆ  บ้าง
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ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและ

ทำากิน และอย่าทำาพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไป

นี่แหละคือ ความหมายแห่งชีวิต น่ีแหละคือการพัฒนา  

ที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน

ข้อสุดท้าย ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมา

จนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็นของท่านทั้งหลาย และ 

พระท่านกล่าวไว้ดังนี้ เกี่ยวกับความสวัสดี

“เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลาย 

นอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร ความสำารวมอินทรีย์ 

และความเสียสละ”
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กวีนิพนธ์





161เหลียวหลัง แลหน้า

ข้าวเหนียวมะม่วง

ประมาณ ๒๔๖๗

กินอะไรก็ไม่เท่าข้าวเหนียวมะม่วง

หวานชุ่มทรวงดีไม่หยอกจะบอกให้

แม่ซื้อมาข้าลองดูสองใบ

เลยติดใจซื้อเขาทุกเช้าเย็น

ทุเรียนเบื่อเหลือแพงไม่แกล้งติ

กินแล้วซิซ้ำาเรอให้เกลอเหม็น

แพ้มะม่วงมากมายหลายเปอร์เซ็นต์

ไม่ว่าเล่นมะม่วงฮ้อหลายต่อเอย
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ปณิธาน

๙ มีนาคม ๒๔๘๓

คิดคุณอุ่นอกโอ้ แม่จ๋า

ก่อเกิดเกื้อกายา  ชุบเลี้ยง

อำานวยสุขศึกษา  ประเสริฐ ยิ่งเฮย

คุณท่านคณิตเพี้ยง  โลกล้นคณนา

เกิดมาสองรอบแล้ว นักษัตร

ป๋วยเอ่ยจงตั้งมนัส  แน่ไว้

ปุริสะยาวอัต–  ถัสส์นิป– ปทาเฮย

วายเมเถว์ให้  ระลึกน้อมปณิธาน๑

กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี

กูเกิดมาก็ที–  หนึ่งเฮ้ย

กูคาดก่อนสิ้นชี–  วาอาตม์

กูจักไว้ลายเว้ย  โลกให้แลเห็น

๑ วายเม เถว ปุริโส ยาวอตฺตสฺส นิปฺปทา - เป็นบุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะสำาเร็จ

ประโยชน์
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สำานักงบประมาณ

๒๕๐๖

สำานักงบประมาณ ตั้งมานานได้สี่ปี

ร้อยเล่นเป็นยานี  พรของข้าฯ มาจากใจ

ขอให้ผู้อำานวยการ  เพื่อนร่วมงานทั้งน้อยใหญ่

สุข สรรเสริญ เจริญ ชัย ลาภยศถ้วนล้วนอุดม

สุขภาพทั้งกายจิต  ราชกิจประกอบสม

บูรณาดังปรารมภ์  ด้วยสุจริตพิทยา

เที่ยงธรรมและคัมภีร์ สามัคคีสัมปทา

วิริยวีรกล้า   หาญรักษ์สัตย์อรรถกร

ดีเด่นบำาเพ็ญบุญ  กิตติคุณกระเดื่องดอน

อรรถผลดลนิกร  พัฒนกิจสฤษดิ์เทอญ
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สินของเรา เราออม ...

๒๕๑๐

สินของเรา เราออม  ถนอมรัก

หมายฟูมฟัก เงยงอก  ซึ่งดอกผล

สินของเขา  เราถนอม ย่อมมงคล

ทุกทุกคน  ออมสิน  ภิญโญเทอญ
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บันทึกขอนแก่นรำาลึก

๒๕๑๑

อ่านวจี กวีนาม คุณงามพิศ ก็ต้องจิต นึกชม คารมสมร

ใคร่จะขอต่อสำาเภาสำาเนากลอน เข้าแฟ้มขอนแก่นสาขาธนาคาร

แม้นโฉมงามตามใจให้อนุญาต จะสมมาตร์ขอบคุณบุญไพศาล

อนุชน ... ค้นดู ได้รู้อ่าน  ประสบการณ์เปิดขอนแก่นแสนจะดี

อนึ่งเล่าเข้าปีใหม่จะไปเปิด ที่ลำาปางสาขาเกิดประเสริฐศรี

เชิญ ชัย งาม เม่น มู๋ คู่ชีวี  เชิญทั้งสี่ไปด้วยช่วยแต่งกลอน
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บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง

(น อุจฺจาวจฺ ทสฺสยนฺติ ปณฺฑิตา)

๒๕๐๙

วิสัยบัณฑิตผู้  ทรงธรรม์

ไป่เปลี่ยนไป่แปรผัน ไป่ค้อม

ไป่ขึ้นไป่ลงหัน  กลับกลอก

กายจิตวาทะพร้อม  เพียบด้วยสัตยา
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อาจารย์ป๋วยในงานฉลองการรับปริญญาบัตร
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คติของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ.

๒๕๑๐

เศรษฐศาสตร์ลูก ม.ธ. ไม่ก่อกรรม จะไม่ทำาร้ายใครที่ไหนหนอ

แม้ปะทะประเชิญลูก ม.ธ. จะไม่ขอสู้เพื่อนท่านเตือนไว้

อันคนกล้าท้าก็สู้ดูเก่งกล้า คนเก่งกว่าถือขันติมิหวั่นไหว

ใครเกินเลยเฉยเชือนให้เพื่อนได้ คณะไหนก็ศิษย์สมกรมนราฯ๒.

๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลานั้น คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน

นราธิปพงศ์ประพันธ์



169เหลียวหลัง แลหน้า

Oxford and Cambridge Dinner 

1969

...Puey Ungphakorn

On behalf of the guests.

Friends, Oxonians, Cantabrigians, Countrymen

Lend me your ears;

I come to praise Ox-bridge, not to bury them.

The good that men do is oft interred with their bones:

The dead languages that ancient men spoke

Are still cherished and revered at Ox-bridge,

for Ox-bridge are honourable institutions:

so are you all Oxonians and Cantabrigians.

All honourable men-and women.

Here, under leave of the chairman and the rest,

come I to speak on behalf of the guests.

With a latin quotation must I begin.

“Bonum vinum et musica laetificant cor hominis.”.

This, My fellow ignorant guests, signifies.
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Good wine and music rejoice the human heart.

For this rejoicing we must thank our good hosts

and hail: Ox-bridge are honourable insititutions.

“Paulo majora canamus”: let us sing the praise of higher 

things.

Oxford, we are ever told, is where English is purest. 

So, thirty-one years ago, there I went

To read Sherlock Holmes and Father Brown,

Not in the University, of course, but to prepare 

to enter the London School of Economics:

for Oxford is an honourable institution.

Hitler and Cardew later to Cambridge sent me,

Where I heard Pigou, Keynes, Robinson. Dobb and others,

With our own Hayek, Kaldor, Benham and all,

I learned to know the Cam and the Granta as well.

For all these happy years I feel thank-ful,

And affirm Cambridge is an honourable institution.

Ox-bridge provide good seats of learning

and produce famous scholars and teachers.

L.S.E., reputed left wing and radical,
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derives its fame from such teachers as Tawney,

Laski, Cannan, Robbins, Robertson, Hicks, Sayers,

Smellie, Ginsberg, Attlee, Durbin and others:

all Oxford of Cambridge men,

All of them honourable men.

Famous sons of Ox-bridge are in great number:

Philosophers, scientists, scholars, statesmen abound.

All political shades and hues therefrom emerge:

fascists, racialists, imperialists, conservatives,

liberals, socialists, communists, anarchists.

This is expected from honourable institutions.

There is a good Thai saying: full of tolerance:

“Five hundred kinds of fools complete the world”

Names outside Thailand need not be cited

although Harold Wilson and Enoch Powell readily come.

In Thailand alone number exceeds memory:

โฉลก โกมารกุล Neil Pritchard กำาแหง พลางกูร John Mitchell

สัมพันธ์ บุนนาค อัศวิน คงศิริ จันแรม ปิ่มสาย ชฎา

Alas I cannot name them all.

Alas I cannot say who is famous, who infamous,

nor to which category of the five hundred each belongs:

Only, they are all honourable men-and women.
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In their glory, Ox-bridge know their shortcomings:

Honourable institutions see their own inadequacies.

For most important events they look to London.

Where do they play cricket each year? Lord’s.

Where the annual Ox-bridge rugger? Twickenham.

Where do they stage big demonstrations?

London-and L.S.E. for headquarters.

Where race their boats. Not on the ISIS,

the Parsons’ Close is for bathing in naturalibus;

Nor the Cam, reserved for minor races.

But on Great Thames-the English Chao-Praya.

Where are lamp posts sweeter for Ox-bridge

to climb than at Piccadilly?

Thus due homage Ox-bridge pay London and L.S.E.,

Thus they are honourable institutions

Two Cambridge scholars recently report

on the suicide rate of make students

in thirteen universities from 1955 to 1967.

Cambridge was champion with 27.6 per year per 100,000:

the rate for the other universities a veraged 11.5.

There were too few woman students in Cambridge:

1 to 9.36 men, they say.
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In Oxford, they also find too few women students;

but the suicide rate was smaller,

thanks, they say, to the women workers in industry,

and also increasing number of female nurse.

All this may be a simple fallacy:

Post hoc, ergo propter hoc.

But it’s fair to ask our hosts tonight:

What are they going to do about it?

Surely a good balance between the sexes

would contribute to good health all round.

why can’t Ox-bridge take Thammasat

or L.S.E. for good examples

in admitting more females, attractive and charming?

Oh, why not try to save precious male lives?

Perhaps present-day Ox-bridge can learn

a trick or two from their predecessors our hosts,

who, I affirm, are honourable men.

Nunc est bibendum: Now we must drink 

to the health and happiness of our hosts.

Let each guest raise his glass or hers 

and heartily toast our good hosts

Ox-bridge ever to remain honourable.
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รวมสุนทรพจน์

เนื่องในงานเลี้ยง

อาหารค่ำาประจำาปี

ของสมาคมธนาคารไทย
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อาจารย์ป๋วยกำาลังแสดงสุนทรพจน์

สุนทร หงส์ลดารมภ์ นั่งขวามือของอาจารย์ป๋วย
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๓ 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

ท่านผู้เป็นประธาน ฯพณฯ ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ

ผมได้รับมอบหมายให้พูดแทนบรรดาแขกท้ังหลายในการเลี้ยง

ค่ำาวันนี้ ผมขอขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่ได้มีไมตรีจิตเชิญพวกเรา

มาในงานประจำาปีของสมาคม

พวกเราที่มาชุมนุมในค่ำาวันนี้ ได้มีโอกาสฟังสุนทรพจน์ของ 

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซ่ึงแสดงทัศนะบางประการ

ของท่านในฐานะท่ีเป็นผู้หน่ึงในคณะรัฐบาล ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

คงจะไม่ประสงค์ให้ผมกล่าวคำาใดเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือเพิ่มเติม

ข้อความในสุนทรพจน์ของท่านรัฐมนตรี ผมใคร่จะแสนอแต่เฉพาะ

ความสำาคัญให้ท่านท้ังหลายในท่ีชุมนุมนี้ทราบว่า ผม ทั้งในฐานะผู้ว่า 

การธนาคารแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้อำานวยการสำานักงาน 

งบประมาณ รู้สึกขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร๑ีเป็นเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้

เลือกสรรแต่งตั้งคุณสุนทร หงส์ลดารมภ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง เพราะในการร่วมงานและประสานกับราชการทุก ๆ  ส่วนที่ 

เป็นมา การปฏิบัติราชการร่วมกับท่านรัฐมนตรีทำาให้ผมรู้สึกปลอดโปร่ง

ใจ ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง กลับถึงบ้านก็นอนตาหลับ เฉพาะอย่างยิ่ง

๑ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
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นโยบายการภาษีอากรของกระทรวงการคลังในรัฐบาลภายใต้การนำา

ของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ผมสรรเสริญว่า

มีลักษณะกล้าหาญรอบคอบ ถูกหลักวิชาการ และเป็นรากฐาน จะทำาให้

การเงินของธนาคารเจริญขึ้น จะทำาให้รัฐบาลสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามโครงการได้โดยไม่ต้องประสบสภาพเงินเฟ้อ ถึงจะมีข้อขัดข้อง 

ในรายละเอียดบางประการก็ตาม ผมใคร่เสนอว่า ในนโยบายและ 

หลักการภาษีอากรท่ีเป็นมาน้ี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

กับผมมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จากสุนทรพจน์ของท่านประธานสมาคมธนาคารไทย๒ ผมมี

ความฉุกคิดขึ้นว่า กิจการธนาคารในประประเทศไทยนี้ก็เจริญขึ้น 

อยู่สม่ำาเสมอ เป็นประโยชน์แก่การค้าและเศรษฐกิจโดยท่ัวไป ขณะ

นี้พ่อค้าบางคนประเภทยังรู้สึกว่าเงินฝืด ธนาคารต่าง ๆ  ก็คงจะช่วย

เลือกสรรอำานวยให้สะดวกดีขึ้น และผสมกับนโยบายการงบประมาณ

และสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่จะกระเตื้องดีขึ้น การแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันคงกระทำาได้โดยไม่ยาก ธนาคารพาณิชย์ท้ังหลายมีบทบาท

สำาคัญนักในเรื่องนี้ ผมใคร่จะขอถือโอกาสฝากข้อเตือนใจไว้เป็นกลาง ๆ   

ว่า

เงินเลวย่อมขับเงินดีออกจากตลาด

ธนบัตรเลวไม่ว่าใครจะเป็นผู้พิมพ์ ย่อมขับธนบัตรดีออกจาก

ตลาด

ระบบผูกขาดที่เลวย่อมขับสมรรถภาพและความสัตย์สุจริตออก

จากอุตสาหกรรมและการค้า

๒ นายเกษม ล่ำาซำา ดำารงตำาแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๑–๒๕๐๓ 
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นโยบายเศรษฐกิจและการเงินที่เลวนั้น ย่อมขับอะไร ๆ  ทั้งหมด

ที่ดีออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง

ผมขออภัยท่ีได้พูดนานไปหน่อย แต่ยังมีภาคผนวกของกฎ 

เกรแชมเหลืออยู่ ๒ ข้อ คือ

(๑) งานเลี้ยงอย่างดีของนายธนาคารเช่นคืนนี้ ย่อมไม่ขับอะไร

เลย กลับดึงดูดคนทุกประเภทมา

(๒) กฎข้อสุดท้ายคือ สุนทรพจน์ที่เลวและมิหนำาซ้ำายืดยาว ย่อม

ขับผู้พูดออกจากเอราวัณโดยเร็ว

ฉะนั้น จึงขอจบเพียงเท่านี้

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษท่ีเป็นแขกอยู่ในชุมนุมนี้ ผมขอ

เชิญชวนท่านดื่มขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสมาคมธนาคารไทย
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๔

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ผู้มีเกียรติ

อีกวาระหน่ึง ผมได้รับมอบหมายให้พูดแทนบรรดาแขกในการ

เลี้ยงอาหารค่ำาวันนี้ เพื่อขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่ได้มีไมตรีจิต

เชิญพวกเรามาในงานประจำาปีของสมาคม ได้พบปะสนทนากับนาย

ธนาคารและท่านผู้มีเกียรติอื่น ๆ  และได้รับประทานอาหารและ 

เครื่องดื่มรสโอชะ อันเป็นส่ิงที่เราจะหาได้โดยมิง่ายนัก ถ้าเราไม่ร่วม

ชุมนุมสังคมกับท่านผู้ที่มีรสนิยมสูง เช่น บรรดานายธนาคารไทย

ผมใคร่ถือโอกาสน้ีเป็นโอกาสท่ีผมจะโอ้อวดตนสักเล็กน้อย ที ่

ขออนุญาตโอ้อวดตนน้ัน ก็เพราะคงจะมีน้อยคนนักที่สามารถอ้างตน 

ได้ว่าเป็นผู้ที่นำาเงินแก่ธนาคารพาณิชย์กู้ แทนที่จะขอกู้กับนายธนาคาร  

เมื่อผมได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี 

ให้เป็นนายธนาคารกลาง ก็เท่ากับได้โปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในตำาแหน่ง

ที่นำาเงินออกให้นายธนาคารกู้ได้ ในปี ๒๕๐๓ อาศัยความสุขุม

คัมภีรภาพในนโยบายการคลังและการงบประมาณ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้สามารถนำาเงินออกให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  ใช้เพิ่มขึ้น 

ถึงประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งที่กระทำาผ่านทุนรักษาระดับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย การนำาเงินออกด่ังกล่าว

เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การค้า และเศรษฐกิจทั่วไปของประชากร 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กระทำาเป็น ๓ วิธี คือให้ธนาคารพาณิชย์

กู้โดยมีพันธบัตรรัฐบาลเป็นประกันวิธีหนึ่ง โดยรับช่วงซ้ือลดต๋ัวเงิน

สำาหรับสินค้าขายออกวิธีหนึ่ง๑ กับแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินตราต่าง

ประเทศจากธนาคารพาณิชย์ ผ่านทุนรักษาระดับฯ อีกวิธีหนึ่ง จำานวน 

๒,๐๐๐ ล้านบาทนี้เป็นจำานวนสูงกว่าปีใด ๆ  ที่เราเคยปล่อยมา อัตรา

ดอกเบี้ยสำาหรับเงินที่ให้กู้ก็เพียงร้อยละ 8 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสำาหรับ

ตั๋วเงินก็เพียงร้อยละ ๕ เป็นที่หวังได้ว่าการกระทำาของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยน้ี จะได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของชาติเราดีขึ้นด่ังที่เห็น

ปรากฏอยู่

นโยบายการให้ธนาคารพาณิชย์กู้เงินได้จากธนาคารดั่งกล่าวนี้  

ธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่าจะดำาเนินต่อไปอีก และจะขยายให้ 

กว้างขวางขึ้นในปีต่อ ๆ  ไป แต่ต้องอาศัยเหตุแวดล้อมหลายประการ 

ที่สำาคัญที่สุดก็คือ ต้องให้การคลังและการงบประมาณดำาเนินไปโดยดี 

และการบริหารเศรษฐกิจเป็นไปโดยเที่ยงธรรม สุจริต และต้องด้วยหลัก

วิชา

เรื่องที่ผมจะโอ้อวดได้ในการดำาเนินกิจการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเท่าที่สัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ จะมีแต่เรื่องการปล่อย

เงินร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์เรื่องเดียวก็หามิได้ ยังมีอีกมาก เช่น การ

ผ่อนคลายในระเบียบวิธีการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน การแก้ไขอุปสรรค

ในการโอนเงินระหว่างหัวเมือง การร่างพระราชบัญญัติการธนาคาร

พาณิชย์ข้ึนใหม่ การหารือเป็นประจำาระหว่างธนาคารพาณิชย์กับ

ธนาคารกลาง ขอเรียนแต่เพียงว่า สิ่งใดดีและชอบและเป็นประโยชน์

๑ ระเบียบการปรับช่วงซื้อลดตัวสินค้าออกเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปลายปี ๒๕๐๑ เป็นต้นมา
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แก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะดำาเนินต่อให้เป็น

ก้าวหน้าเสมอ

ประเทศไทยของเราขณะนี้อยู่ในระยะต้นแห่งการดำาเนินแผน

พัฒนาการเศรษฐกิจ แต่ละก้าวที่จะดำาเนินไปข้างหน้าเต็มไปด้วย 

ความไม่แน่นอน๒ หากก้าวดีก็มั่น ก็จะเป็นคุณอนันต์ หากตรงกันข้าม 

ก้าวพลาด จะเป็นโทษมหันต์ อุปมาเหมือนสตรีสาวพรหมจรรย์จะขึ้นสู่

หอวิวาหมงคล ย่อมต้องมีความสะทกสะท้าน แต่ก็ต้องมุ่งจะกระทำาแต ่

สิ่งที่ดีสิ่งที่มงคลเสียแต่ในขั้นต้นเพื่อให้ชีวิตในขั้นต่อ ๆ  ไป มีรากฐาน

แน่นอน สามารถรุดหน้าโดยมิหยุดยั้งไปสู่ความเกษมสุขสมบูรณ์นานา

ประการ

ผมรู้สึกดีในค่ำาวันนี้ว่า กำาลังพูดอยู่ในท่ามกลางท่านผู้มีเกียรติ

ชั้นนำาของประเทศ มีท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน ท่านนักการ

คลัง นักการทูต นักการธนาคาร นักการอุตสาหกรรม นักธุรกิจ ผู้มีสติ

ปัญญาและความสามารถจะบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ  เป็นไปโดยดีหรือร้าย

ได้ท้ังนั้น จึงใคร่ขอเรียนฝากเป็นข้อคิดว่า บ้านเมืองของเรานี้อันเป็น 

ที่รักของเรา ท่านจะบันดาลให้เป็นอย่างไรแน่ในด้านเศรษฐกิจ

ท่านจะให้ประชาราษฎรสามารถประกอบสัมมาชีวะโดย

สุจริต หรือท่านจะให้บ้านเมืองเราเหมือนป่าไม้ที่มีกาฝากรุงรัง ไม่ทำา

ประโยชน์อะไร มีแต่จะทำาความเสื่อมโทรมให้แก่พฤกษชาติ?

๒ ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๐๔ เป็นต้น

มา รายจ่ายของรัฐตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ มุ่งไปทางด้านการลงทุนในการคมนาคม

และการขนส่ง
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 ท่านจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน อำานวยให้ซื้อ

ของใช้ด้วยราคาถูกและคุณภาพดี หรือท่านจะเห็นแก่ประโยชน์ของ

พ่อค้าคนกลาง โดยบันดาลให้มีเอกสิทธิ์ในการผลิต ในการจำาหน่าย

โดยราคาสูง คุณภาพต่ำา?

ท่านจะส่งเสริมการค้าเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขาออก ด้วยวิธี

แข่งขันโดยประหยัดต้นทุน โดยวิธีตั้งสมาคมพ่อค้าเพื่อควบคุมคุณภาพ

และการปฏิบัติตามสัญญา หรือท่านจะใช้ชื่อการส่งเสริมเป็นเครื่อง

กำาบังการสร้างเอกสิทธิ์ การตัดทอนกั้นสกัดสินค้าเข้า และการรวมกลุ่ม

ชนิดที่ทำาให้ราคาสินค้าสูงสำาหรับผู้ซื้อ แต่รายได้ต่ำาสำาหรับผู้ผลิต?

ท่านจะพิจารณาดุลการค้าของประเทศเราในส่วนรวม (ทำานอง

เดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชย์ต่างหักบัญชีกันทุกวันเป็นส่วนรวม) หรือ

จะพิจารณาดุลการค้าในวงแคบ ประเทศต่อประเทศ? (เชื่อว่า ไม่มี

ธนาคารใดจะพยายามดำาเนินการ เพื่อหักล้างบัญชีให้สมดุลกับธนาคาร

อื่นแต่ละธนาคารพอดีทุกวัน เพราะขืนทำาเช่นน้ันกิจการธนาคารต้อง

เรียวลงแน่)

ท่านจะพยายามให้กิจการธนาคารของไทยดำาเนินการก้าวหน้า

ไปอย่างมีระเบียบ โดยมีการควบคุมตามพฤตินัยโดยสมาคมธนาคาร 

และควบคุมตามนิตินัยและความชอบธรรมโดยรัฐบาล หรือจะพยายาม 

ให้นายธนาคารพาณิชย์สามารถยับยั้ง ขัดขวาง ดื้อดึง และบางกรณี

กลับควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง?

ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีสำาคัญ ผู้ใดได้รับโปรดเกล้าฯ ให้

ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วไม่พินิจพิจารณา 
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ปัญหาเหล่านี้อย่างเนืองนิตย์ ผู้น้ันจะสามารถปฏิบัติหน้าที่สนอง 

พระเดชพระคุณท่านย่อมหามิได้

ท่านผู้มีเกียรติท่ีได้รับเชิญมาเป็นแขกในค่ำาวันน้ี ผมขอเชิญชวน

ท่านยกแก้วขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสมาคมธนาคารไทย
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ

นี่เป็นวาระที่ ๓ ที่ท่านประธานและกรรมการแห่งสมาคม

ธนาคารไทย ได้แสดงขันติธรรมและเมตตาจิตให้เกียรติแก่ผม  

มอบหมายให้พูดแทนบรรดาแขกในงานประจำาปีของสมาคม

ค่ำาวันนี้ ผมใครจะชักนิยายเรื่องดาวนพเคราะห์

เมื่อต้นเดือนน้ีเอง พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ 

พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเอกพระรองอีกดวง ๒ ดวง เกิด 

โคจรเข้าสู่ราศีเดียวกัน ปุโรหิตโหราจารย์ฤๅษีชีปะขาวชีไพรใหญ่น้อย 

คำานวณทราบเหตุไว้ล่วงหน้า ต่างชำาระล้างร่างกายบริสุทธิ์ ร่ายพระเวท

สาธยายมนต์บ่นภาวนามิให้เกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ประชาชนในโลกเรา  

บ้างก็หอบน้ำาเต้าหอบย่ามปีนป่ายขึ้นไปบนเขาหิมพานต์เพื่อให้พ้นภัย  

บ้างก็กล่าวทักท่านนายกรัฐมนตรีในประเทศหนึ่งให้ระวังอันตรายจง

หนัก บ้างก็โฆษณาเหตุร้ายให้ประชาชนเกรงกลัวเสียจนพระมหา- 

กษัตริย์อีกประเทศหน่ึงต้องรับส่ังให้จับกุมตัวไปจองจำาได้ทุกขเวทนา

เห็นทันตาก็มี ผลทั้งนี้ สรุปแล้วมีอะไร เท่าที่ผมรวบรวมข่าวมาได้ก็คือ 

ประเทศมหาอำานาจแห่งหนึ่งต้องระงับการส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศไว้

ชั่วคราว ในระยะนั้นประเทศมหาอำานาจอีกแห่งหนึ่งจะต้องระงับหรือไม่

ระงับไม่ปรากฏ ปรากฏแต่ว่าเงียบกริบไป ส่วนในประเทศมหาอำานาจ 
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อีกประเทศหนึ่งนั้น มีพระโกษาธิบดีใจเมตตาปรานีเห็นเป็นเทศกาล

ตรุษจีนอนุญาตให้นายธนาคารปิดธนาคารได้ เป็นที่นิยมชมชื่นใน 

หมู่ชาวธนาคาร อยากให้ดาวนพเคราะห์โคจรมาบรรจบกันเช่นนี้อีก

บ่อย ๆ  คงจะดี

จะกล่าวถึงดาวนพเคราะห์กลุ่มหนึ่ง สมญาว่า พระราคา ลอย 

ตุปัดตุเป๋อยู่กลางหาว บางดวงก็สูง บางดวงก็ต่ำา ดาวพระราคา เหล่านี้

พิสดารนัก อยู่ราศีไหนไม่ว่าราศีสูงหรือราศีต่ำา ต้องมีมนุษย์เค่ียวเข็ญ

เทวดา อยู่สูงก็พร่ำาอยู่ต่ำาก็ด่า พระราคา บางดวง พระโกษาธิบดีท่าน

เอา พระภาษี ขึ้นขับเลยลอยสูงขึ้นไป ประชาราษฎรฤๅษีชีไพรเจริญพร

ท่านโกษาธิบดีไปตาม ๆ  กัน ทั้ง ๆ  ที่ พระภาษี ก็หาใช่อื่นไกลไม่ เป็น

ดาวบริวารในกลุ่ม พระรัฐบาล นั่นเอง พระราคา บางดวงในท้องฟ้า

เมืองไทยท่ีลอยสูงกว่าท้องฟ้าเมืองอื่น ๆ  ทั่วโลก แต่พอคล้อยต่ำาลงมา

นิดหน่อย ฤๅษีท่านบำาเพ็ญตบะเสกคาถาไล่จะให้ขึ้นสูงให้ได้ ยังไม่ใคร่

จะมีใครเจริญพร พระราคา บางดวงยุ่งยากสัมพันธ์กัน สามัญชนน้อย 

นักจะเข้าใจได้ เช่น พระราคาผ้า พอจะลอยสูงขึ้น อาณาประชาราษฎร์

สวดยับ พระเศรษฐการบดี บันดาลให้ต่ำาลงมาหน่อย ชาวตักศิลาที่ 

เป็นช่างทอเร่ิมร่ายมนต์จะแก้ไขด้วยวิธีดึงเอา พระราคาด้าย ลงมา

หน่อย พอจะสบอารมณ์ช่างทอ เหล่าช่างปั่นด้านสวดปาฏิโมกข์เลย  

ถ้าจะชักเอา พระราคาฝ้าย ลงมาให้คู่ควรกับ พระราคาด้าย บรรดาชาว

เกษตรคงจะสวดบังสุกุลเลย ตกลง พระโกษาธิบดี พระเศรษฐการบดี 

เห็นดาว

ยังมี พระราคา อีกหมู่หนึ่ง เรียกว่า พระราคาอาหาร ในระยะนี้ 

เกิดอัศจรรย์ พระราคาอาหาร ลอยสูงขึ้นผิดปกติ ท่านจะสังเกตเห็น



187เหลียวหลัง แลหน้า

หรือเปล่าไม่ทราบ เฉพาะอย่างยิ่ง พระราคาเนื้อโค พระราคาเนื้อสุกร  

ถ้านักปราชญ์ส่องกล้องดูให้ดีจะเห็นว่ามีดาวกำาลังไล่ขับขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ดาวนี้นักดาราศาสตร์แน่ใจว่า ไม่ใช่ ดาวผู้เลี้ยง และไม่ใช่ ดาวลูกเขียง 

สันนิษฐานว่า อยู่ในประเภท ดาวคนกลาง

ท่านผู้เป็นประธาน ที่ผมนำาเรื่องดาราศาสตร์มาพูดในค่ำาวันนี้ 

ขอประทานอภัย อย่าเพิ่งคิดว่าผมพูดเพ้อเจ้อนอกเรื่อง ดาวประจำาเมือง

ของไทยเฉพาะอย่างยิ่งนายธนาคาร คือ ดาวพระพัฒนา และ ดาวพระ- 

เสถียรภาพ ถ้าปล่อยให้ พระราคา ลอยตุปัดตุเป๋ตามยถากรรม และ

ปล่อยให้ดาวบางดวงแทรกแซงตามอำาเภอใจแล้ว คงจะชน ดาวพระ- 

เสถียรภาพ สะบั้น แล้ว ดาวพระพัฒนา จะอยู่ได้อย่างไร

ฉะนั้น ขอเชิญสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย  

พึงยึดมั่นในคาถา ๒ ข้อ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตร๑ีได้โปรดให้ไว้ตั้งแต่

ปี ๒๕๐๒ คือ “ขอให้ท่านร่วมมือกับข้าพเจ้า ได้ช่วยกันสร้างความ

เจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง และทำาความผาสุกให้แก่ประชาชนโดยเต็ม

สติปัญญาและความสามารถ” (๒๗ เมษายน) และ “ข้าพเจ้าจะต้อง 

ขอให้สมัยปฏิวัตินี้เป็นสมัยมือสะอาด” (๑๒ ตุลาคม)

ท่านผู้มีเกียรติที่รับเชิญมาเป็นแขกในค่ำาวันนี้ ผมขอเชิญชวนให้

ท่านยกแก้วขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสมาคมธนาคารไทย

๑ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๖

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ

ค่ำาวันน้ี ผมจะขอพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ัวไปเล็กน้อย

แล้วจึงจะเสนอข้อความบางประการเกี่ยวกับการธนาคาร

ในรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยยังก้าวหน้าอยู่ 

พอสมควร ค่าแลกเปลี่ยนของเงินบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไทยสามารถ 

สั่งสินค้าขาเข้ามากข้ึน ส่วนมากท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นสินค้าประเภทที่ต้อง 

ซื้อเขามาลงทุน เช่น เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง เครื่องขนส่ง เป็นต้น  

ยอดสินค้าออกมีมูลค่าต่ำากว่าปี ๒๕๐๔ ดีบุกดีขึ้นแทบจะไม่ต้องเป็น

กังวล ข้าวต่ำาลงเพราะจำานวนลดแม้ว่าราคาจะเพิ่ม ข้าวโพด แป้งมัน  

และไม้สักราคาดีขึ้นเล็กน้อย แต่จำานวนลดลง ทำาให้มูลค่าลดลงมาก 

เราส่งปอออกไปเกือบ ๒ เท่าของปีก่อน แต่ราคาตกมากจนกระท่ัง

มูลค่าต่ำาลงบ้าง

ถึงตอนนี้ ควรจะตั้งปัญหาถามสัก ๒ ข้อ

ปัญห�ข้อ ๑ เรื่องข้�วส่งออกนั้น จะมีนโยบ�ยกันอย่�งไร

แน่ 

ทางมือขวาก็อยากส่งเสริมให้ส่งออกมากๆ ถึงกับยอมคืน

พรีเมียมให้แก่พ่อค้าบางรายท่ีส่งข้าวไทยไป ทางมือซ้าย ก็เกรงว่าข้าว

ในประเทศจะขาดแคลนเพราะสต็อกต่ำา ต้องห้ามล้อไม่ให้ส่งข้าวออก
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เกินสมควร เครื่องยนต์เครื่องนี้เร่งเครื่องพร้อม ๆ  กับห้ามล้อ เปลือง

น้ำามัน เปลืองเครื่องแย่

ปัญห�ข้อ ๒ สินค้�ที่ส่งออกไม่ใคร่จะได้ดี เช่น ข้�วโพด 

แป้งมัน ปอ ไม้สัก ส�เหตุเป็นเพร�ะธรรมช�ติหรือโลกภ�ยนอก 

หรือก�รกระทำ�ของมนุษย์ปุถุชนเร�นี่เอง อย่�งไรกันแน่

แม้ว่ามูลค่าขาออกจะต่ำากว่ามูลค่าขาเข้าก็ตาม เงินสำารองของ

ชาติที่เป็นทองคำา และเงินตราต่างประเทศก็ยังเพิ่มขึ้น คงเป็นยอดรวม

ประมาณ ๕๐๐ ล้านเหรียญอเมริกัน เพราะมีสินค้าเป็นอันมาก เฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นประเภทลงทุน เราสั่งเข้ามาโดยไม่ต้องหรือยังไม่ต้องชำาระ

เงิน

ปัญห�ข้อ ๓ จึงมีอยู่ว่า เร�ควรจะทำ�อะไรกับเงินสำ�รองนี้

ปัญหาข้อนี้ มีนักปราชญ์หลายท่านเสนอตอบ บ้างก็ว่าควรที่

รัฐบาลจะนำามาพัฒนาเศรษฐกิจเสีย บ้างก็ว่ารัฐบาลยังพิมพ์ธนบัตร 

เพิ่มขึ้นได้ ควรพิมพ์ขึ้นบ้านเมืองจะได้เจริญเร็ว ๆ

ปัญหาข้อนี้ เผอิญอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผม จึงใคร่ 

ถือโอกาสเรียนตอบไว้ ณ ที่นี้ด้วย คือ

(ก) การพิมพ์ธนบัตรเพ่ิมขึ้นนั้น ทำาได้ง่าย แต่การพัฒนา

เศรษฐกิจนั้นทำายาก เงินเป็นปัจจัยส่วนเดียวของการพัฒนา ถ้าธนบัตร

ออกใช้สูงเกินกว่ากำาลังพัฒนานักจะเสียหายแก่แผนพัฒนานั้นเอง ด้วย

เหตุเงินเฟ้อ

(ข) ทุกวันนี้นโยบายมีอยู่ว่า จะใช้ทุนสำารองนี้เป็นประโยชน์แก่

ทั้งการพัฒนา การงบประมาณ และการค้า มิใช่จะมาเก็บใส่กรุไว้ให ้

ปู่โสมเฝ้างบประมาณแผ่นดินเพ่ิมขึ้นเป็นจำานวนปัจจุบันนี้ได้ ก็เพราะ 
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ได้รับคำารับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีเงินสำารองให้ภายใน

ขอบเขตสมควร และการที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  สามารถขยายวงเงิน

สินเชื่อจากต่างประเทศได้น้ัน ก็เพราะเรามีเงินสำารองมั่นคงเป็นเหตุ

หนึ่ง แม้จะมิใช่เหตุที่สำาคัญที่สุด นโยบายการชักจูงชาวต่างประเทศมา

ลงทุน ก็ได้พึ่งเงินสำารองนี้สนับสนุนเหมือนกัน

(ค) “รัฐบาลนี้ไม่ต้องการชักชวนให้ท่านรัดเข็มขัด แต่ขอชักชวน 

ให้ท่านประหยัด.....โปรดจำาไว้ว่า การประหยัดเป็นการสร้างอนาคต 

ไม่มีใครสามารถสร้างอนาคตได้โดยไม่รู้จักประหยัด.....”

เมื่อพิจารณาเพ่งเล็งต่อไปถึงอนาคตอันใกล้ สถานะการค้าของ

เราจะเป็นไปในทำานองใด ผมเห็นชอบด้วยกับคำากล่าวของท่านประธาน

เมื่อกี้นี้ว่า ภาวะการค้าของเรายังไม่อยู่ในขั้นน่าวิตก และผมใคร่จะ

เรียนเสริมว่า วิธีที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราและส่งเสริมให้ดีขึ้นนั้น 

อยู่ที่การผลิตเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านั้น สำาคัญอยู่ท่ีต้นทุนการผลิต 

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ต้นทุนการพัฒนา การผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค  

และการส่งออกของเราต่ำาพอที่จะแข่งขันกับเขาได้ ผู้ใดทำาการที่จะ

ทำาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่าง ๆ  สูงขึ้นโดยเหตุอันมิชอบ ย่อมถือได้ 

เสมือนผู้ที่ทำาลายป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติ ท่านว่าเป็นศัตรู

ทำาลาย ถ้าต้นทุนการพัฒนาก้าวหน้าควรจะเป็นก้าวละ ๑ ล้านบาท 

และต้องจ่ายก้าวละ ๒ ล้านบาท ก็เท่ากับถ่วงความเจริญ พอที่จะก้าว 

ทีละ ๒ ก้าวกลับก้าวได้ก้าวเดียว

ปัญห�ข้อ ๔ ก็ย�ขน�นอะไรเล่�ที่จะทำ�ให้ต้นทุนต่ำ�ได้

คำาตอบที่สำาคัญท่านคงจะได้ยินแล้ว คือ

เราต้องพยายามตัดคนกลาง และตัดค่าใช้จ่ายไม่จำาเป็น
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เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมิชอบ ต้องซื้อสบู่มาล้างมือ

หวนกล่าวถึงกิจการธนาคาร ผมไม่จำาเป็นจะต้องกล่าวให้ยืดยาว 

ในที่นี้ เพราะในสุนทรพจน์ของท่านประธานก็ดี สาส์นของ ฯพณฯ 

รัฐมนตรีว่าการคลังก็ดี ได้กล่าวไว้ได้ความชัดแล้ว ผมใคร่สรุปและกล่าว

เสริมดังนี้

(ก) กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ได้เริ่มใช้บังคับมา

ด้วยดี๑ โดยอาศัยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ เฉพาะอย่างย่ิง  

ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย การประชุมหารือกันประจำาเดือนก็เป็นไป

อย่างมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทุกฝ่าย ทางด้านกลุ่มธนาคารต่างประเทศ 

ก็ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

เป็นคร้ังคราว และเมื่อมีข้อสงสัยต่าง ๆ  ก็ได้ปรึกษาหารือทางปฏิบัติ

อย่างแจ่มแจ้งก่อนดำาเนินการไป

(ข) สาขาของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัดหลายจังหวัด 

ได้ริเริ่มด้วยความสนับสนุนของสำานักงานใหญ่และธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ทำาความตกลงกัน เพื่อจะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

ร่วมมือกันแข่งขันกันโดยชอบธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกันในทางมิชอบ 

๑ มีเหตุการณ์สำาคัญด้านการเงินที่พึงกล่าวถึง ๒ ประการ คือ (๑) ในปี ๒๕๐๕ ได้มี

การออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ ออกใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ออก

ในปี ๒๔88 เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นรากฐานของการธนาคารพาณิชย์ไทยในเวลา 

ต่อมา ที่สำาคัญ คือ มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมีเงินกองทุนให้สอดคล้องกับ 

การขยายกิจการ และกำาหนดบทบัญญัติมิให้ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมแก่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งมากเกินควรเพื่อให้มีความมั่นคงในระบบธนาคาร และ (๒) ประเทศไทยได้ประกาศ

ค่าเสมอภาคของเงินบาทในอัตรา ๑ บาทเท่ากับทองคำาบริสุทธิ์ ๐.๐๔๒๔๒๔๕ กรัม หรือ

เทียบเท่า ๒๐.8๐ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๖
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ข้อนี้ผมขอถือโอกาสสรรเสริญและขอบพระคุณท่านที่มีส่วนรับผิดชอบ

ในเร่ืองทั้ง ๑๑ จังหวัด คือ ตรัง สงขลา อำาเภอเมืองสุราษฎร์ ภูเก็ต 

ยะลา อุบล อำาเภอเมืองชุมพร สุรินทร์ สุโขทัย นราธิวาส และปัตตานี 

และใคร่ขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายในเขตอื่น ๆ  ได้หาวิธีตกลงกันได้  

ให้เป็นที่แพร่หลายทั่วประเทศจะเป็นคุณประโยชน์ยิ่งนัก

ผมมีข้อความที่สมควรจะเรียนเสนอไว้ ณ ที่นี้ ๓ ข้อ คือ

(๑) วงการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนี้มีเครดิตดี มีผู้ 

เชื่อถือนำาเงินมาฝากถึงร่วม 8,๐๐๐ ล้านบาท แต่ละสถาบันควรจะ

ดำาเนินการให้เป็นไปด้วยเกียรติอันดีงามแข่งขันกันในทางท่ีชอบ  

ช่วยกันสร้างตลาดเงินให้มั่นคงสถาพร อันตลาดเงินนั้นก็สำาคัญอยู่ท่ี 

เอกสารที่จะซื้อขายกัน และความเชื่อถือของลูกค้าแต่ละคน ผมยังสังเกต

ดูจากรายงานของสำานักหักบัญชี ก็เป็นจริงอย่างที่ท่านประธานสมาคม

กล่าว คือจำานวนเช็คที่กระดอนกลับนั้นน้อยลง แต่ยังลดลงไม่ถึงขีด 

ที่เราจะพึงพอใจ อีกประการหนึ่งถ้าจะนำาเอาตารางลำาดับธนาคารที่มี

ลูกค้าที่มีเช็คกระดอนกลับมา อุปมาเหมือนกับตารางผลการการแข่งขัน

ฟุตบอล จะเห็นว่ามีบางธนาคารที่น่าสรรเสริญแสดงความยินดีด้วย คือ 

ไม่ยอมเป็นแชมเปี้ยน สถานการณ์ดีขึ้น เลื่อนจากตำาแหน่งต้น ๆ  ลงไป 

ถึงตำาแหน่งที่กลาง ๆ  และท้าย ๆ  ตาราง แต่ก็มีบางธนาคารที่หวง

ตำาแหน่งแชมเปี้ยน (คือเช็คของลูกค้ากระดอนมากท่ีสุด) ผมใคร่ขอ

วิงวอนให้ดำาเนินการสละตำาแหน่งแชมเปี้ยนให้ผู้อื่นครองเถิด ความ 

เชื่อมั่นในธนาคารของท่านจะดีมากยิ่งขึ้น

(๒) การที่ธนาคารพาณิชย์จะพยายามช่วยสนับสนุนการผลิต

ด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั้น ผมอนุโมทนา 
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ด้วย เพราะการผลิตดังที่ได้กล่าวแล้วน่าจะส่งเสริม แต่ขอได้โปรด 

พึงระลึกอยู่ข้อหนึ่งคือ “รับฝากเงินเป็นระยะเวลาสั้นจะไปผูกพันให้กู้ 

เป็นระยะยาวเกินไปนักมิได้” เป็นอันตราย

(๓) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กระทำาการอนุเคราะห์ทาง 

การเงิน รับช่วงซื้อลดตั๋วเงินเพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าออก และเพื่อตรึง

อัตราดอกเบ้ียและต้นทุนให้ต่ำาตามนโยบายรัฐบาลนั้น เท่าที่ได้ปฏิบัติ

มาแล้ว ๓–๔ ปี ก็นับว่าได้ผลพอเป็นท่ีพอใจ สำาหรับการปฏิบัติขั้นต้น 

ท่านประธานสมาคมฯ ได้ปรารภใคร่จะให้ธนาคารขยายกิจการต่อไป

อีก ขอเรียนให้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีความดำาริท่ีจะขยาย

กิจการนี้อยู่แล้วเป็นหลักการ คาดว่าในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะสามารถ

แถลงรายละเอียดและเริ่มทำาการขั้นต่อไปได้ คือ ธนาคารจะเปิดรับช่วง

ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินอันเกิดจากการซื้อวัสดุดิบของกิจการอุตสาหกรรม 

ทั้งที่ซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์

ทำาให้ต้นทุนการผลิตและการส่งออกต่ำาลงยิ่งกว่าปัจจุบัน ข้อสำาคัญอยู่ที ่

หลักเกณฑ์ ท่านคงจะเห็นด้วยว่า หลักเกณฑ์สำาคัญ คือ (ก) จะต้อง

เป็นการซ้ือขายวัสดุดิบโดยแท้จริง (ข) กิจการอุตสาหกรรมนั้นจะต้อง

เป็นประเภทที่ขายได้คล่องพอสมควร มิฉะนั้นย่อมผิดหลักการธนาคาร 

คือ เงินกู้ที่เราอนุเคราะห์นั้น จะต้องมีหวังชำาระคืน

ก่อนจบ ผมต้องขออภัยท่ีพูดยืดยาวผิดวิสัยปกติของผมเอง 

และคงจะผิดหวังท่านที่เคารพบางท่านที่ผมมิได้ศึกษาดาราศาสตร์มา 

สำาหรับค่ำาวันน้ี ฉะนั้น จึงได้แต่ขอตั้งจิตขอพรให้สมาคมธนาคารไทย 

พร้อมด้วยท่านกรรมการและสมาชิกทุกท่าน จงมั่นอยู่ในสุจริตธรรม 

และจงเจริญด้วยความสุข ลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดไป
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๗

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

ดูกรท่านประธานในงานนี้ มวลสตรีศรีบุรุษเกียรติผุดผ่อง

ผมน้อมจิตคิดคำาเป็นทำานอง ด้วยใจปองจรุงรสพจน์ประพันธ์

วาสนาได้ “ว่าการ” มานานช้า สี่ปีกว่าปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

คะเนนับจับตากุมภาพันธ์ รับเชิญมาเอราวัณกันทุกปี

ด้วยเมตตาสมาคมธนาคาร เลี้ยงอาหารหรูหราสง่าศรี

พบสุชนต้องใจมีไมตรี ฟังดนตรีเพลิดเพลินเจริญใจ

ท่านเชิญมาว่าให้ปราศรัยท่าน ก็เอางานตั้งจิตตามนิสสัย

ท่านงดเชิญเพราะเกินเบื่อลงเมื่อใด อย่าเกรงใจกริ่งจิตระอิดระอา

ค่ำาวันนี้มีใจใคร่ประหวัด ถึงจอมพลธนะรัชต์นาถา

ที่ประธานกรรมการท่านเป็นมา หลายธนาคารใหญ่มีไมตรี

ท่านมีคุณหนุนนานฐานนายกฯ ได้ป้องปกเสริมสร้างวางวิถี

ร่างกฎหมายธนาคารมานานป ี กฎหมายดีก็เพราะท่านบันดาลดล

ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านสงบ ในสัมปรายิกภพสพกุศล

ขอพระคุณบุญนำาล้ำาพิมล สุขเกษมเปรมกมลนิรันดร

สิ้นสฤษดิ์สิทธิล้ำาผู้นำารัฐ ผู้เจนจัดยอดทหารชาญสมร

ฯพณฯ ถนอมจอมพิชิตกิตติขจร เป็นบวรอัครมหาเสนาบดี
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ท่านเลื่องชื่อลือเลิศเทิดสุจริต ท่านประดิษฐ์ถ้อยคำานำาศักดิ์ศรี

มอบแด่ไทยไพร่ฟ้าประชาชี “จงทำาดี จงทำาดี ดีจงทำา”

ผมคำานึงถึงพวกเราเหล่าแบ๊งเก้อ ควรเสนอสนองตอบให้ชอบฉ่ำา

“จะทำาดี จะทำาดี” นี่เป็นธรรม ซึ่งจะนำาพัฒนามาสู่ไทย

ทำาอย่างไรจะให้ดีมีปัญหา วิสัชนาเล่าแจ้งแถลงไข

จะขอนำาธรรมปฏิบัติเป็นปัจจัย อำานวยชัยธนาคารงานสำาคัญ

“จงทำาดี จงทำาดี จงทำาดี” เพื่อเป็นศรีแน่วแน่ไม่แปรผัน

ลูกค้าดีรี่รับไว้ฉับพลัน ลูกค้าชั่วกีดกั้นกันออกไป

เช็คของใครไม่มีเงินเกินกำาหนด ต้องสอบถามตามกฎหมดสงสัย

เมื่อเตือนซ้ำายังทำาอีกต้องหลีกไกล ต้องแก้ไขปิดบัญชีมีแต่ลม

ธนาคารงานจะดีที่เครดิต เช็คศักดิ์สิทธิ์เงินฝากก็มากถม

ชมชื่นชอบระบอบไทยใครใครชม จะนิยมฝากเงินเจริญครัน

ผมยินดีจะแถลงแจ้งข้อไข ว่าผมได้สังเกตเห็นเหตุผัน

บางธนาคารท่านแก้ไขได้สำาคัญ สำาเร็จพลันเคลียร์ร่ิงดีกว่าปีกลาย

มีเดิมพันขันอาสาจะพาเลี้ยง ไม่หลีกเล่ียงโต๊ะจีนให้ด้วยใจหมาย

ปีนี้ใครจะให้เลี้ยงยังเสี่ยงทาย อย่าแหนงหน่ายทวงเล้ียงได้ใครทำาดี

“จงทำาดี ทำาจงดี ดีจงทำา” ให้เลิศล้ำาศุภลักษณ์เป็นสักขี

แบงก์อื่นชั่วชั่วไปมิไยดี เพราะไม่มีเงื่อนไขในศีลธรรม

พระห้ามปดงดฆ่าเป็นอาบัติ มิได้ตรัสยกเว้นเป็นข้อขำา

“คนอื่นปดเราปดได้ไม่เวรกรรม” ผมแน่ใจมิใช่คำาของพระพุทธ

เช่นดอกเบี้ยเสียแพงบางแบงก์โจษ ด้วยเฉาโฉดแย่งเงินฝากอุตลุด

เกินกำาหนดกฎเกณฑ์พิเรนทร์มนุษย์ ช่างแสนสุดโลโภโมหันเมา
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แท้ที่จริงก็มีไม่กี่แบงก์ ที่ให้แพงยอมเสียดอกเพื่อหลอกเขา

ธนาคารชาติเคยตรวจแล้วสวดเอา แต่นี้เล่าจะปรับโทษโปรดอย่าพราง

ถึงเขาผิดจิตเราน่าจะกล้าแข็ง ไม่เกรงแรงวิถีผิดคิดเอาอย่าง

ถึงเสียหายรายได้น้อยไปบ้าง อย่าระคางอธรรมแน่แพ้ธรรมา

“จงทำาดี ดีจงทำา ทำาจงดี” คิดถ้วนถี่เงินทองของใครหนา

คิดให้ลึกตรึกให้ชัดเป็นสัจจา ของประชาราษฎร์มากผู้ฝากแบงก์

กับของผู้ถือหุ้นทุนสำารอง มิใช่ของผู้จัดการแม้งานแข็ง

ต้องปกปักรักษาอย่าพลิกแพลง ความแข็งแรงมั่นคงเป็นธงไชย

กู้มาสั้นอย่ารั้นให้กู้ยาว ต้องสืบสาวลูกค้าฐานะไฉน

เงินของเขาเราถลุงผลุงเกลี้ยงไป นั่นมิใช่แบ๊งกิ้งแท้จริงเลย

นายธนาคารมีภารกิจรับผิดชอบ ยังระบอบเงินเสถียรดั่งเพียรเฉลย

กับทั้งช่วยรัฐพัฒนาอย่าละเลย ทั้งช่วยเชยทำากำาไรให้ธนาคาร

ปฏิบัติครัดเคร่งเกรงกฎหมาย ไม่หนีหน่ายสำาเร็จงามทั้งสามสถาน

ใครแพลงพลิกริกเร้นไม่เป็นการ ควรวางสารขอลาออกบอกตรงตรง

“จงทำาดี ทำาจงดี ดีจงทำา” รัฐท่านนำาพัฒนาการงานประสงค์

นโยบายหมายแท้แน่จำานง ทา่นเจาะจงจา่ยเงินหลากมากโครงการ

ชลประทานการเกษตรวิเศษสุด ทั้งงานอุตสาหกรรมล้ำาไพศาล

งานถนนขนส่งทั้งพลังงาน กับสาธารณสุขทุกเขตแดน

ประมงลึกศึกษาคมนาคม ท่านปรารมภ์ใช้เงินเกินหมื่นแสน

ขอเบิกมาธนาคารชาติยามขาดแคลน ผมก็แปลนสนองตอบชอบนิยม
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สามปีก่อนผ่อนได้ไม่ช่วยรัฐ แบงก์ชาติจัดเงินกู้ดูให้สม

ช่วยธนาคารพาณิชย์คิดระดม ช่วยสร้างสมปัจเจกเอกชน

ตั้งแต่นี้มีปัญหามาซ้ำาสอง ไหนจะต้องช่วยรัฐพัฒนะผล

ไหนจะห่วงการค้ามหาชน ทั้งกังวลรักษาค่าเงินบาท

ผมขอโชว์นโยบายที่หมายมุ่ง จะบำารุงการค้าไทยมิให้ขาด

คงขวนขวายขยายกิจพณิชย์มาตร ทั้งงานราษฎร์งานหลวงอย่าห่วงใย

“อย่าทำาชั่ว ชั่วอย่าทำา ทำาอย่าชั่ว” ไทยรอดตัวพ้นทุกข์เป็นสุกใส

จะจำาเริญเดินหน้าประชาไทย ต้องอาศัยนายธนาคารหาญร่วมมือ

มีปัญหาค้าขายอยู่หลายข้อ อย่าย่อท้อแก้ไขมิได้หรือ

อันมนุษย์สุจริตคิดไว้ชื่อ ใช้ความซื่อสัจธรรมประจำาใจ

จะแก้ไหนแก้ได้ไม่ข้องขัด เช่นจะตัดต้นทุนอุดหนุนใหญ่

ก็ค่าต๋งลงกระเป๋าอย่าเอาใคร ทุนจะได้ต่ำาลดให้งดงาม

อันสินค้าขาออกควรบอกย้ำา เปน็เงือ่นงำาปญัหาใหมข่องไทยสยาม

ราคาวกตกลงคงคุกคาม ต้องพยายามผลิตได้มิให้แพง

วิสัชนาวาจาขวัญท่านนายกฯ หวังไม่ตกบกพร่องต้องแสลง

ขยายความตามชอบระบอบแบงก์ แม้นคำาแรงคงไม่ร้ายระคายเคือง

ยังจนใจไม่รู้อยู่หนึ่งข้อ จอมพล ถ. ท่านแถลงแจ้งเป็นเรื่อง

ท่านปรารมภ์ผมก็เห็นเด่นประเทือง ว่าใครเฟื่องเป็นผู้ใหญ่ในราชการ

ตัวอย่างเช่นเป็นรัฐมนตรี ไม่ควรมีการค้ามาสมาน

อย่าข้องเกี่ยวเที่ยวรับทำาเป็นกรรมการ สมาจารข้อนี้ดีจริงเจียว

ผมสงสัยไม่แจ้งจิตกิจการค้า หมายความว่ากิจใดบ้างยังเฉลียว

กิจธนาคารท่านผู้ใหญ่จะไม่เกี่ยว หรือจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่นับค้า
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จบสุนทรกลอนสุภาพเพียงคาบนี้ เหลือแต่โคลงแทนสัพพีและยะถา

แม้นเป็นเรื่องเคืองขัดอัธยา โปรดเมตตาด้วยประสงค์ “จงทำาดี”

ในนามของท่านผู้ รับเชิญ

ได้เสพได้ดื่มเพลิน เพลิดพร้อม

ผมขอกล่าวคำาสรรเสริญ คุณบรรเจิด๑ คณะนา

ขอขอบคุณนึกน้อม จิตด้วยไมตรี

ขอศรีไตรรัตน์เจ้า บันดาล

เหล่าสมาชิกธนาคาร ทั่วหน้า

จงประสบสุขสานต์ อิสระ- ภาพเฮย

บุญยิ่งบุญนำาอ้า จุ่งได้ทำาดี

เชิญสตรีบุรุษผู้ มาฐาน แขกนอ

เชิญท่านร่วมปณิธาน จิตแผ้ว

เชิญดื่มเพื่อเหล่าธนาคาร เจริญยิ่ง ยิ่งแฮ

เชิญดื่มอวยพรแล้ว จุ่งได้ทำาดี

๑ นายบรรเจิด ชลวิจารณ์ ดำารงตำาแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย ระหว่างปี ๒๕๐๔-

๒๕๐๗
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๘

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ผู้มีเกียรติ

ค่ำาวันนี้เป็นโอกาสอันน่ายินดีเป็นพิเศษ เพราะในงานประจำาปี 

ของสมาคมธนาคารไทยที่มีมา ครั้งน้ีเป็นคร้ังแรกที่ผมได้รับเกียรติ

มาร่วมด้วยในฐานะคณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการและ

ในด้านปฏิบัติผสมกัน บรรดาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องใช้

อุตสาหะวิริยะร่วมกับสติปัญญาในการฝึกสอนอบรมและวิจัย บรรดา

นายธนาคารจะต้องใช้ความรอบรู้และเชี่ยวชาญทางปฏิบัติมาช่วยวาง

เป็นแนวให้วิชาการใช้เป็นประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ยังมีการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันอีกด้านหนึ่ง คือคณะเศรษฐศาสตร์จะผลิตสติปัญญา

และผู้มีวิชาการให้วงการธนาคารใช้ วงการการธนาคารเล่าก็คงหวังได้

ว่า จะสนับสนุนด้วยกำาลังทรัพย์และกำาลังอย่างอื่นให้คณะเศรษฐศาสตร์

สามารถก้าวหน้าเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญต่อไป

ท่านผู้เป็นประธาน๑ ไหน ๆ  คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ก็ได้โอกาสมาพูดในท่ีชุมนุมน้ีแล้ว ผมใคร่จะนำาเอาผล

ของการวิจัยเรื่องปัญหาการธนาคาร มาเสนอในที่นี้สัก ๑ หรือ ๒ ข้อ 

๑ นายอุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานสมาคมธนาคารไทยในช่วงปี ๒๕๐8–๒๕๑๑ ต่อ

จากนายบรรเจิด ชลวิจารณ์ 
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เมื่อไม่นานมานี้ กรมตำารวจได้กำาชับตำารวจชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย ให้คอย

ตรวจตราดูว่า จะมีใครทำาอนาจารในท่ีเปิดเผยหรือสาธารณะหรือไม่ 

เฉพาะอย่างยิ่งในไนต์คลับ และกำาชับให้เคร่งครัดปราบปรามมิให้ใคร

ละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เกิดมีความสนใจ จึงได้เริ่มวิจัยดูว่า ธนาคารพาณิชย์ 

กับไนต์คลับนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า 

“ธน�ค�รไม่ใช่ไนต์คลับ และไม่ควรดำ�เนินก�รทำ�นองเดียวกัน

กับไนต์คลับ”

มีอรรถาธิบายโดยย่อ ดังนี้.-

๑. ไนต์คลับเป็นสถานที่ซึ่งผู้แสดงมักแสดงวิธีการเปลื้องสิ่งของ

บางอย่างจากตัวของตัวเอง ทำาให้ผู้ชมตื่นเต้นใจคอวาบหวาม การ 

ปลดเปลื้องนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารคิดจะทำา ก็มักทำาได้แต่เปล้ือง 

เงินทองของผู้อื่น และผู้ที่ถูกเปลื้องนั้นอาจจะรู้สึกตื่นเต้น แต่ไม่สนุก

๒. ไนต์คลับจะตั้งอยู่ได้และดำาเนินการอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยอิทธิพล

ของผู้ทรงยศคุ้มครอง สำาหรับกิจการธนาคาร ยศอย่างเดียวไม่พอ 

ต้องการเกียรติมากกว่า และในบางกรณี ยศกับเกียรติอาจจะไม่ไป 

ด้วยกัน

๓. ไนต์คลับที่ได้รับความคุ้มครอง กับธนาคารท่ีได้รับความ

คุ้มครองลักษณะเกือบจะใกล้เคียงกัน คือ เจ้าพนักงานที่ต้องทำาหน้าที่

ควบคุมตามกฎหมาย ให้ดำาเนินการในทำานองคลองธรรม จะไม่

สามารถปฏิบัติงานด้วยดีได้ เพราะบังเกิดความหวาดเสียวสยองใน

ดวงใจของทั้งพลตำารวจและผู้ว่าการธนาคารชาติ
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จากการวิจัยเร่ืองธนาคารกับไนต์คลับ คณบดีเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เร่ิมดำาเนินการวิจัยโดยสด ๆ  ร้อน ๆ  อีก

ประการหนึ่ง คือ “กรรมก�รธน�ค�รแตกต่�งกับเลข�นุก�ร

รัฐมนตรีอย่�งไร” ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นน้ีคือ เลขานุการ

รัฐมนตรี ท่านก็ทราบแล้ว เป็นตำาแหน่งทางการเมือง ถ้ารัฐมนตรีออก

หรือถึงอสัญกรรม เลขานุการก็มักจะเปลี่ยนตัวตามไปด้วย ปัญหามี

อยู่ว่า คณะกรรมการธนาคารควรจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามตำาแหน่ง

การเมืองหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนี้ จะมีผลดีผลร้ายแก่กิจการธนาคาร

และราชการอย่างใดบ้าง น่าวิจัยให้ลึกซึ้ง แล้วแสดงผลให้ชัดเจน

นอกจากตำาแหน่งคณบดีแล้ว ในรอบปีที่แล้วมา ผมยัง

ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการในอีกคณะหนึ่ง เกี่ยวข้องกับเงิน 

๖๒๒,๗๔๓,๔๒๐ บาท ๗๓ สตางค์ เรื่องนี้ ครั้นจะพูดมากไปก็จะทำาให้

สมุดปกขาวจืดเสียก่อนที่จะคลอดออกมา ครั้นผมจะไม่พูดถึงเสียเลย 

ในชุมนุมวันน้ี ก็เกรงว่าท่านผู้มีเกียรติบางท่านจะผิดหวังไป ผมจึง 

ใคร่อนุญาตกล่าวถึงแต่เพียงสั้น ๆ  ๒ ข้อ คือ

๑. เงิน ๖๒๒,๗๔๓,๔๒๐ บาท ๗๓ สตางค์ ในทางนิตินัย  

ตกเป็นของรัฐทันทีแล้วตั้งแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ แต่ในทาง

พฤตินัย กระทรวงการคลังกำาลังเริ่มทยอยเรียกเข้ามาสู่ท้องพระคลัง 

การสูบเงินมาก ๆ  หลายร้อยล้านเข้าคลัง แม้จะค่อย ๆ  ทำาโดยละม่อม 

ย่อมกระทบกระเทือนวงการธนาคารเป็นธรรมดา และในบางกรณี 

เมื่อศูนย์ดูดเป็นธนาคาร เงินซึ่งอยู่ในมือประชาชนและวงการธุรกิจ

ทั่วไปย่อมได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่าจำานวนท่ีถูกดูดเข้าคลัง 

หลายเท่า ผลของเรื่องนี้พูดง่าย ๆ  คือ จะทำาให้เงินฝืด กระทรวงการคลัง
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และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบตระหนักในข้อนี้ดีอยู่ และมีข้อดำาริ

ป้องกันแก้ไขอยู่แล้ว หวังว่าจะเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้จ่ายเงินเพื่อการ

พัฒนาได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตใกล้ไกล

๒. สุภาษิตโบราณที่ว่า “วัวหายแล้วล้อมคอก” นั้น แปลได้เป็น 

๒ นัย นัยหนึ่งตัดพ้อต่อว่า ว่าทำาไมจึงไม่ล้อมคอกก่อนวัวหาย อีกนัย

หนึ่งแนะนำาว่า เมื่อวัวหายไปแล้ว ให้ล้อมคอกเสีย เผื่อไปตามวัวเก่า

พบ หรือหาวัวใหม่ได้ วัวจะได้ไม่หายอีก แปลสำานวนไหน ดีทั้งคู่ แต่

นัยที่ ๒ นี้เหมาะกับสภาพปัจจุบันเรา หมายความว่า เมื่อวัวหายไปแล้ว  

เพียงแต่ไปตามคืนมาตกเป็นของเจ้าของบ้านทันทีเท่าน้ันไม่พอ ต้อง

ล้อมคอกด้วย มิฉะนั้นขโมยใหม่จะรู้เค้า การล้อมคอกจะเกิดขึ้นจริง 

หรือไม่ เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่จะต้องคอยดูต่อไป แต่ถ้าเผอิญเวลา 

ล่วงเลยไปนาน ปรากฏว่า คอกวัวเงินราชการลับก็ไม่มีล้อม คอกวัวแห่ง 

ความชอบธรรมในการประกอบการค้า การอุตสาหกรรม ก็ไม่มีล้อม  

คอกวัวแห่งความชอบธรรมในการประมูล หรือทำาสัญญารับเหมากับ

รัฐบาล ก็ไม่มีล้อม ทำาให้ไม่สามารถคุ้มกันผลประโยชน์แห่งสาธารณชน 

ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น่าจะ

ขออาสาทำาการวิจัยถึงสาเหตุที่ไม่มีคอกล้อม ในเมื่อควรจะมีคอก จะ 

วิจัยเรื่องลักษณะของคอกท่ีดี และน่าจะวิจัยเลยไปถึงความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนที่ควรล้อมคอกกับคนนอกคอก และโดยที่เห็นว่า คอกเป็น

เรื่องสำาคัญ ก็อาจจะวิจัยเลยไปถึงคอกอย่างอื่นด้วย เช่น คอกหมู หรือ

คอกประปา เป็นต้น

ท่านผู้เป็นประธาน และสมาชิกผู้มีเกียรติของสมาคมธนาคาร

ไทย เรื่องของคณบดีนี่มีมาก จะกล่าวให้ยืดยาวไปในที่นี้ก็ใช่ที่ ผมใคร่
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ขอหวนกลับมากล่าวถึงงานเลี้ยงค่ำาวันน้ี ว่าในนามของแขกผู้มีเกียรติ

ที่ได้รับเชิญมาทั้งมวล ขอขอบพระคุณในเมตตาจิตของสมาคม ทำาให้

แขกทุกคนมีความสำาราญเบิกบานใจ เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับบัตรเชิญ ก ็

ตื่นเต้นรู้สึกสนุกล่วงหน้า มาถึงตอนย่างเท้าเข้าบริเวณงาน จนกระท่ัง 

ปิดรายการ สนุกสนานตลอดเวลา ขอขอบพระคุณ

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผู้ได้รับเกียรติเป็นแขกในงานนี้ 

ผมขอเชิญชวนท่านได้โปรดลุกจากท่ีนั่ง และดื่มเพื่อความเจริญรุ่งเรือง

แห่งสมาคมธนาคารไทย
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๐๙

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

พ.ศ. สองพันห้าร้อยเก้า จะบอกเล่าป่าวร้องตีกลองใหญ่

มูลบทบรรพกิจสอนศิษย์ไทย อายุขัยเก้าสิบห้ามาครบครัน

ระลึกบุญคุณอาจารย์สอนอ่านเขียน กวีเธียรธรรมคติมิเหหัน

อาจารย์น้อยอาจารย์ภู่ครูประพันธ์ ผมขออัญเชิญคำานำาลีลา

สาธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสรณา

พ่อแม่แลครูบา เทวดาในราศี

ข้าเจ้าเอาคำาสัจ ผจงจัดเป็นยานี

กาพย์กลอนอ่อนเวที ดีมิดีอย่าประมาณ

จะร่ำาคำาต่อไป พอล่อใจท่านประธาน

สมัชชาธนาคาร มโหฬารงานวันนี้

สตรีศรีโสภา งามสง่ากว่าเทวี

บุรุษชุดราตรี ล้วนสูงศักดิ์ลักขณา

สุราและอาหาร เสพสำาราญรสโอชา

กุหลาบซาบนาสา ดนตรีเพราะเสนาะกรรณ

สนทนาวิสาสะ ชื่นมนะหฤหรรษ์

ไมตรีมีครบครัน ผู้รับเชิญจำาเริญใจ
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สมาคมเรืองสมชื่อ เกียรติระบือขจรไกล

เชิญมาให้ปราศรัย ผมก็ใฝ่ใคร่ช่วยงาน

จะร่ำาคำาเปรมปรีดิ์ สดุดีท่านประธาน

ชื่อดังก้องกังวาน อุเทน เตชะไพบูลย์

ขอท่านประธานใหม่ เริงฤทธิไกรไป่เสื่อมสูญ

เตชะจะเพิ่มพูน จนไพบูลย์สมนามเธอ

คิดใดให้คิดชอบ ตามระบอบบุญเสมอ

นำาไทยให้เลิศเลอ ด้วยธนาคารงานสำาคัญ

กำาหนดกฎระเบียบ พรรคพร้อมเพรียบสมานฉันท์

เชื่อถือร่วมมือกัน ดำาเนินสู่ลู่ทางธรรม

จะร่ำาวิโยคโศกกล้ำา จุลินทร์ ล่ำาซำา

ผู้นำากสิกรไทย๑

ชีวิตมิตรพรากจากไป ต่างพาอาลัย

เกษมซ้ำามลายวายชนม์๒

มนตรีศรีพยัคฆ์ยอดคน ญาติมิตรปวงชน

ไทยเราเศร้าอนิจจา

ท่านซื่อถือสัตย์หัทยา เข้มแข็งแรงกล้า

ยึดธรรมสัมมาจารี

๑ นายจุลินทร์ ล่ำาซำา เป็นประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๒-

ตุลาคม ๒๕๐8 

๒ นายเกษม ศรีพยัคฆ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และเคยเป็นผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๔๙8-กรกฎาคม ๒๕๐๑
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ว่าการธนาคารชาติดี รักษาหน้าที่

มิหนีมิหน่ายพ่ายภาร

บำารุงกรุงไทยไพศาล สมบัติศฤงคาร

สิท่านขัดสนจนทรัพย์

น้อมจิตเทิดธรรมคำานับ ถึงชีวีดับ

เกียรติศัพท์เลื่องหล้าถาวร

ขอบุญคุณเกษมอมร สบสุขสถาพร

บวรปรมัตถ์ชัชวาล

จะร่ำาคำาแปร

โลกนี้มีแน่ ก็แต่สังสาร

เกษมม้วยมรณ์ สุนทรว่าการ

โกศามานาน จึงท่านเปลี่ยนไป๓

กลับสู่เศรษฐกิจ

การค้าพาณิชย์ จ่อจิตตั้งใจ

ชาวแบงก์ชาวคลัง ต่างยังอาลัย

เพราะเคยร่วมใจ จากไปอาวรณ์

งานง่ายงานยาก

ระกำาลำาบาก ร่วมถากร่วมถอน

แบงก์ดีคลังดี เพราะศรีสุนทร

เมื่อพรากจากจร อวยพรสดุดี

๓ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

๒๕๐๒-กรกฎาคม ๒๕๐8 
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ขุนคลังตั้งใหม่

ใช่อื่นใช่ไกล ศักดิ์ใหญ่ศักดิ์ศรี

ดอกเตอร์เสริมมา วิชาท่านมี

นับเด่นเป็นที่ ศาสตรียาจารย๔์

หวนนึกตรึกตรา

เงื่อนงำาธรรมดา อนิจจาสังขาร

ปาฐกทุกปี ต้องมีสามท่าน 

กล่าวครบจบงาน ตามแบบแยบยล

ปีนี้มีแปลก

ปาฐกยกแยก แผกไปสองคน 

ที่สามยังอยู่ จะดูคงทน

กี่ฟ้ากี่ฝน ต่อไปใครมา 

จะร่ำาเป็นคำาถาม ขบวนความปฤศนา

มุ่งจิตคิดพัฒนา ในประเทศเขตของไทย

ประมวลดูถ้วนถี่ เล็งผลดีมีแก่ใจ

ก้าวหน้ากว่าที่ไหน คือกรุงเทพมหานคร

ถนนหนทางกว้าง ตึกสล้างแลสลอน

โรงหนังทั้งละคร แห่งชาติค่าว่าหลายล้าน

กระทรวงทบวงกรม เด่นงามสมโตตระหง่าน

เวิ้งโถงทั้งโรงร้าน ไนต์คลับหลายมีรายเรียง

๔ ดร.เสริม วินิจฉัยกุล ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อจากนายสุนทร 

หงส์ลดารมภ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๐8-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
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โรงแรมแซมสะพรั่ง หลังคาตั้งหลังคาเอียง

ภัตตาอาคารเคียง อาหารพูนสมบูรณ์นัก

รถมากหลากหลากสี ใหญ่ใหญ่ดีมีค่าหนัก

คับถนนจนคึกคัก วิ่งหักเหียนวงเวียนโต

พญาไทใครขับได้ คงมีชัยที่มองติกาโล

เกาะแก่งแสร้งทำาโย้ ยามมืดโถมโครมชนกัน

ตกค่ำาย่ำาสนธยา แสงไฟฟ้าดั่งเมืองสวรรค์

ศรีอยุธยานั่น สว่างจ้าทั้งฟ้าดิน

ถนนอื่นที่ดื่นดก ปวงพสกเดินคลำาสิ้น

ถนนใหญ่ข้ามไปหมิ่น เหม่จะม้วยด้วย “มรณาคาร์”

รวมความงามจำารัส สารพัดวัฒนา

รุ่งเรืองเฟื่องนครา สุขสันติพิบูลย์เพ็ญ

พิศดูหมู่ธนาคาร ก็ไพศาลสมบูรณ์เด่น

อาคารตระหง่านเป็น ศรีสง่าทุกธนาคาร

จำาเริญด้วยเงินได้ มีกำาไรหลายหลายด้าน

ปันผลดลสำาราญ ผู้ถือหุ้นถือน้ำาใจ

ดอกเบี้ยเสียผู้ฝาก แม้ยังมากหากลดไป

จากจบครบปีไซร้ แปดเปอร์เซ็นต์เผ่นลงมา

เหลือเจ็ดเบ็ดเสร็จจ่าย ด้วยมุ่งหมายจะพัฒนา

พันธบัตรรัฐยังกล้า ลดดอกเบี้ยเชียร์แบงก์ตาม

ดอกเบี้ยแพงแบงก์คิดอยู่ แก่ผู้กู้ในสยาม

ลูกค้าเอกยังเขกงาม สิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมที

ใคร่ถามความประสงค์ เมื่อไหร่จะลงดอกเบี้ยนี้

กำาไรต้องใฝ่มี แต่อย่าเพลินเกินสมควร
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ธนาคารมีภารกิจ รับผิดชอบในขบวน

พัฒนาพาเร่งด่วน ต้องเสริมส่งตรงต้นทุน

พ่อค้าอุตสาหกิจ พึ่งแบงก์มิตรสนับสนุน

ดอกเบี้ยเสียให้คุณ ถ้าถูกลงคงสบาย

ผลิตผลต้นทุนลด คิดกำาหนดงานขยาย

งานดีก็คลี่คลาย ทั่วประเทศเขตพัฒนา

ผลจะดีสะท้อน กลับมาป้อนท่านทั่วหน้า

เปอร์เซ็นต์เดียวเจ้าข้า ขอบิณฑบาตให้ชาติพลัน

จะร่ำาคำากลอนสุนทรอรรถ ผมกลุ้มกลัดนิทราเลยพาฝัน

เกิดอาเพศเหตุวิบัติมหัศจรรย์ แผ่นดินนั้นร้าวแตกแยกยาวรี

ที่ก้นเหวเปลวไฟเหมือนในนรก ให้ตระหนกอกสั่นจนขวัญหนี

ระเบิดลั่นสนั่นดังทั้งปฐพี บัดดลมีคล้ายมนุษย์ผุดขึ้นพลัน

แขนขาผอมแต่ท้องพลุ้ยดูอุ้ยอ้าย ทั้งร่างกายม่อต้อคอก็สั้น

มีเขางอกนอกศีรษะหน้าฉกรรจ์ ที่ก้นนั้นมีหางแต่พรางไว้

ตีมือแปะแสยะพักตร์ทัก “ฮัลโหล” ฉันนี้คือโลโภผู้โตใหญ่

มีเดชะกระเดื่องทั่วเมืองไทย ครอบงำาใครแล้วหลงติดสนิทเจียว

ฉันโปรดปรานท่านที่มีอำานาจ ถึงเปรื่องปราชญ์ก็กลับไร้ไม่เฉลียว

เหมือนลิ้มรสเฮโรอีนฝิ่นนิดเดียว จะต้องเทียวเสพซ้ำาย้ำาโลโภ

เมื่อฉันเสาะเกาะผู้ใหญ่ในไม่ช้า ก็บรรดาสมุนเขาเหล่าอักโข

จะมัวเอาเอาอย่างต่างเฉโก หวังบรรลุสุโขกันเร็วไว

วิธีนี้ดีแน่แพร่สะพัด แผ่ถนัดยิ่งกว่าห่าไหนไหน

พอจิตเปลี้ยเพลียอ่อนผ่อนฤทัย ฉันเรียกให้โทโษโมหันมา
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อันโทโษคือตัวยั่วให้โกรธ ใครขัดคอก็พิโรธด้วยตัณหา

ไม่พอใจใครซื่อถือสัจจา ต้องหาว่ากล่าวร้ายป้ายสีกัน

โมโหนั้นดลใจให้หลงคิด ชอบเป็นผิดจิตวิกลจนเหหัน

โปรดสอพลอส่องเสียดเบียดเบียนกัน เห็นสำาคัญก็แต่ตนคนญาติมิตร

เราสามเกลอเลออำานาจวาสนา แล้วจะพายอดชายหายสนิท

มาครองเมืองเฟื่องแรงและแผลงฤทธิ จะเรืองอิสริยยศกำาหนดปอง

ในความฝันนั้นผมระทมจิต ครุ่นแต่คิดเสียวแสยงแรงสยอง

เห็นโลโภโห่เล่นเต้นลำาพอง เหมือนตัวโขนโผนผยองอสุรา

แล้วแหวกพุงผลุงผลังดังเหมือนซี้บ เสียงโฮกปี๊ปโทโษก็โผล่หน้า

ออกโดดเผ่นเต้นร้องก้องพสุธา หัวพยัคฆ์ลักษณาเป็นกระบือ

ฝ่ายโมหันพลัดโลดโดดจากท้อง เสียงมันร้องครึมครึมฮึ่มฮึ่มหือ

บังเกิดเสียงเพี้ยงเพลงเปล่งบันลือ ดังระบือกว่าชาโด้โตห้าวง

อสูรสามย่ามใจให้กำาเริบ มันอิ่มเอิบร้องเต้นเล่นเสียงหลง

ต่างผาดโผนโจนทยานร่านทนง จังหวะส่งเร้าเร่งเพลงยิ่งรัว

เกิดควันใหญ่ไฟสุมจากขุมนรก ควันก็ปกหล่นอสูรพูนท่วมหัว

พอควันร้างจางคลายมารหายตัว เห็นรัวรัวเป็นเงา เหมาเซตุง

ผมผวาผงกอกใจสั่น ตื่นจากฝันไม่วายกายสะดุ้ง

คะนึงหวนทวนคิดจิตสร้านฟุ้ง จวนใกล้รุ่งคิดได้ดีใจครัน

ท่านนายกฯ ปีใหม่ให้โอวาท จงตัดขาดโลภโทษ์และโมหัน

ทำาแต่ดีมีสัตย์ซื่อศีลธรรม ์ ฟังจำานรรจ์แล้วต้องทำาตามจำานง
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ขอองค์ตรีรัตน์เจ้า บันดาล

เหล่าสมาชิกธนาคาร ทั่วหน้า

จงประสพสุขสานต์ อิสระ-ภาพเฮย

ลดดอกเบี้ยเถิดจ้า จุ่งได้ทำาจริง

เชิญ หญิงชายเหล่าผู้ มาตรฐาน แขกนอ

เชิญ ท่านร่วมปณิธาน จิตแผ้ว

เชิญ ดื่มเพื่อเหล่าธนาคาร เจริญยิ่ง ยิ่งแฮ

เชิญ ดื่มอวยพรแล้ว จุ่งได้ทำาดี
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ประจิตร ยศสุนทร, ชิน โสภณพนิช, ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๑๐

เป็นสุนทรพจน์ของนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ 

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยที่

ให้เกียรติเชิญให้ข้าพเจ้ามาพูดในนามผู้รับเชิญในค่ำาวันนี้ ท่านที่เคยมา

ร่วมงานในงานของสมาคมธนาคารไทยในปีก่อน ๆ  คงจะรู้สึกผิดหวัง

มากที่ดาราประจำาปีไม่มากล่าวสุนทรพจน์ในวันนี๑้ อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้า

จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อย่างดีที่สุดที่จะทำาได้ หาก

ข้าพเจ้ากล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องไป หรือไม่ถึงอกถึงใจท่านผู้มีเกียรติ

ทั้งหลาย ก็หวังว่าคงจะได้รับอภัย เพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงพระรอง

เท่านั้น

ในปี ๒๕๐๙ การเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนรวม ได้

ขยายตัวและก้าวหน้าต่อไป การค้ากับต่างประเทศได้ขยายตัวในอัตรา

ที่ค่อนข้างสูงทั้งทางด้านสินค้าออกและสินค้าเข้า สินค้าออกมีมูลค่ากว่า 

๑๔,๐๐๐ ล้านบาท สูงกว่าปี ๒๕๐8 ประมาณร้อยละ ๑๑ ส่วนมูลค่า

สินค้าเข้าตามตัวเลขของกรมศุลกากรนั้นเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ ๔๗ หรือ

๑ เพราะอาจารย์ป๋วยมิได้มาร่วมงานในปีนี้
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คิดเป็นมูลค่าเกือบ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่เมื่อหักมูลค่าสินค้าเข้า ซึ่ง

เกิดจากความช่วยเหลือหรือนำาเข้าเพื่อการทหารของต่างประเทศแล้ว 

จะมีมูลค่าประมาณ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนประมาณร้อย

ละ ๑๓ เนื่องจากสินค้าที่นำาเข้าเป็นประเภทที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือ 

ดังกล่าวแล้ว ดุลการชำาระเงินจึงยังเกินดุล และเงินสำารองระหว่าง

ประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ เงินสำารองระหว่างประเทศซึ่งมีอยู่ 

เกือบ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อสิ้นปี ๒๕๐8 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 

๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อสิ้นปี ๒๕๐๙ เท่ากับมูลค่าสินค้าเข้าที่ต้องชำาระ

เงินในปี ๒๕๐๙

ทางด้านฐานะการคลังของรัฐบาล ถ้าไม่นับรายรับจากการ

ขายพันธบัตร จะมีขาดดุลเป็นตัวเงินประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท แต่ 

ปรากฏว่าในปี ๒๕๐๙ ขายพันธบัตรรัฐบาลได้ถึง ๒,๕๐๐ ล้านบาท 

ฉะนั้น รายรับเป็นตัวเงินท้ังสิ้นสูงกว่ารายจ่าย ระหว่างปีปริมาณเงิน 

ในมือประชาชนเพิ่มขึ้นดังกล่าว

ในรอบปีที่แล้วมา กิจการธนาคารพาณิชย์ได้เจริญขึ้นดังท่าน

ประธานสมาคมได้กล่าวแล้ว ในขณะนี้ยังมีแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เท่านั้นที่ยังไม่มีสาขาธนาคารพาณิชย์ไปตั้งอยู่ จะมีแต่ธนาคารพาณิชย์

ไปเริ่มดำาเนินการสาขาในอำาเภอเมืองและอำาเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ในปี ๒๕๑๐ นี้ การที่ธนาคารพาณิชย์ได้ให้ความสนใจไป

เริ่มดำาเนินการสาขาในภูมิภาคโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ยังขาดบริการของ

ธนาคารพาณิชย์มากข้ึนน้ี เป็นการต้องด้วยนโยบายของทางราชการที่

จะช่วยส่งเสริมการออมทรัพย์และให้มีการใช้การธนาคารแพร่หลายขึ้น
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มีสิ่งซึ่งน่าสังเกตอย่างหนึ่งในรอบปีน้ีคือ ธนาคารพาณิชย์ได้

ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ ๕๙ นโยบาย 

การลงทุนของธนาคารพาณิชย์เช่นนี้นับได้ว่าเป็นการสมควรใน 

เวลานี้ เพราะเท่ากับธนาคารได้สร้างแนวสำารองแนวท่ี ๒ ให้เข้มแข็ง

ข้ึนประการหนึ่ง และนอกจากนี้ ยังได้ช่วยปฏิบัติการตามนโยบายของ

รัฐบาลในอันที่จะระดมเงินออมภายในประเทศมาเพื่อใช้ในโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลอีกประการหนึ่ง แต่เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ จึงเท่ากับธนาคารพาณิชย์มี 

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงหวังว่าธนาคารพาณิชย์จะใช้โอกาสอันน้ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยนำารายได้พิเศษนี้ไปเสริมสร้างฐานะ 

ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีหนทางลดลง และการลงทุน

ของภาคเอกชนได้ขยายขึ้นอีก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงของเงินฝากและเงินให้กู้ยืมหลาย

ประเภทในปีท่ีแล้ว จึงขอขอบคุณที่สมาคมและบรรดาธนาคารพาณิชย์

ทั้งหลายได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด

ในการตราพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

รัฐบาลมีความมุ่งหมายในหลักใหญ่หลายประการ ประการท่ีสำาคัญ

ประการหนึ่งก็คือคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชนผู้ฝากเงินของ

ธนาคาร ด้วยวิธีควบคุมการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้รายใหญ่ ๆ  สำาหรับ

การให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้รายใหญ่นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ประกาศลดจำานวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืม หรือเครดิตโดยการ 

ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
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แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่ง จากไม่เกิน ๒ ใน ๕ เป็น

ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของเงินกองทุน ซึ่งประกาศที่กล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ 

แต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เป็นต้นไป ส่วนในด้านเงินกองทุนนั้น 

ธนาคารพาณิชย์หลายธนาคารได้เพิ่มทุนและเงินสำารองขึ้นเพื่อให้

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการดำารงอัตราส่วนระหว่างเงิน

กองทุนกับสินทรัพย์เสี่ยง และเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นในเรื่อง

การให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกู้ยืมเงินได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำาหนด

ไว้ เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้นจาก ๖๔๕ ล้านบาท เมื่อ

ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น 

๑,๐๖๕ ล้านบาท เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๙ คือเกือบหน่ึงเท่า

ครึ่ง

แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า ความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์โดย

การเสริมเงินทุนของตนด้วยการออกจำาหน่ายหุ้นเพิ่มขึ้น อันเป็นการ 

เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบการธนาคารและต้องด้วยนโยบายของ

ทางการนั้น ได้ทราบว่ามีบุคคลบางคนฉวยโอกาสนำามาใช้เป็นเครื่องมือ

หากิน โดยแพร่ข่าวในทำานองว่า ฐานะการเงินของธนาคารนั้นธนาคาร

นี้ไม่สู้ดีบ้าง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะขายหุ้นบ้างหรือพูดกันง่าย ๆ  ว่า “ขาย

ธนาคาร” นั่นเอง บางคนถึงกับทำาตนเป็นนายหน้าเข้าไปเจรจากับ 

ผู้บริหารงานของธนาคารพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังเสนอผลประโยชน์ 

ให้เป็นส่วนตัวก็มี พฤติการณ์ของบุคคลจำาพวกนี้ น่าจะอยู่ในความ

สนใจของทางราชการและได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีเจตนา 

หรือแผนการอย่างไร เพราะการแพร่ข่าวเช่นนี้อาจนำาความเสื่อม 
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ความเชื่อถือมาให้บางธนาคารได้ ซึ่งในที่สุดอาจเป็นเหตุทำาให้เกิด

วิกฤติการณ์ในวงการธนาคารของประเทศได้

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศในป ี

ที่แล้วตามที่ได้เล่ามาตั้งแต่ต้น หากข้าพเจ้าไม่ทำาให้ท่านง่วงนอนหรือ

เบื่อเสียก่อน ท่านก็คงจะเห็นด้วยว่า ทุกส่ิงทุกอย่างดูก้าวหน้าไปอย่าง

น่าพอใจ แต่ในปี ๒๕๐๙ มีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเกิดขึ้นใหม่ นั่นคือ 

ระดับราคาสินค้าซึ่งมีเสถียรภาพมาหลายปีแล้วได้เริ่มสูงขึ้นอย่าง 

น่าสังเกต โดยเฉพาะราคาสินค้าประเภทอาหารและวัตถุก่อสร้าง ดัชนี

ราคาขายส่งสำาหรับปี ๒๕๐๙ สูงขึ้นจากระดับเฉลี่ยปี ๒๕๐8 ร้อยละ 

๑๔.๒ ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคในปี ๒๕๐๙ สูงขึ้นจากดัชนีเฉลี่ยของปี 

๒๕๐8 ร้อยละ ๓.๙ เทียบกับที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ ในปี ๒๕๐8

ดัชนีราคาสินค้าที่กล่าวข้างต้น เป็นดัชนีราคาภายในเขตจังหวัด

พระนครและธนบุรีเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ทั่วประเทศ

เป็นเช่นนั้น แต่ก็ต้องถือว่าสัญญาณให้ระวังตัวได้ปรากฏขึ้นแล้ว จึงเป็น 

ความจำาเป็นอย่างรีบด่วนที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงและ

ปลอดภัยในทางเศรษฐกิจของประเทศทุก ๆ  ฝ่าย จะต้องศึกษาหา 

สาเหตุที่ราคาสินค้าบางอย่างได้ขึ้นไป แล้วหาทางแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ   

ก่อนที่จะสายเกินไป ลำาพังปริมาณเงินในมือประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ ๑๓ นั้น ยังไม่เป็นอัตราที่น่าห่วงนักเพราะเท่าที่เป็นมา  

การผลิตมักจะขยายตัวขึ้นทันกาล เนื่องจากการเศรษฐกิจของประเทศ

เราซึ่งเป็นประเทศกสิกรรม ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว มีลักษณะยืดหยุ่น 

และมีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
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หรือเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องทำาอะไรและ

ปล่อยให้เรื่องเป็นไปตามยถากรรม

สำาหรับอนาคตนั้น น่าหนักใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาและ

ป้องกันประเทศที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสถานการณ์

การเงินการคลังในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐–๑๕๑๔) ซึ่งปรากฏว่ามียอดงบประมาณขาดดุล

ทั้งสิ้นเป็นจำานวนสูงมาก แต่รัฐบาลก็ได้ให้คำารับรองไว้ว่าจะพัฒนาโดย

รักษาเสถียรภาพทางการเงินและราคาไว้พร้อม ๆ  กัน เช่นท่ีได้ดำาเนิน 

ไปแล้วในแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑ โดยจะดำาเนินนโยบายการเงินและ 

การคลังอันเหมาะสม ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกล่าวว่า ในการพิจารณา

วางแผนพัฒนาฉบับใหม่นี้ โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ได้มีความเห็น

ว่าภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศกำาลังขยายตัว และมีเพิ่มขึ้นจวนจะ 

ถึงระยะที่จะบินขึ้นสู่นภากาศได้จะเนิ่นนานไป ด้วยเหตุฉะนี้ การ

ดำาเนินนโยบายการเงินจึงควรดำาเนินไปด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให ้

เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาทางภาคประชาชน

มีหลายท่านที่อาจเห็นว่าข้าพเจ้าเอาเรื่องทฤษฎีท่ีปฏิบัติไม่ได้ 

มาพูด ข้าพเจ้าขอเรียนว่า เรื่องที่พูดมานี้เป็นเรื่องท่ีปฏิบัติได้ทั้งส้ิน 

สำาคัญอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาและมีความต้ังใจแน่วแน่ที่จะทำากันหรือยัง 

ในระยะ ๒–๓ วันมานี้ ก็ได้มีข่าวที่น่ายินดีบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่า 

รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการบางอย่างเพื่อตรึงระดับราคาสินค้าไปบ้าง

แล้ว

วันนี้เป็นวันของสมาคมธนาคารไทย หากจะกล่าวถึงการ

ธนาคารของเราเสียหน่อย ก็คงไม่ผิดกาลเทศะ การธนาคารของเราได้
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รุดก้าวหน้าไปมากท้ังในด้านเงินฝากและทรัพย์สิน และความสามารถ

ในการหารายได้ดังได้กล่าวมาแล้ว ในยามที่การเศรษฐกิจกำาลังเฟื่องฟ ู

และขยายตัวอย่างปัจจุบัน ปัญหาต่าง ๆ  ทางด้านธนาคารพาณิชย์ 

ก็ยังคงไม่เกิดขึ้น ท้ังน้ี ขอท่านอย่าเผลอตัวไป โปรดหาบทเรียนจาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อปีกลายนี้ จึงนับว่าเหมาะสมกับเวลา

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ในที่สุดข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย

ให้ลุกขึ้นดื่มเพ่ือความเจริญพัฒนาถาวรของสมาคมธนาคารไทยและ

ระบบการธนาคารของเรา
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๑๑

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ที่เคารพ

ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งกล่าวขอบคุณสมาคม

ธนาคารไทยในนามของผู้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำาประจำาปีของ

สมาคม หลังจากที่ได้พลาดโอกาสไปปีที่แล้ว เมื่อปีกลายพอผมกลับจาก

ราชการต่างประเทศ ได้อ่านสุนทรพจน์ของท่านรองผู้ว่าการก็รู้สึกยินดี

ว่า คุณพิสุทธิ์นี้มิใช่เล่น คุณพิสุทธิ์ได้แสดงสุนทรพจน์ไว้มีคติและข้อคิด

เห็นแจ่มแจ้งเป็นประโยชน์น่ายินดี น่าจะเชิญให้มาแสดงสุนทรพจน์เป็น 

ประจำาต่อไป หรือจะสลับกันคนละปีก็คงจะเป็นการยุติธรรมด้วยกัน 

ทุกฝ่าย

ในคำาปราศรัยของผมปีน้ี ผมใคร่จะเสนอข้อความแก่ที่ประชุม

เป็น ๓ หัวข้อ คือ (๑) สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโดยทั่วไป 

ของไทยในปี ๒๕๑๐ และความคาดหมายสำาหรับปี ๒๕๑๑ (๒) ข้อคิด

บางประการเกี่ยวกับกิจการธนาคารของไทย และ (๓) ความสัมพันธ์กับ

ต่างประเทศในเชิงการธนาคารและการเงิน

๑. สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของไทย

เมื่อต้นปีกลาย ท่านทั้งหลายคงจำาได้ เรามีความวิตกกังวลว่า

ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงนักเมื่อเทียบกับการ



221เหลียวหลัง แลหน้า

เพิ่มการผลิต เราเป็นห่วงเช่นน้ีก็เพราะเราประสงค์จะพัฒนาประเทศ

ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น รัฐบาลจึงกำาหนดเงินลงทุนไว้สูงในแผนพัฒนาท่ี ๒  

ในขณะเดียวกัน เงินตราต่างประเทศก็ไหลหล่ังเข้ามามากตามสถานะ

การเมืองและการทหาร นอกจากนั้น ในการป้องกันราชอาณาจักร 

รัฐบาลต้องใช้จ่ายสำาหรับการทหารเพิ่มขึ้น มาถึงต้นปีน้ี ความวิตก 

ในด้านการเงินนั้นค่อยคลายลงเพราะเหตุหลายสถาน (๑) การจ่าย

เงินของรัฐบาลตามแผนพัฒนาท่ี ๒ น้ันลดลงกว่าท่ีคาดคะเนซึ่งมีผล

ทำาให้เงินไม่เฟ้อ แต่น่าเสียดายที่งานพัฒนาไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าที่คิด  

(๒) ผลิตผลในปี ๒๕๑๐ ยังคงสูงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ คือ 

ประมาณร้อยละ ๗ (๓) เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาในไทยนั้น มี

กระแสเฉ่ือยชะลอลงไป ผลก็คือในปี ๒๕๑๐ ท้ังปี ปริมาณเงินเพิ่มข้ึน

โดยเฉลี่ยร้อยละประมาณ ๑๑.๔ เทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ ๑8.๑ ใน

ปี ๒๕๐๙ เป็นอันว่าสามารถรักษาเสถียรภาพของการเงินได้ดีพอใช้อีก 

ปีหนึ่ง แม้ว่าการพัฒนาจะเป็นไปโดยช้ากว่าที่มุ่งหวังไว้อยู่บ้าง

ท่านทั้งหลาย ถ้าเราพิจารณาคาดการณ์ต่อไปในปีปัจจุบันนี้ 

ท่านคงจะเห็นด้วยกับผมว่าบรรยากาศมีเมฆคลุมอยู่บางส่วน และมี 

ข้อกังวลใจในกรณีที่เมฆกำาลังต้ังเค้าอยู่อีกบางส่วน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ปี ๒๕๑๑ นี้ พอจะสรุปได้ดังนี้ (๑) การผลิตของเราได้รับความเสียหาย

จากเหตุวิปริตทางธรรมชาติ กล่าวคือ การทำานาได้รับความเสียหายกว่า

ปกติ ทำาให้จำานวนข้าวท่ีเราจะส่งออกมีน้อยกว่าปีก่อน ๆ  (๒) การค้า 

และราคาของพืชผลบางประเภท เช่น ปอและยาง ไม่สู้จะแจ่มใสนัก  

(๓) สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดยังแพงอยู่ไม่ใช่เพราะเงินเฟ้อ แต่
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เพราะเอกสิทธิ์บ้าง เพราะการจัดการไม่ดีบ้าง เพราะเหตุการณ์ทั่วโลก

บ้าง (๔) ภัยจากการรุกรานและแทรกซึมของศัตรูแห่งชาติเพิ่มทวีขึ้น

ทางด้านการเมืองและการทหารนั้น รัฐบาลและประชาชนไทย 

จะต้องร่วมมือกันแก้ไขป้องกันและปราบปรามให้สำาเร็จจงได้ ส่วน

ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพวกเราที่ 

มาประชุมกันในค่ำาวันนี้ พวกเราก็จะต้องร่วมใจกันป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาระยะยาวที่เราคาดหมาย

ได้ เราจะพยายามหลีกเลี่ยง ป้องกัน ปัญหาระยะสั้นที่ชิดตัวเรา เราจะ 

ไม่หวั่นไหว จะเผชิญแก้ไขให้ลุล่วงไป สมดั่งคาถา โลกนิติ ที่ท่านกล่าว

ไว้ว่า :

อนาคตำ ภยำ ทิสฺวา  ทูรโต ปริวชฺชเย

อาคตญฺจ ภยำ ทิสฺวา  อภีโต โหติ ปณฺฑิโต

สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร ทรงนิพนธ์ถอดไว้ดังนี้

เห็นภัยใหญ่แต่ช้า จักถึง ตนแฮ

ปราชญ์ย่อมผันผ่อนพึง หลบลี้

ภัยใดด่วนโดนตรึง  ตราติด ตัวนา

ใจปราชญ์ปราศแสยงชี้ เช่นเหล้าและไคล

ปัจจัยที่เราจะใช้ป้องกันภยันตรายและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะ

หน้านั้น พระท่านว่าไว้ว่า มีทั้งศีลและธรรม ศีลคือการดเว้น และสิ่งที ่
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ควรจะงดเว้นอย่างยิ่งเพื่อป้องปัดขจัดภัยของสังคมเราได้แก่ความโลภ 

คาถาโลกนิติ อีกนั่นแหละจะขอเชิญมาสนับสนุนข้อนี้ :

ผลำ เว กทลึ หนุติ  เวฬุ หนฺติ ผลำ นฬำ

ลาโภ ตำ กาสปุริ หนุติ อิธ โลเก ปรตฺเถ วา

ขันขนขุยฆ่าไม้ หนามมี

คิดพ่างผลกทลี  ฆ่ากล้วย

ลูกม้าฆ่าชนนี้  ลาเกิด ตนนา

ลาภฆ่าคนโลภม้วย  ดุจไม้มีหนาม

ส่วนพลังธรรมะที่เราพึงมีเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ 

เรานั้น เผอิญเดชะบุญเราสร้างสมไว้ได้พอดู ผมคิดว่าเราพอจะคิด 

ใช้แก้ไขเหตุการณ์ได้ ทั้งในระยะใกล้และไกล ถ้ามีความตั้งใจจริงและ

ร่วมมือกันจริง ๆ  จะขอสาธกมาแต่พอเป็นสังเขป ๓–๔ ประการ

(๑) เรามีทุนทรัพย์สร้างสมไว้มากพอที่จะใช้ประโยชน์ในยาม

ยากได้ ถ้าเราตกอับในด้านสินค้าขาออกในปีนี้ หรือแม้ปีหน้าด้วย  

ก็พอจะพึ่งเงินสำารองระหว่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนเกินไปนัก 

นี่แหละทำาดีไว้ชาติก่อนบุญสนองในชาตินี้

(๒) เรามีวิชาและความรอบรู้พอท่ีแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้ 

ถูกต้อง เช่น ในกรณีที่ชาวนาบางท้องที่ทำานาไม่ได้ผล รัฐบาลกำาลัง 

หาวิธีบำาบัดทุกข์และบำารุงรายได้ด้วยการลงทุนว่าจ้าแรงงานไปทำางาน

พัฒนาทำาถนน ขุดคู ขุดบ่อ หรือสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  การจ่ายเงิน
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แผ่นดินเพื่อการนี้ แม้จะทำาให้งบประมาณขาดดุล อาจจะเกิดความ

กดดันด้านด้านการเงิน ก็ถูกต้องตามหลักวิชา เพราะดีกว่าท่ีจะปล่อย

ให้ราษฎรซึ่งยากไร้กลายเป็นโจรผู้ร้ายไปด้วยความจำาเป็น จะเสียหาย

มากและนานกว่า

(๓) ของบางอย่างที่แพงขึ้นนั้น ถ้ามูลค่าที่สูงขึ้นตกได้แก่ 

ผู้ยากเข็ญมาแต่ก่อน เราควรยอมเสียสละบ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าจ้างแรงงาน เดิมวันละ ๑๐ บาท  

เพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑๕ บาท คงจะไม่มีใครอิจฉากรรมกรนัก หรือถ้า 

ชาวกรุงต้องบริโภคข้าวแพงขึ้น แต่ชาวนาได้รับผลประโยชน์ ซึ่งแต่เดิม

ต่ำากว่าควร ก็ควรยอมให้ชาวนาบ้าง ชาวนาจะได้ช่วยลงทุนปลูกข้าว

ให้ได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การช่วยสนับสนุนรายได้ของชาวกรุงที่ 

ยากจน ก็ควรที่รัฐบาลจะพึงกระทำา

แต่ในกรณีที่ของบางอย่างแพงเพราะเอกสิทธ์ิ หรือการจัดการ

ไม่ดีนั้น ก็แก้ไขได้โดยไม่ยากนัก หากเราไม่อาลัยอาวรณ์ต่อเอกสิทธิ์

อันมิชอบ และพยายามแก้ไขด้านการจัดการ สำาคัญที่เอาจริง ทางเจริญ

มีอยู่แล้ว

(๔) วงการธนาคารในประเทศไทยเรามีช่องทางที่จะใช้ประสิทธิ- 

ภาพอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยรัฐบาลป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ด้าน

การเงินได้ ข้อนี้ผมจะขอขยายความในวาระต่อไป

๒. กิจการธนาคารของไทย

ในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง ๒๕๐๙ กำาไรสุทธิของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าถือกำาไรสุทธิส่วนรวมใน
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ปี ๒๕๐๕ เป็นเกณฑ์ ๑๐๐ กำาไรสุทธิแต่ละปีเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑๓.๐๗, 

๑๔๙.๕, ๑๙๖.๙ และ ๒๕๙.๒ ตามลำาดับ กำาไรสุทธิส่วนรวมของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใน ๕ ปี ในอัตรา ๑๕๖ ต่อ 

๑๐๐! ไม่ว่าใครก็อยากเป็นนายธนาคาร

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทั้งมวล เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๑๐ เป็น

จำานวนเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๑๖.๗ ต่อ ๑๐๐ ของเงินฝาก 

ปีก่อน ตามวิธีการคำานวณปริมาณเงินของเรา เมื่อ ๑๐ ปีก่อน เราใช้

เงินประมาณ 8,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณ ๗๐ ใน ๑๐๐ เป็นธนบัตร 

๓๐ ใน ๑๐๐ เป็นเงินฝากธนาคาร เดี๋ยวนี้เรามีปริมาณเงินประมาณ 

๑๗,๓๐๐ ล้านบาท (กว่า ๒ เท่าของปี ๒๕๐๐) ส่วนท่ีเป็นธนบัตร 

ลดเหลือต่ำากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ และส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 

ถึงระดับสูงกว่า ๔๕ ใน ๑๐๐ กิจการธนาคารแพร่หลายดี น่ายินดี

สำาหรับในปีปัจจุบัน พอจะคาดเดาได้ว่า ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ 

และกำาไรสุทธิ ของวงการธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นไปอีกในอัตราที่

น่าดู ภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินเท่าท่ีจะคาดหมายได้ส่อให้เห็น

ว่า แม้ของบางอย่างจะแพงขึ้น ก็มิใช่เกิดจากเหตุการเงินเป็นสำาคัญ  

ฉะนั้น การแก้ของแพง ไม่ควรจะแก้ด้วยการลดสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นภัย

กระทบกระเทือนเสียหายแก่พ่อค้านักอุตสาหกรรมและเกษตรโดยไม่

จำาเป็น ท่ีผมกล่าวนี้มีข้อแม้อยู่ว่า ถ้ารัฐบาลต้องจ่ายเงินมากเกินกว่า

ที่คาดหมายสำาหรับการบริหารราชการแผ่นดินก็ดี หรือสำาหรับรักษา

ความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักรก็ดี ก็อาจจะจำาเป็นลดสินเชื่อใน

ภาคประชาชนลงบ้าง เพื่อให้การเงินเป็นไปโดยดี
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เมื่อฐานะของธนาคารพาณิชย์ส่วนรวมดีอยู่อย่างนี้ และ 

คาดหมายได้ว่าจะดีขึ้นอีกต่อไป แม้การค้าขาออกจะลดถอยลงบ้าง

ก็ตาม พวกเราจะไม่หวนระลึกหรือว่า หากด้านปริมาณดีอยู่แล้ว น่าจะ

หันมาปรับปรุงทางด้านคุณภาพ และหันมาอำานวยประโยชน์ส่วนรวมให้

มากขึ้น ท่านทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่อำานวยการธนาคาร

พาณิชย์อยู่ น่าจะหันมาช่วยชาติช่วยให้กิจการของเรามีประสิทธิภาพ 

ในยามที่รัฐต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากอยู่หลายด้าน ถ้าท่านเห็นด้วย

กับผม ผมขอเสนอวิธีอันชอบธรรมดังต่อไปนี้

(๑) ท่านผู้ใดที่ยังปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ ข้อตกลง

กันอยู่ เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการพลิกแพลงต่าง ๆ  โปรดระงับเสีย

เด็ดขาด ธนาคารต้องใช้วิธีพลิกแพลงเช่นน้ี มีสาเหตุเป็นส่วนใหญ่ที่

ได้ปล่อยเงินให้กู้ ให้สินเช่ือไปโดยเกินกำาลัง และขาดความรอบคอบ  

จึงต้องหาเงินฝากด้วยดอกเบี้ยสูง ผู้ฝากเงินย่อมตกอยู่ในฐานะเสี่ยงเงิน

ไปกับธนาคารนั้นด้วย 

เกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายนี้ ผมมีความยินดีที่จะเรียนที่

ประชุมว่า เท่าที่ทราบมีลดน้อยลงบ้างจากปีก่อน ๆ  ถ้าเป็นจริงตามนี้  

ก็นับว่า พวกเราเล่นโปลิศจับขโมยกันน้อยลงน่ายินดี

(๒) บางธนาคารยังให้กู้ยืมหนักไปในทำานองปรนปรือบริษัท 

ในเครือหรือเครือญาติจนเกินไป น่าจะแก้ไขโดยเร็ว เพราะท่านก็รู้ 

อยู่แล้วว่าการทวงหนี้จากเครือญาติก็ดี จากภรรยาหรือสามีก็ดี ทวงได้

ยากที่สุด ยิ่งทวงหนี้จากตนเองด้วยแล้วหมดหวัง

(๓) ในระยะ ๒–๓ ปีที่แล้วมา ธนาคารพาณิชย์บางธนาคาร 

ใช้เงินให้กู้ยืมหนักไปในทำานองเก็งกำาไร ไม่ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

แก่ชาติ เช่น ให้กู้ยืมเงินไปลงทุนในท่ีดิน และการก่อสร้างอาคารซึ่ง



227เหลียวหลัง แลหน้า

ทำาให้เงินไปจมอยู่ระยะยาวนาน ถ้าต่อไปใน ๒ ปีข้างหน้ารัฐบาล

ต้องจ่ายเงินมากข้ึน สินเชื่อภาคประชาชนที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยไป  

จะต้องถูกจำากัดลง ธนาคารที่หลวมตัวไปเช่นนี้ จะทรงตัวไว้ได้ยาก 

และจะกระทบถึงระบบธนาคารทั้งระบบ ธนาคารแห่งประเทศไทยมี 

ความจำาเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือช่วยกันยับยั้งการขยายตัวของธุรกิจ 

ประเภทนี้

(๔) บางธนาคาร ผมสังเกตว่ามีความสนใจในการให้สินเชื่อ

เพื่อการผลิต และเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจย่ิงขึ้น มิใช่

แสวงกำาไรจากการค้าถ่ายเดียว ขอแสดงความยินดีด้วย แต่ยังมีน้อยนัก 

หวังว่าตัวอย่างอันดีนี้จะแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยเร็ว เพราะจะเป็นประโยชน์

แก่ส่วนรวม เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลและรัฐสภาได้ออกพระราชกฤษฎีกา

กำาหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) เมื่อธันวาคม 

๒๕๑๐ นี้ อนุญาตให้ทำาการสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม กสิกรรม 

การเลี้ยงสัตว์ การทำาป่าไม้ การทำาเหมืองแร่ การทำานาเกลือ หรือการ 

สาวไหม ด้วยวิธีการรับช่วงซื้อลดตั๋วแลกเงินและต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ 

เกิดจากการต่าง ๆ  น้ี ขอให้ท่านถือประโยชน์จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในเรื่องนี้เถิด

(๕) ข้อที่น่ายินดีอีกประการหนึ่งคือ ในรอบปีท่ีแล้วมา มี

ธนาคารที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในด้านให้สินเชื่อการเกษตร  

เพิ่มขึ้นอีกหลายธนาคาร โดยเริ่มกระทำาในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 

เป็นการเริ่มที่ถูกต้อง แม้ว่าจะทำาให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้สูงไปบ้าง แต่

ธนาคารพาณิชย์ก็อยู่ในฐานะที่จะเสียสละได้ภายในขอบเขตเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม สินเชื่อชนบทและสินเชื่อเกษตรนั้น ควรแพร่หลาย

ต่อ ๆ  ไป เพราะการช่วยพัฒนาชนบท ก็เป็นการช่วยท่านท้ังหลายเอง
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ในระยะยาว บ้านเมืองซึ่งชนบทเจริญขึ้น จะมีความสงบสุขได้ดีกว่า

บ้านเมืองอันเต็มไปด้วยชนบทที่ยากจน นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดง

ความเมตตาเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมชาติในทำานองที่ดีกว่า และประเสริฐ

กว่าความเมตตาเผื่อแผ่แก่ตนเองและเครือญาติถ่ายเดียว สมดังคาถา  

โลกนิติ ที่ว่า :

 ขมา ชาคริยุฏฺ ฐานำ สำ วิภาโค ทยิกฺขนา

 นายกสฺส คุณา เอเต อิจฺฉิตพฺพา สตำ คุณา

อดใดเต็มตื่นด้วย กุศล

เพ็ญเพิ่มทำาพูนผล  แผ่ให้

เมตตาการุญยล  เย็นสัตว์ ยิ่งพ่อ

นายกยอดกอบไว้  ชอบผู้พึงแสวง

๓. ความสัมพันธ์กับโลกภายนอก

ถ้าพิจารณาเลยออกไปนอกประเทศเรา ก็มีเรื่องควรยินดีอยู่

หลายประการ ซึ่งควรนำามาเล่าสู่กันฟัง ณ ที่นี้

ประการแรก ดัชนีการค้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า terms of trade 

นั้น เป็นเครื่องชี้ให้เราเห็นว่า ราคาสินค้าที่เราขายออกได้ราคาดีกว่า

หรือเลวกว่าราคาสินค้าที่เราสั่งเข้ามา ถ้าราคาดีกว่า ก็เหมือนกับคน 

กินเงินเดือนแล้วได้เงินเดือนขึ้น มีช่องทางที่จะได้รับความผาสุก

สวัสดิภาพดีข้ึน ดัชนีการค้าของเราในระยะ ๑๐ ปีที่แล้วมา เพิ่มจาก 
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๑๐๐ ในปี ๒๕๐๑ ขึ้นเป็นเกือบ ๑๒๐ ในปี ๒๕๑๐ เปรียบได้ว่าเราได้

เงินเดือนขึ้น ๒๐ ใน ๑๐๐

ประการท่ี ๒ หน้ีสินภายนอกประเทศของเรานั้น เราสามารถ

จำากัดได้อยู่ในขอบเขตอันสมควร หนี้นอกประเทศของรัฐบาล รวมทั้ง 

รัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นจาก ๑,๙๒๖ ล้านบาทเมื่อปลายปี ๒๕๐๑ เป็น 

๕,๗๗๔ ล้านบาทในปลายปี ๒๕๑๐ แต่โปรดอย่าลืมว่า ๕,๗๗๔ ล้าน

บาทน้ี เป็นเพียงประมาณ ๑ ใน ๔ ของเงินสำารองระหว่างประเทศที่

ประชาชาติเป็นเจ้าของอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าเราต้องการจะชำาระหนี้

ให้สิ้นเชิงในวันนี้ด้วยทุนทรัพย์ของเรา เราก็ทำาได้โดยสะดวกสบาย แต่

ก็ไม่ทำาเพราะการเงินของประชาชาติไม่เหมือนกับการเงินของเอกชน  

ให้พัวพันกันอยู่อย่างนี้ เป็นประโยชน์กว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อีกประการหน่ึง ถ้าหวนไปดูกระแสเงินเข้าออกประเทศ 

ด้วยเหตุกู้หนี้ยืมสินกับต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเรา 

ผิดกับประเทศกำาลังพัฒนาหลายประเทศ กล่าวคือ แต่ละปีน้ัน เรา

ดึงดูดเงินเข้าได้สูงกว่าเงินที่เราต้องจ่ายออกเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 

ในระยะ ๑๐ ปีที่แล้วมา เราได้กู้เงินเข้ามาจ่ายจริง ๆ  ประมาณ ๗,๑๐๐ 

ล้านบาท แต่เราจ่ายออกเพื่อชำาระต้นเงินและดอกเบี้ย ๕,๔๐๐ ล้าน

บาทเศษ มีเหลือประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท มีประเทศกำาลังพัฒนา

หลายประเทศที่ฐานะตรงกันข้าม กู้เข้ามามากจนหลวมตัว ต่อมากู้ 

ได้น้อย แต่ต้องชำาระคืนสูง จึงเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา

ข้อท่ีผมเป็นห่วงอยู่ และที่ผู้ว่าการธนาคารกลางของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ทุกท่านที่ไปประชุมกันที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ท่ี

แล้วมีความกังวลอยู่ก็คือ ฐานะตลาดเงินทุนในโลก ซึ่งขณะน้ีค่อนข้าง
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ขาดแคลน ทำาให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาก เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาประเทศ 

เช่น ดอกเบ้ียธนาคารโลกเคยอยู่ในระดับร้อยละ ๔ หรือ ๕ เดี๋ยวนี้ 

ขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ ๖ เสียแล้ว แต่สำาหรับประเทศไทย เรายังโชคดีท่ี 

มีทางขยับขยาย คือ เม่ือดอกเบี้ยธนาคารโลกสูงนัก เราก็เบิกเงินกู้ 

มาแต่เพียงน้อย เหลือไว้เพียงทำาเชื้อสำาหรับอนาคต และสำาหรับได้ใช้

บริการทางเทคนิคของธนาคารโลกซึ่งเราต้องการ นอกนั้น เราทำาพิธี

กู้เงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเอง ต้นเงินและดอกเบี้ยก็อยู่ใน

กระเป๋าเดียวกัน หนี้สินสุทธิของประเทศก็ไม่จำาเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากนัก

ท่านทั้งหลาย ท่ีผมนำาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีน่าพึงพอใจเกี่ยวกับเงิน

สำารองต่างประเทศของเรามาแสดงข้างต้นนี้ มีความมุ่งหมายอยู่  

๒ ประการ คือ ใคร่จะเรียนยืนยันว่า เราพยายามใช้เงินสำารองของเรา

ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่เราให้มากที่สุด และแม้ว่าการค้าขาออกใน

ปีนี้จะลำาบากยากเข็ญชั่วคราว เราก็ยังมีทางแก้ไขผ่อนปรนไม่ถึงหายนะ 

แต่ผมใครเสนอว่า เมื่อเริ่มมาด้วยดีแล้ว ต้องไม่ประมาท ต้องต่อตาม

ได้ด้วยดีตลอดไป ผู้ผลิตและพ่อค้าขาออกตลอดจนรัฐบาลของเรา  

จะต้องแก้ไขปรับปรุงเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ให้แคล้วคลาดไปโดยเร็ว 

ในการผลิตและการค้าก็ดี ในการบริหารราชการด้านต่าง ๆ  ก็ดี วงการ

ธนาคารของเราย่อมสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้โดยสมบูรณ์ ถ้าเรา 

มีความตั้งใจในประโยชน์ส่วนรวม

เนื่องมาจากการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีข้อที่

ควรจะเสนอให้ท่านทราบ ๒ เรื่อง คือ นายลิน โจยัน ประธานสมาคม

ธนาคารในมาเลเซีย ได้เสนอขอให้ผู้ว่าการธนาคารกลางต่าง ๆ  นอก 

การประชุม แต่ภายในการประชุมนั้นผู้ว่าการต่าง ๆ  ก็ได้มีข้อพิจารณา
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เรื่องราวการตั้งสถาบันร่วมกันเพื่อฝึกพนักงานธนาคารต่าง ๆ  และ

ทำาการวิจัยด้านการเงินอยู่ก่อนแล้ว เรื่องนี้ ผมขอมอบให้สมาคม

ธนาคารไทยและธนาคารท้ังหลายรับไปพิจารณาด้วยในรายละเอียด 

หากเห็นสมควรที่จะร่วมมือกับเขา ก็ควรที่จะเตรียมตัวจัดการรวบรวม

ธนาคารต่าง ๆ  ของเราเข้าไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอำานาจ 

รับผิดชอบภายในสมาคมอย่างจริงจัง แต่จะเป็นการสมควรหรือไม่

ประการใดก็ตาม การร่วมมือระหว่างประเทศที่แท้จริง เช่น การประชุม

ผู้ว่าการธนาคารกลางในภาคพื้นนี้ ผมเองเห็นว่าได้ประโยชน์ดี เพราะ

ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ตคฺครญฺจ ปลาเสน  โย นโร อุปนยฺหติ

ปตฺตาปิ สุรภิวายนฺติ เอวำ ธีรูปเสวนา

ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา

หอมระรวยรสพา  เพริศด้วย

คือคนเสพเสน่หา  นักปราชญ์

ความสุขซาบฤาม้วย  ดุจไม้กลิ่นหอม

ท่านผู้เป็นประธาน ผมขออภัยที่ได้กล่าวมายืดยาวกว่าปกติ  

ในนามแห่งผู้รับเชิญมาในงานนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณท่านประธาน 

และสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อเชิญพวกเรามา  

ได้รับความอิ่มเอิบในรสอาหารและสุราบานร่วมกับท่าน ได้สนทนา 

วิสาสะกันด้วยไมตรีจิต เป็นที่เจริญอารมณ์ยิ่งนัก
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สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๑๒ 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

ท่านผู้เป็นประธาน๑ ท่านอุบาสิกาและอุบาสกผู้ใฝ่ในธรรม

ค่ำาวันนี้ ผมจะขอยกเอาคาถาคติของสมาคมธนาคารไทย 

มาเป็นกระทู้สำาหรับวิสัชนาขยายความ กล่าวคือ “สจฺจำ สามคฺคี จาโค” 

ซึ่งสมาคมธนาคารไทยแปลได้ความย่อว่า สัจจะ ความซื่อสัตย์ระหว่าง

กัน สามัคคี ความกลมเกลียวระหว่างกัน จาคะ การยอมเสียสละ 

ร่วมกัน ดั่งนี้

ในการเลี้ยงอาหารค่ำาประจำาปีของสมาคมธนาคารไทยทุกปี

มาน้ัน ย่อมจะต้องมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการ

ธนาคาร เป็นหัวข้อสำาคัญตามปกติ และภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมือง

นั้นย่อมเกี่ยวกันพาดพิงอยู่กับการปกครองบ้านเมืองโดยใกล้ชิด สำาหรับ

ปีนี้ ถ้าจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการปกครองในที่ประชุมนี้เสียได้คงจะดี  

เพราะการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่งจะยุติลงไป ๒ วันนี้เอง ควันใน

สมรภูมิยังคงกรุ่น ๆ  อยู่ และวาทะท้ังหลายที่มีศิลปะบ้างไร้ศิลปะบ้าง 

ยังกรุ่นติดโสตและเนตรประสาทอยู่มิวาย นี่ประการหนึ่ง อีกประการ 

หนึ่ง สัตบุรุษแห่งวงการธนาคารไทยคงจะสำาเหนียกแต่โดยดีว่า  

ในสมรภูมิการเมืองนั้น ไม่ว่าฝ่ายใดมีชัยหรือปราชัย นายธนาคาร 

๑ นายจำารัส จุตรภัทร เป็นประธานสมาคมธนาคารไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒–๒๕๑๓ ต่อ

จาก นายอุเทน เตชะไพบูลย์ 
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ทั้งหลายก็ยังมีหน้าที่รับผิดขอบในหลักการอยู่ดังเดิมกล่าวคือ บริการ

ประชาชนและรัฐบาลทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาด้านเสถียรภาพ 

อนึ่ง นายธนาคารกลางนั้น พึงรักษาความเป็นกลางในระหว่าง

พรรคการเมืองโดยเคร่งครัด ฉะนั้นในโอกาสนี้ ธรรมกถาของสมาคม

ธนาคารไทยจึงเป็นร่มโพธ์ิอันดีงามสำาหรับนายธนาคารกลางท่ีมี 

หน้าที่จะต้องดูแล

มนุษย์เราไม่ว่าจะครองชีวิตอยู่โดยสันโดษก็ดี หรือจะอยู่ร่วมกัน

เป็นหมู่คณะก็ดี ย่อมต้องอาศัยธรรมเป็นเคร่ืองช้ีทางดำาเนินไปสู่ความ

จริง ถ้าปราศจากหลักธรรมเสียแล้ว มนุษย์เราย่อมจะประพฤติเรรวน 

และมักจะปฏิบัติไปในทำานองเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันเป็นทาง 

นำาไปสู่หายนะแห่งสังคมของมนุษย์นั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีพุทธภาษิตสอน

ไว้ว่า “ผาตึ กยิรา อวิเหฐยำ ปรำ – ควรทำาแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียน

เขา” และก็การที่ประธานสมาคมท่านกรรมการ และสมาชิกของสมาคม

ธนาคารไทย ได้ตั้งเข็มอันเที่ยงตรงของสมาคมไว้ในหลักธรรมอันดี 

ย่อมทำาให้มั่นใจได้ว่า เมื่อได้กำาหนดคติของสมาคมไว้เป็นอย่างดีแล้ว 

สมาชิกทั้งหลายของสมาคมคงจะปฏิบัติตามคติธรรมดั่งกล่าว สมกับ

พุทธภาษิตที่ว่า “อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญ มนุสาสติ – ถ้าพร่ำา

สอนผู้อ่ืนฉันใด ก็ควรทำาตนฉันนั้น” และเมื่อสมาชิกของสมาคมนี้ได้

ปฏิบัติตามคติแล้ว ก็ย่อมสมควรได้รับความสรรเสริญว่าจะได้ประพฤติดี  

ประพฤติชอบ ปฏิบัติตนเป็นบัณฑิต น่ายินดี เพราะ “อนตฺถำ ปริวชฺเชติ  

อตฺถำ คณฺหาติ ปณฺฑิโต – บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือ

เอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์” ฉะนี้
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อันคติข้อแรกของสมาคม คือ สจฺจำ นั้น เป็นคุณธรรมเบื้องต้น

แห่งสัตตบุรุษหมู่ใด คณะใด จะแสวงธรรมปฏิบัติย่อมต้องอาศัยความ

ซื่อสัตย์ภายในหมู่คณะเป็นที่ตั้ง จึงมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันได้อย่าง

สนิทแน่นแฟ้น คณะเราท้ังหลายท่ีเป็นนายธนาคารย่อมจะต้องพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันจึงจะประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยดี และในการนี้  

ความเชื่อถือซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยสำาคัญ เพราะสินเชื่อเป็นเครื่อง

ประกอบอาชีพของพวกเราทุกคน พระท่านจึงสรรเสริญวาจาสัตย์ว่า 

“เป็นวาจาที่ไม่มีวันตาย – สจฺจำ เว อมตา วาจา” ดั่งนี้ แต่วาจาสัตย์นี้

นอกจากจำาเป็นสำาหรับหมู่นายธนาคารพาณิชย์ด้วยกันแล้ว ยังมีความ

สำาคัญยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารชาติด้วย 

เพราะธนาคารชาติเป็นแหล่งรวมแห่งสถิติการดำาเนินงานของธนาคาร

พาณิชย์ทั้งหลาย ถ้าเมื่อใดธนาคารพาณิชย์ละเมิดสัจจะต่อธนาคาร 

ชาติ จะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการให้ดอกเบี้ยเงินฝากเกินกำาหนดก็ดี  

เก่ียวกับการอุปโลกน์ตั้งบัญชีเงินฝากจากอากาศธาตุก็ดี หรือเกี่ยว

กับการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินก็ดี เมื่อนั้นธนาคารพาณิชย์นั้นศีลขาด  

น่าเกรงว่าจะตกนรก ด้วยเหตุน้ีพระท่านจึงได้สอนไว้ว่า “สจฺเจ อตฺเถ  

จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฐิตา – สัตบุรุษตั้งมั่นในความสัตย์ท่ีเป็น

อรรถและเป็นธรรม”

คติข้อ ๒ ของสมาคม คือ ส�มคฺคี ความกลมเกลียวระหว่าง

กันนั้นเป็นธรรมที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับหมู่คณะ คนท่ีอยู่ในเรือ 

ลำาเดียวกัน หากพร้อมเพรียงกัน พายพร้อม ๆ  กัน ก็จะถึงเป้าหมาย

เร็วขึ้น ถ้าต่างคนต่างพายกันคนละที หรือมือไม่พายเอาเท้าราน้ำา ก็

จะสำาเร็จประโยชน์ด้วยกันได้ยากสมดังพุทธภาษิตที่ว่า “สุขา สงฺฆสฺส  
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สามคฺคี – ความพร้อมเพรียงของหมู่ยังให้เกิดสุข” ฉะนี้ แต่ความ

สามัคคีนั้นจะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะยืนยงอยู่ได้เรียบร้อย ต้อง

อาศัยคุณธรรมอีก ๒ ประการ กล่าวคือ อัธยาศัยไมตรี ความผันผ่อน

หย่อนตามซึ่งกันและกัน ประการหนึ่ง กับความยุติธรรมในหมู่คณะ

นั้นอีกประการหนึ่ง หากหมู่คณะใดขาดความประนีประนอมเกื้อกูลกัน 

แต่ละคนแต่ละธนาคาร ปากก็พร่ำาแต่ว่าจะสามัคคีกัน แต่มโนกรรมและ

กายกรรมนั้นกำาหนดให้ผู้อื่นโน้มเข้ามาสามัคคีกับตน ตนเองไม่มีวัน

โน้มเข้าหาผู้อื่นแล้ว สามัคคีเกิดอยู่มิได้ อนึ่งเล่า การเอารัดเอาเปรียบ

กันในทางอาชีพ การแข่งขันโดยมิชอบย่อมนำามาซ่ึงความอยุติธรรม  

ซึ่งเป็นหนอนบ่อนทำาลายสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ฉะนั้น บุคคล 

ทั้งหลายจึงพึงละเว้นการทำาบาป เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในหมู่คณะ 

จึงจะมีสามัคคีในหมู่คณะน้ันได้ “น ฆาสเหตุปิ กเรยฺย ปาปํ ปุญฺญนิ  

กยิราถ สุขาวหานิ – ไม่ควรทำาบาป เพราะเห็นแก่กิน ควรทำาบุญ  

อันนำาสุขมาให้”

คติข้อท่ี ๓ คือ จ�โค การยอมเสียสละนั้นเป็นปัจจัยสำาคัญ 

แห่งสามัคคีธรรม ถ้าเป็นการยอมเสียสละให้ร่วมกันในหมู่คณะ  

นอกจากนั้นบุคคลใดแผ่เมตตาบริจาคทรัพย์ กำาลังแรง และเวลา ให ้

เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนอกหมู่คณะของตนก็ย่อมจะได้อานิสงส์ เป็นที่รัก 

ที่ชอบที่นิยมและที่สรรเสริญแก่เทวาและมนุษย์ทั้งหลาย “ททำ มิตฺตนิ  

คนฺถติ – ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้” ผู้ใดผู้ยากไร้ ต่ำาต้อยหรือพิการ หรือ

บริจาคเพื่อเก้ือกูลประเทศชาติให้พัฒนาไปโดยดี ย่อมได้ชื่อว่าเป็น 

สัตบุรุษสมดังคำาพุทธภาษิตที่ว่า “สนฺโต สตฺตหิเต รตา – สัตบุรุษ

ยินดีในการเกื้อกูลสัตว์” จาคะธรรมนี้ถ้าเราปฏิบัติภายในขอบเขตอัน 
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สมควร เช่น ไม่ใช่เป็นไปในทำานองผลาญทรัพย์ของผู้ฝากเงินหรือ 

ผู้ถือหุ้นในธนาคารเรา โดยเราเอาชื่อเอาหน้าเอาตาว่าเป็นผู้บริจาค ซึ่ง

แท้จริงเป็นทรัพย์ของผู้อื่น ถ้าเรางดเว้นการทำานอกคอกนอกธรรมนิยม 

ดั่งกล่าวแล้ว จะนำาความเจริญมาสู่สมาชิกของสมาคมธนาคารไทยเป็น

ยิ่งนัก

ก่อนจบ ผมจะขอกล่าวถึงสัจจะอีกสักเล็กน้อย พอประดับสติ

ปัญญาซึ่งกันและกัน สัจจะที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้กล่าวในนัยที่ว่า เป็น

ความประพฤติซื่อตรงต่อกัน อันเป็นธรรมะอันควรเทิดทูนสรรเสริญ  

แต่สัจจะยังมีความหมายอีกประการหนึ่ง คือการใฝ่แสวงหาความจริง 

เป็นส่ิงอันควรสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะสัจจะตามนัยนี้ เป็นบ่อเกิด

แห่งวิชา และเป็นเครื่องมือขจัดอวิชชาให้ปลาสนาไป มีอุทาหรณ์พึง 

นำามากล่าว ณ ที่นี้คือ เมื่อผู้ว่าการธนาคารชาติต่าง ๆ  ในภาคพื้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ไปประชุมกันที่เกาะบาหลีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ศกนี้ แล้วเกิดศรัทธาร่วมกันใฝ่หาความจริงว่า ในรอบ ๑๐ ปีข้างหน้านี้  

คาดหมายได้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในด้านสมรภูมิเวียดนามและ

สมรภูมิอื่น ๆ  การเกษตรและการอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้จะดำาเนินก้าวหน้าไปอย่างไร และตกลงกันว่า จะได้มีการวิจัย 

ศึกษาร่วมกันโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของเรื่องใน 

เบื้องต้นนี้ เรียกได้ว่าต่างคนต่างใฝ่ในสัจจะด้านวิชาการ เศรษฐกิจ  

การเงิน การธนาคาร เมื่อได้ความรู้แล้วต่างคนต่างจะได้ช่วยรัฐบาล 

และวงการธนาคาร วางนโยบายดำาเนินการให้เหมาะกับเหตุการณ์และ

ทันแก่เหตุการณ์ เช่นน้ีก็หวังได้ว่าจะก่อประโยชน์ร่วมกันโดยไพศาล  

นับว่าเป็นการใฝ่สัจจะอันพึงสนับสนุน
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แต่ในการใฝ่สัจจะดั่งกล่าวนี้ ควรที่เราท่านทั้งหลายจะพึงวาง

หลักการพิจารณาไว้ให้รอบคอบดี ในการแสวงหาวิชา หากเราตั้งกระทู้

ไว้ผิด ๆ  คำาตอบท่ีเราจะพึงหวังได้นั้นย่อมจะผิด ๆ  เฉโกไปเช่นเดียวกัน 

เช่นที่เราท่านทั้งหลายเป็นห่วงในทรัพย์สมบัติอันประเสริฐของชาติ

ไทยที่ธนาคารชาติถืออยู่ คือเงินสำารองระหว่างประเทศ และพยายาม

จะแสวงหาความรู้ว่า ธนาคารชาติจะจัดการเป็นประการใดนั้น ก็เป็น

ความห่วงใยที่ชอบอยู่ น่าสรรเสริญแท้ แต่ถ้าเผอิญตั้งกระทู้ผิดพลาดไป 

ไพล่ไปถามต่อหน้าธารกำานัลว่า ธนาคารชาติจะสนับสนุนเงินเหรียญ

อเมริกันหรือไม่นั้น ก็จะหาสัจจะได้ยาก เพราะถามแบบไม่เข้าประเด็น 

ไม่ใช่หน้าที่กงการอะไรของธนาคารชาติไทยที่จะอาจเอื้อมไปสนับสนุน

เงินเหรียญอเมริกันหรือเงินชาติใด ๆ  ทั้งส้ิน ถ้าปัญหามีอยู่ว่าธนาคาร

ชาติไทยจะรักษาทรัพย์สมบัติของชาติไว้ในรูปใดจึงจะดี คำาตอบก็มี 

อยู่แล้วในกฎหมายว่าด้วยเงินตรา ซึ่งระบุเป็นกรอบไว้ให้รักษา

ทุนสำารองเงินตราไว้ในรูปทองคำา เงินปอนด์สเตอร์ลิงและเงินเหรียญ

อเมริกัน ๓ อย่าง ถ้าอยากจะรู้ว่าในทางปฏิบัติทำากันอย่างไร ก็ดู

ได้ว่าธนาคารชาติลงทุนอย่างไรนอกประเทศ ทุนรักษาระดับอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราซื้อขายเงินอย่างไร ขณะนี้เงินสำารองระหว่างประเทศ 

เราถือไว้เป็นเหรียญอเมริกันเป็นส่วนใหญ่ 8๙% เพื่อหาผลประโยชน์ 

ถือไว้เป็นทองคำาบ้างพอสมควร คือประมาณ ๙% ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ 

แต่ปลอดภัยสักหน่อย และถือไว้เป็นปอนด์สเตอร์ลิงเหลือเพียงไม่กี่ล้าน  

ธนาคารชาติจะต้ังมั่นในหลักการอยู่เสมอ ที่จะรักษาทรัพย์สมบัติ 

ของประเทศไว้ให้มั่นคงและได้ประโยชน์ สัจจะความจริงข้อนี้ไม่ต้องพูด  

ไม่ต้องถามก็เข้าถึงแล้ว ถ้าไม่เกรงใจว่าไปลอกคติของพรรคการเมือง
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เขามาที่ว่า “ทำาดีกว่าพูด” ก็อยากจะกล่าวว่า “ดูเขาทำาดีกว่าฟังเขาพูด” 

ฉะนี้

วิสัชนาคาถาของสมาคมธนาคารไทยมาก็สมควรด้วยเวลา 

เพียงนี้ แต่ก่อนจบควรจะกล่าวอนุโมทนารัมภคาถา คือ บทยถาฯ และ

สามัญญานุโมทนาคาถา คือ บทสัพพีฯ ดั่งนี้

“ห้วงน้ำาที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่

ท่านสมาชิกสมาคมธนาคารไทยอุทิศให้พวกข้าพเจ้าในค่ำาวันนี้ ย่อม

สำาเร็จประโยชน์แก่ท่านประธานและสมาชิกทั้งมวลฉันนั้น ขออิฐผลท่ี

ท่านปรารถนาตั้งใจแล้ว จงสำาเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำาริทั้งปวงจง

สมบูรณ์เต็มที่เหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว 

ควรยินดี”

“ความจัญไรทั้งปวงจงบำาราศไป โรคทั้งปวงของท่านจงหาย 

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน บุคคลผู้มีวิสัย

ปกติกราบไหว้ มีวิสัยปกติอ่อนน้อมต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนิจ ย่อมเจริญ

ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านจะถือศีลก็เชิญตามอัธยาศัย แต่อย่าเพิ่ง 

ถือศีลที่ ๕ ขอบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นแขกมาในค่ำานี้ ได้โปรด

พร้อมเพรียงกันดื่มเพ่ือความสุขความเจริญของท่านประธานกรรมการ 

และสมาชิกสมาคมธนาคารไทย



239เหลียวหลัง แลหน้า

สุนทรพจน์ เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำาฯ

ประจำาปี ๒๕๑๓

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓

ท่านประธาน กรรมการสมาคมธนาคาร ท่านสุภาพสตรี และสุภาพ

บุรุษ ที่เคารพ

วาระนี้เป็นวาระที่ ๑๐ ในขวบปีที่ ๑๑ ที่ในฐานะผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผมได้รับเกียรติให้กล่าวตอบประธาน 

กรรมการแทนแขกผู้ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำาประจำาปีของ 

สมาคมธนาคารไทย งานนี้แขกผู้รับเชิญทั้งหลาย รวมท้ังผม ถือเป็น 

วาระอันสำาคัญประจำาปี เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสที่ได้พบปะสนทนา 

กับท่านทั้งหลายที่มีส่วนบริหารกิจการธนาคาร ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

แล้ว พวกเรายังได้รับความเพลิดเพลินเจริญสุขด้วยรสอาหารและ 

เครื่องดื่มอันเยี่ยมยอด ท่ามกลางบุปผาชาติและดนตรีอันชวนชมกล่อม 

อารมณ์ให้ไกลจากความหมกมุ่นกังวลประจำาวัน ท่านประธานและท่าน 

ผู้รับผิดชอบในการจัดงานนี้ทุกท่านควรจะได้รับความนิยมชมชอบและ

ขอบคุณจากแขกผู้รับเชิญทั้งมวลเป็นอย่างยิ่ง

นับตั้งแต่สมาคมธนาคารไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๐๑ บัดนี้ ก็ครบ ๑๒ ปี คือ ครบรอบนักษัตรแล้ว และตามประเพณี

ไทยเราก็ถือว่า รอบ ๑๒ ปี เป็นวาระอันพึงกำาหนดหมายเป็นสำาคัญแห่ง

ชีวิตของบุคคลและหมู่คณะ ผมจึงขอถือโอกาสเชิญชวนให้เราทั้งหลาย

ในที่ประชุมสันนิบาตในค่ำาวันนี้ หวนระลึกถึงกิจกรรมและเหตุการณ์
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ต่าง ๆ  ในรอบนักษัตรท่ีได้ผ่านพ้นไป ซ่ึงเราท้ังธนาคารพาณิชย์และ

ธนาคารกลางได้มีจิตยึดเหนี่ยวสำาหรับเผชิญอนาคตในรอบนักษัตร 

ต่อไป

ความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารชาติ

ข้อแรกที่จะพึงกล่าวถึงคือ สมาคมธนาคารไทยร่วมกับกลุ่ม

ธนาคารต่างประเทศ ได้มีการวิสาสะสนิทสนมกับธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแน่นแฟ้นตลอดมา และความร่วมมือระหว่างพวกเรานั้น 

ก็ได้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งด้านธนาคารไทย ธนาคารต่างประเทศ 

และด้านธนาคารแห่งประเทศไทย เราได้เรียนรู้ถึงปัญหาซึ่งกันและกัน 

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และแม้ว่าในบางเรื่องหลายเรื่องหลายฝ่าย

ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถเห็นด้วยกับฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทย 

เราทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็เคารพในความเห็นของกันและกัน เพราะรู้อยู่ 

ในใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งกระทำาการโดยเหตุผล และด้วยความสัตย์สุจริต  

ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเกณฑ์ ความร่วมมือนี้ดำาเนินมาตลอดจน

ตราบเท่าทุกวันนี้ แต่หลักชัยที่สำาคัญในระยะแรก ๆ  แห่งความร่วมมือนี ้

ได้แก่ พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งสมาคมธนาคาร 

ไทยไม่แต่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในช้ันเริ่มร่าง สมาคมธนาคารไทย

ได้มีผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาตลอดมา จนถึงขั้นกรรมาธิการของรัฐสภา

เป็นขั้นสุดท้าย และเมื่อจะใช้บังคับกฎหมายที่กล่าว ก็ได้มีการพบปะ 

อย่างไม่เป็นทางการจนเป็นประเพณีเรื่อยมาเดือนละครั้ง ระหว่างคณะ

กรรมการของสมาคมธนาคารไทยและเจ้าหน้าที่ช้ันผู้ใหญ่ของธนาคาร



241เหลียวหลัง แลหน้า

แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการธนาคาร

โดยทั่วไป การพบปะเป็นประจำาระหว่างเจ้าหน้าที่สมาคมธนาคารไทย 

และธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๐๕ ได้เป็นจุดรวม 

นำาปัญหาต่างๆ ทางการธนาคารเข้าหารือกัน ซึ่งเป็นผลให้มีการ 

ประสานงานระหว่างสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นอย่างดี และบรรลุผลในเรื่องที่มีความสำาคัญแก่วงการธนาคารหลาย 

เรื่องด้วยกัน เช่น การปรับปรุงพิธีการในการควบคุมการแลกเปลี่ยน 

เงินให้ย่นย่อลง การปรับปรุงระบบหักบัญชีให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

และการวางมาตรการต่าง ๆ  ที่จะให้เช็คประเภทไม่มีเงินนั้นลดลง  

กิจการงานทั้งหมดนี้จะไม่บรรลุผล หากสมาคมธนาคารไทยมิได้ให้

ความร่วมมือด้วยดีทั้งในการประสานงานระหว่างสมาชิกกันเองและ

กับกลุ่มธนาคารต่างประเทศ ผมเห็นจะกล่าวได้โดยไม่เกินความจริง

ว่า ในบรรดาผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายในประเทศไทย ไม่มีสมาคม

หรือกลุ่มอาชีพใดที่ผู้ประกอบกิจการกับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

มีความสัมพันธ์กันสนิทสนมตามหลักประชาธิปไตยยิ่งกว่าหรือแม้

จะเทียบเท่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมธนาคารไทยกับธนาคาร

แห่งประเทศไทย กิจกรรมของสมาคมธนาคารไทยท่ีควรหยิบยกมา

กล่าวในที่นี้คือ การที่ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้

เข้าพยุงฐานะของธนาคารสมาชิกด้วยกัน เพื่อป้องกันมิให้กระทบ

กระเทือนระบบการธนาคารของประเทศเป็นส่วนรวม ซึ่งนับว่าเป็น

กิจกรรมอันสูงส่ง และแสดงถึงความรู้สึกรับผิดชอบของสมาชิกสมาคม 

ธนาคารไทย ควรแก่การยกย่อง
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บทบาทของธนาคารในการพัฒนาประเทศ

ในด้านการพัฒนาประเทศ สมาคมธนาคารไทยกับธนาคาร

แห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมมือกันดำาเนินงานให้เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล  

แก่เกษตรกร นักอุตสาหกรรม พ่อค้าวานิช ตลอดมา และนับวันบริการ

ของเราก็ยิ่งขยายเพิ่มขึ้นทั้งจำานวนเงินและขอบเขต พอนำามาสาธกเป็น

สังเขปได้ดั่งนี้

ในการให้ความสนับสนุนรัฐบาลทางด้านการเงินและสินเชื่อ 

ธนาคารพาณิชย์ได้ดำาเนินการระดมเงินออมจากประชาชนให้เข้ามา

สู่ระบบธนาคารพาณิชย์และได้รับความสำาเร็จอย่างงดงาม ยอดเงินที่

ธนาคารพาณิชย์รับฝากได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นลำาดับมาทุกปี เมื่อ

สิ้นปี ๒๕๐๓ ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากรวมกันท้ังส้ินเพียง ๕,๓๐๐ 

ล้านบาทเศษ ปัจจุบันมีมากกว่า ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะ 

ทางด้านเงินฝากประจำาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง ๑๓ เท่าในชั่วระยะ

เวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา การที่ประชาชนนิยมนำาเงินออมมาฝากไว้กับ

ธนาคารพาณิชย์ดั่งกล่าวนี้ ทำาให้ปริมาณเงินหมุนเวียนมีพอเหมาะสม

ภาวะเศรษฐกิจ และช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถรักษา

ความมั่นคงและเสถียรภาพของเงินตราไว้ได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

ธนาคารพาณิชย์ได้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลโดยเฉพาะพันธบัตร

เป็นจำานวนมากทุกปี ทำาให้รัฐบาลได้เงินไปใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาประเทศตลอดมา และช่วยแบ่งเบาภาระที่ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยจะต้องให้รัฐบาลกู้ยืมโดยตรงลงด้วยในโอกาสเดียวกัน

ในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่การค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับสินค้าขาออก ด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมนั้น ธนาคาร
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พาณิชย์ก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  

นับตั้งแต่ธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มงานส่งเสริมการ 

ส่งสินค้าออกไปขายนอกประเทศ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๐๑ เป็นต้นมา 

ในปัจจุบันการให้ความร่วมมือเช่นที่กล่าว ได้ขยายขอบเขตจากการ 

ส่งเสริมสินค้าออกคลุมไปถึงการส่งเสริมการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมในประเทศและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

เกษตรกรด้วย โดยเฉพาะทางด้านส่งเสริมสินค้าออก เมื่อเดือนมีนาคม 

๒๕๑๒ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการให้สินเช่ือแก ่

ผู้ส่งออก โดยอำานวยให้สินเช่ือแก่ลูกค้าในต่างประเทศได้นานขึ้น 

กว่าเดิม คือ เพิ่มจาก ๙๐ วัน เป็น ๑๖๐ วัน จำานวนเงินที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยให้ผู้ส่งออก นักอุตสาหกรรม และเกษตรกร กู้ยืมในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาเป็นพิเศษ โดยผ่านธนาคารพาณิชย์ ในระยะเวลา ๙ ปี 

ที่ผ่านมานี้มียอดรวมถึง ๑๒,๔๓๒.8 ล้านบาทเศษ และยิ่งนับวันก็ยิ่ง 

ขยายมากขึ้นเป็นลำาดับ

ความเจริญของประเทศ

ผลของการพัฒนาประเทศ ที่เราทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ร่วมมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้นได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ  

กล่าวคือ ในรอบนักษัตรที่ผ่านมา ผลิตผลทั้งสิ้นของประเทศไทยซึ่ง

ใช้เป็นตัววัดความเจริญทางเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่าตัว  

คือ จากประมาณ ๔๒,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๐๐ เป็นประมาณ 

๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๑๐ จริงอยู่ ในระยะนี้ระดับราคาได้สูงขึ้น

บ้าง แต่ถึงแม้ปรับตัวเลขให้ต่ำาลงทดแทนกับราคาที่สูงขึ้น ก็ยังปรากฏ
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ว่าอัตราความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยเราระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ถึง ๒๕๐๙ เฉลี่ยได้ถึงปีละ ๗.๖ ต่อ ๑๐๐ ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มในระดับที่

สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ไม่ว่าในจำาพวกประเทศพัฒนาแล้วหรือ

กำาลังพัฒนา

ความเจริญก้าวหน้าดั่งกล่าวนี้ มีปรากฏอยู่ทุกด้าน คือ 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การขนส่ง ฯลฯ แม้ในด้านเกษตรกรรม ซึ่งม ี

อัตราความเจริญก้าวหน้าต่ำากว่าด้านอื่น ๆ  ก็น่าสังเกตว่าในระยะที่ 

ผ่านมานี้ เราสามารถส่งสินค้าออกประเภทเกษตรไปขายเพิ่มขึ้นได้

หลายอย่าง เมื่อต้นรอบนักษัตรที่ผมพูดถึงสินค้าออกที่เราถือว่าสำาคัญ 

มีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด เพราะในขณะนั้น ข้าวโพดก็ดี ปอก็ดี มันสำาปะหลัง 

ก็ดี ยังไม่มีใครสนใจ ยังไม่มีใครผลิตเป็นล่ำาเป็นสัน แม้จะมีส่งออกบ้าง 

มูลค่ารวมกันก็เพียงประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ไม่ถึง ๕ ใน ๑๐๐ ของ

มูลค่าสินค้าออกทั้งสิ้น แต่ในขณะนี้สินค้าทั้ง ๓ อย่างนี้มีมูลค่ารวมกัน

ถึงประมาณ ๓,๓๐๐ ล้านบาท อยู่ในอัตราสูงกว่า ๒๐ ในร้อยของสินค้า

ออกทั้งหมด

ในระยะ ๑๒ ปีท่ีแล้วมา แม้ว่าสินค้าเข้าจะเพ่ิมขึ้นโดยรวดเร็ว 

ตามวิสัยของการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมให้นำาเครื่องจักร 

วัตถุดิบเข้ามาตามนโยบายอุตสาหกรรมก็ตาม แต่เงินสำารองระหว่าง

ประเทศของไทยเราก็เพิ่มขึ้นจากระดับ ๓๐๒ ล้านเหรียญอเมริกันใน

ปี ๒๕๐๑ เป็น ๙๒๒ ล้านเหรียญอเมริกันในปลายปี ๒๕๑๑ แม้ในปี 

๒๕๑๒ เราจะขาดดุลชำาระเงิน เงินสำารองดั่งกล่าวก็ยังอยู่ในระดับ 8๗๔ 

ล้านเหรียญอเมริกัน ประมาณเท่ากับมูลค่าสินค้าขาเข้าในในอัตรา
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ปัจจุบันได้ 8 เดือนครึ่งหรือประมาณ ๓ เท่าของภาระหน้ีต่างประเทศ

ทั้งมวลของรัฐบาล

เนื่องจากเงินสำารองระหว่างประเทศของเราได้เพิ่มขึ้น และ

เนื่องจากกิจการธนาคารของไทยก็เจริญกว้างขวางมาเป็นลำาดับ  

ชาวต่างประเทศและธนาคารต่างประเทศจึงมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ

ในประเทศไทย ได้นำาเงินมาลงทุนเป็นอันมาก โดยเฉพาะสินเชื่อ 

ที่ธนาคารพาณิชย์ของเราได้รับจากต่างประเทศนั้น ก็เพ่ิมขึ้นรวดเร็ว  

คือ จากระดับ ๓๐ ล้านเหรียญอเมริกันในปลายปี ๒๕๐๑ เพิ่มขึ้นเป็น 

๒๔๐ ล้านเหรียญอเมริกันในปลายปี ๒๕๑๒

ท่านทั้งหลาย ข้อเท็จจริงข้างต้นนี้ ผมมิได้เสนอมาเพื่อ

โอ้อวด แต่อดคิดไม่ได้ว่า ในรอบนักษัตรที่แล้วมา สมาคมธนาคาร

ไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีฝีมือพอใช้ และได้ใช้ฝีมือเป็น

สาธารณประโยชน์พอสมควร แน่ละ ข้อบกพร่องของผมและของท่าน 

ก็มีอยู่ด้วยกัน เราก็รู้กันอยู่แก่ใจ และผมก็เชื่อว่า พวกเราทุกคน 

มุ่งหมายที่จะแก้ข้อบกพร่องเหล่านั้นจนสุดความสามารถ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของเราเป็นไปโดยชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และ 

ยังประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาลสืบไป

การป้องกันเหตุภัยในปี ๒๕๑๒

ระหว่างปี ๒๕๑๒ เหตุการณ์ในต่างประเทศหลายอย่างทำาให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขึ้นเงินสดสำารองของธนาคารพาณิชย์ ขึ้น

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และข้ึนราคาเงินเหรียญ
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อเมริกัน ซึ่งทุนรักษาระดับอัตราและเปลี่ยนเงินตราขายแก่ธนาคาร 

พาณิชย์

ระยะ ๒ ปีที่แล้วมา เป็นระยะที่มีความผันผวนในระบบการเงิน

ระหว่างประเทศมาก ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ  เผชิญกับปัญหา

เงินเฟ้อ และเมื่อไม่สามรถดำาเนินนโยบายงบประมาณแก้ปัญหา ก็ต้อง

หันไปเน้นในเรื่องนโยบายการเงิน ในเวลาเดียวกัน ประเทศซึ่งเสียเงิน

ออกไปนอกประเทศมากก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นเหตุให้ดอกเบี้ยใน

ตลาดการเงินโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

ในประเทศไทยนั้นเล่า ก็เกิดฝนแล้ง สินค้าขาออกออกได้น้อย  

เพราะพืชผลของเรามีน้อย วงการธนาคารพาณิชย์ของเราก็เกิดมี 

สินทรัพย์คล่องมาก เหลือเฟือ และเมื่อดอกเบี้ยนอกประเทศสูงก็เป็น

ธรรมดาอยู่เองที่เงินทองจะไหลจากที่ดอกเบี้ยต่ำาไปสู่ท่ีดอกเบี้ยสูง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบมิให้เงินทุนของประเทศไทยเรา

ไหลออกไปนอกประเทศเสียเฉย ๆ  อย่างนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้มาตรการ

ดั่งกล่าวมาข้างต้น ๓ ประการเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นมือ นายธนาคาร

พาณิชย์หลายท่านก็เข้าใจอยู่แล้ว ผมเลยถือโอกาสนี้เรียนชี้แจงแก่ท่าน

ที่ยังไม่บรรลุถึงความเข้าใจในเจตนาของธนาคารชาติไว้ด้วย

ในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังยืนยันนโยบายที่ให้

อัตราดอกเบี้ยโน้มไปในทางที่ต่ำาลง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ฉะนั้น 

ถึงแม้ว่าในบางระยะจำาเป็นต้องดำาเนินมาตรการที่ไม่ตรงกับเป้าหมาย

ที่กล่าวก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้พยายามไม่แตะต้องกิจการ

ที่มีความสำาคัญสูง เช่น การรับช่วงซื้อลดต๋ัวเงินเกี่ยวกับสินค้าออกและ

การอุตสาหกรรม ยังใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีตามเดิม และได้
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พยายามขยายการให้ความสะดวกแก่กิจการเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่

การเงินของกิจการเหล่านี้จะได้ไม่ติดขัด กับยังคงอัตราดอกเบี้ยในด้าน

การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปีเช่นเดิม

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาลังเพ่งเล็งหาโอกาสที่จะลดดอกเบี้ย

ลง และขยายสินเช่ือให้มากตามนโยบายเดิมอยู่เสมอ เมื่อใดที่เราจะ

กระทำาได้โดยไม่มีเหตุภัย เราจะทำาทันที

ปัญหาปัจจุบันและในอนาคต

ความรุ่งเรืองในวงการเงินของประเทศไทยในระยะที่แล้วมา ย่อม

ก่อให้เกิดปัญหาแก่กิจการธนาคารพาณิชย์อยู่บ้าง กล่าวคือ ได้เกิดมี

สถาบันการเงินประเภทอื่นเกิดขึ้น ซึ่งดำาเนินงานสอดคล้องกับธนาคาร

พาณิชย์ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ในด้าน

การดึงดูดเงินทุน ทุกวันน้ีสถาบันการเงินเหล่านี้ยังไม่อยู่ในบังคับแห่ง

กฎหมายอย่างเข้มงวดทำานองธนาคารพาณิชย์ก็จริง แต่การแข่งขัน 

ดั่งกล่าวนั้นอยู่ในขอบเขตที่ยังไม่ร้ายแรงจนเกินไปนัก รัฐบาลและ

ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักในปัญหาข้อน้ีดี จึงพยายามหาวิธี

อันแยบคายและเหมาะสมที่จะปฏิบัติแก่สถาบันการเงินใหม่นี้ เพื่อให้

เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของชาติ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชน

เจ้าของเงิน และเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงินอื่น ๆ  โดยทั่วกัน เรามิได้นิ่งนอนใจ และในไม่ช้าผลของ 

ความพยายามของเราคงจะปรากฏขึ้น และธนาคารพาณิชย์กับธนาคาร
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แห่งประเทศไทยก็จะหารือพิจารณาเรื่องร่วมกันต่อไปตามปกติวิสัย 

ของเรา

ปัญหาซึ่งเป็นที่กังวลแก่เราท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหา

เรื่องดุลชำาระเงินและดุลการค้า ท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องกับผมว่า กรณี

จะเป็นอย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหานี้ให้สำาเร็จลุล่วงไปเป็นการถาวร

นั้น อยู่ที่สมรรถภาพในการผลิตของคนไทยเรา ฉะนั้น หน้าที่ความรับ 

ผิดชอบของธนาคารพาณิชย์และธนาคารชาติก็ชัดแจ้งอยู่แล้ว คือ เรา

จะต้องพยายามสนับสนุนการผลิตและการส่งออกของชาติไทยให้สุด

ความสามารถ เฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านเกษตรกรรม แต่ขณะเดียวกันก็

ไม่เพิกเฉยต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม ระยะ ๒–๓ ปีข้างหน้า เป็นระยะ

ท่ีสำาคัญนัก เราจะต้องใช้ฝีมือช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องการผลิตและ 

ส่งออกให้สำาเร็จไปด้วยดี

ผมใคร่จะขอเรียนเตือนด้วยความเคารพว่า พวกเราทั้งหลาย

คงจะตั้งใจสนับสนุนการผลิตและการส่งออกด่ังกล่าวอย่างเต็มฝีมือ 

แต่ธนาคารพาณิชย์ที่จะกระทำาการสนับสนุนด่ังกล่าวได้อย่างดีนั้น

ต้องมีความมั่นคงในตัวของธนาคารเองเสียก่อน ฉะน้ัน การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและการปฏิบัติโดยชอบธรรมย่อมเป็นส่วนสำาคัญใน

การพัฒนาประเทศ ขอให้พวกเราพยายามสร้างความมั่นคงให้กิจการ 

ของเราแต่ละธนาคาร แล้วเราจะได้สามารถช่วยประเทศให้แก้ปัญหาได้

โดยดี ธนาคารใดท่ีหย่อนอยู่ในเชิงน้ี ขอให้แก้ไขความหย่อนดังกล่าว 

แล้วจะได้ทำาประโยชน์แก่ส่วนรวมได้เต็มที่
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บทส่งท้าย

ท่านทั้งหลาย ด้วยความสำานึกในคุณประโยชน์ที่เราได้ประกอบ

มาในรอบนักษัตรที่แล้วมา และด้วยความสำานึกในความรับผิดชอบที่

พวกเรามีต่ออนาคตของประเทศไทย พวกเราทั้งหลายจะตั้งปณิธานอัน

แน่วแน่ว่า จะทำาดี เราจะร่วมกันทำาดี ทำาให้งาม ให้เป็นประโยชน์แก่

ประชาไทย ในรอบ ๑๒ ปีข้างหน้า ในปี ๒๕๒๕ พวกเราจะมาชุมนุมกัน

อีกในงานเลี้ยงอาหารค่ำาของสมาคมธนาคารไทย และผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยในเวลานั้นจะสามารถกล่าวสุนทรพจน์ในวาระนั้น และ

สามารถกล่าวเต็มปากว่า พวกเราเกิดมาได้บำาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตลอดมา

ท่านรัฐมนตรีว่าการคลังเคยยกพุทธภาษิตขึ้นมากล่าวว่า สังขาร

นั้นย่อมไม่เที่ยงแท้ ใครจะเป็นผู้ว่าการในปี ๒๕๒๕ เราไม่ทราบ ใครจะ

เป็นผู้ว่าการในปี ๒๕๑๔ เราก็ไม่แน่ เราแน่อยู่อย่างเดียวว่า ยากหรือดี 

มีหรือจน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมสุขและร่วมทุกข์กับสมาคม

ธนาคารไทยในการส่งเสริมความเจริญของประเทศไทยทั้งในด้านการ

เงิน วัตถุ และธรรมะ

ทุกปีมา ผมเคยเชิญท่านที่ได้รับเชิญเป็นแขกของสมาคมให้ด่ืม

เพื่อความสุข ความเจริญของท่านสมาชิกแห่งสมาคมธนาคารไทย ปีนี้  

ผมขออนุญาตทำาผิดประเพณี และขอเชิญทั้งแขกและสมาชิกสมาคม

ธนาคารไทย คือทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ ได้โปรดยืนข้ึน และดื่มเพื่อความ

เจริญของสมาคมธนาคารไทยและเพื่อความพัฒนาก้าวหน้าแห่ง

เศรษฐกิจของประเทศไทย
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อธิการบดี

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์





253เหลียวหลัง แลหน้า

งานที่ต้องทำาสำาหรับธรรมศาสตร์

มิถุนายน ๒๕๑๘

เท่าที่ไม้กวาดใหม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ ๔ เดือน ได้ศึกษา

และวิเคราะห์เรื่องที่ธรรมศาสตร์ควรจะกระทำา และเรื่องที่ควรจะกระทำา

ให้ธรรมศาสตร์อยู่บ้าง จึงใคร่จะเสนอมาเพื่อชาวธรรมศาสตร์ทั้งหลาย

ทั้งเก่าและใหม่จัดได้ช่วยกันคิดอ่าน ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดความเจริญ

ขึ้นได้จริง ๆ  และถาวร

งานที่ควรจะปรับปรุงพอจะแยกออกเป็น ๔ ประเภท คือ (๑) 

งานวิชาการ (๒) งานธุรการ (๓) งานด้านนักศึกษา และ (๔) งาน

วางแผนและพัฒนา ซึ่งจะได้อธิบายพอเป็นสังเขปต่อไปนี้

๑. งานวิชาการ

๑.๑ การรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในขณะนี้ สนองความ

ต้องการของประเทศเพียงใด ท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ และวิชาที ่

ให้เรียน วิธีการและหลักการรับนักศึกษาใหม่ปัจจุบัน ชอบด้วยหลัก

ความเสมอภาคในเชิงโอกาสของนักเรียนทั่วราชอาณาจักรหรือไม่  

ถ้าไม่ จะควรกระทำาอย่างไร

๑.๒ เมื่อนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาแล้ว นักศึกษาเหล่านี้

จะต้องเร่ิมเรียนหลักสูตรพื้นฐาน แล้วจึงเลือกวิชาเอก วิชาโท และ

วิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดช่องให้เลือกได้โดยเสรี หลักสูตรพื้นฐานจึง 
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อาจารย์ป๋วย ขณะดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ พร้อมกับ

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (อธิการบดี) และจอมพลถนอม กิตติขจร
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มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำาไปสู่การศึกษาใน

ธรรมศาสตร์นี้แขนงต่าง ๆ  

เพราะเหตุที่หลักสูตรพื้นฐานมีความสำาคัญมาก มหาวิทยาลัยจึง

ดำาเนินการ ๓ ประการ 

(ก) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(ข) ปรับปรุงการอำานวยการหลักสูตรจากรูปคณะกรรมการ 

เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์คนเดียวท่ีสามารถอุทิศเวลาให้งานนี้ 

โดยมีผู้ช่วยเหลือพอสมควร 

(ค) จัดรูปการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้ทะมัดทะแมง

ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

๑.๓ การเลือกวิชาเอกเพื่อศึกษานั้น มีปัญหาอยู่หลายประเภท 

(ก) นักศึกษามักจะเลือกวิชาเอกบางวิชา (หรือเลือกเข้าคณะ

บางคณะ) มากจนเกินกำาลังของอาจารย์ที่มีอยู่ในสาขาวิชานั้น ๆ  ข้อนี้

ในระยะเวลายาว มหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มกำาลังคณะที่มีผู้ต้องการเข้า

มากขึ้น 

(ข) แต่ในระยะสั้นก็เป็นปัญหาอยู่ คือ นักศึกษาท่ีคณะท่ีมี 

ผู้นิยมมากนั้น “ลอยตัว” คือ ยังไม่ยอมเข้าคณะใด หรือมิฉะนั้นก็จำาใจ

เข้าคณะอื่นไปพลางก่อนโดยหวังว่าจะขอย้ายมาคณะที่ตนต้องการได้ 

แต่ทั้งพวกลอยตัวและพวกหวังย้ายต่างก็จะผิดหวัง เพราะเป็นการเลื่อน

เวลาแก้ปัญหาไปเท่าน้ัน ทางคณะท่ีนิยมแม้จะรับเพิ่มได้ในภายหลัง  

ก็เพิ่มได้เพียงเล็กน้อย 

(ค) นอกจากนั้นยังมีอีกปัญหาหนึ่ง คือ ส่วนมากของผู้ที่หวัง

จะเข้าคณะที่ตนต้องการนั้น ดูจากรายงานการเข้าเรียนแล้ว ไม่น่าจะมี
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ความถนัดเรียนวิชาเอกที่ตนต้องการ ควรจะแนะนำาให้ไปเลือกวิชาเอก

ที่ตนถนัดกว่า จึงจะมีหวังเรียนสำาเร็จโดยดี 

(ง) ปัญหาอีกข้อหนึ่ง คือ ในบรรดาผู้ที่ลอยตัวอยู่นั้น มีอยู่

จำานวนหนึ่งท่ีตัดสินใจไม่เป็น ยังลังเลใจอยู่เป็นเวลาร่วม ๒ ปี ปัญหา

เหล่านี้มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องแก้ไขช่วยนักศึกษา และจะต้องแก้ไข

ที่ระบบการเข้าศึกษาวิชาเอก กับท้ังแก้ไขท่ีการแนะนำาของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา

๑.๔ การทำางานของอาจารย์ลักษณะไม่เหมือนกับการทำางาน

ของข้าราชการธุรการ ซ่ึงมีระเบียบให้ลงเวลามาและลงเวลากลับ แต่

ถ้าเลิกระเบียบนี้สำาหรับอาจารย์ จะมีอะไรมาแทน ที่จะให้อาจารย์ 

ทุกคนพร้อมใจกันอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

เฉพาะอย่างยิ่งในอันที่จะให้นักศึกษาที่ต้องการพบได้พบหารือปรึกษา

ได้ตามความจำาเป็นและต้องการ ข้อนี้จำาเป็นต้องวางระเบียบขึ้นใหม่ให้

เหมาะสม

๑.๕ อาจารย์ทั้งหลายมีหน้าที่สอนและให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา 

แต่หน้าที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย เพื่อสนับสนุนข้อนี้ 

มหาวิทยาลัยจึงตั้งกรรมการวิจัยขึ้นคณะหน่ึงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

เขียนตำาราอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่สังคม นอกจากนี้ ยังดำาริที่จะมีระเบียบ

ให้อาจารย์ได้มีโอกาสลาพักเพื่อการวิจัย อันเป็นธรรมเนียมท่ีดีของ 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั่วโลก ทุนการวิจัยจำาเป็นต้องแสวงหามาให้ 

พอเพียงเพื่อสนับสนุนงานเรื่องนี้
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๑.๖ มหาวิทยาลัยยังขาดอาจารย์คุณวุฒิสูงอีกเป็นจำานวนมาก 

ในบางคณะ และในแผนกอิสระ จะต้องสร้างและผลิตอาจารย์ที่ตั้งใจ 

ยึดถืออาชีพในมหาวิทยาลัยอีกจำานวนมาก แต่ต้องเลือกสร้างอาจารย์

ในสาขาวิชาที่มีความต้องการจากนักศึกษาสูง

๑.๗ หน่วยวัดผลมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวางกว่า การ

วัดผลการศึกษาของนักศึกษา ทุกวันนี้หัวหน้าหน่วยวัดผลเป็นอาจารย์

ท่ีมีหน้าท่ีสอนด้วย บริหารด้วย จำาเป็นจะต้องเสริมสร้างให้หน่วยงาน

นี้แข็งแรงเพิ่มขึ้นสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.8 ทุกวันน้ี ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตามระเบียบราชการเป็น 

กองหนึ่งแบบธุรการในสำานักงานอธิการบดี จำาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง

ให้ห้องสมุดเป็นหน่วยงานวิชาการ บริการทั้งมหาวิทยาลัย ส่วน 

ห้องสมุดของคณะต่าง ๆ  นั้นก็จะต้องจัดสายงานเสียใหม่ให้บริการตาม 

คณะต่าง ๆ  แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

๒. งานธุรการ

๒.๑ สถานท่ีของมหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ ทุกวันนี้แออัด

มาก ที่ทำาการของมหาวิทยาลัยเองก็ต้องเบียดเสียดกัน ห้องสมุดก็ขยาย 

ไม่ได้สะดวก องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา กลุ่ม และชุมนุมต่าง ๆ   

ถ้าย้ายตึกเรียน ก็ต้องรื้อห้องกีฬา ชุมนุมกีฬาทางน้ำาก็ออด ๆ  ขอท่ี 

ฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยอยากให้สมาคมศิษย์เก่าหลายสมาคมเข้ามา 

อยู่ในบริเวณท่าพระจันทร์ สมาคมศิษย์เก่าต่าง ๆ  ก็อยากเข้ามา ฉะนั้น

งานก่อสร้างในบริเวณท่าพระจันทร์ยังจำาเป็นจะต้องกระทำาต่อไปอีก 

ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะขยายออกไปที่อื่นหรือไม่ เพราะกว่าจะขยายออก
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ได้ก็คงไม่เร็วกว่า ๓–๔ ปี และแม้ว่าขยายออกไปท่ีอื่นแล้ว ก็ยังต้อง 

ใช้ท่าพระจันทร์สำาหรับหลักสูตรต่าง ๆ  ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการขยายงาน

ของมหาวิทยาลัยด้วย

๒.๒ ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์เป็นที่ซึ่งมีบุคคล

พลุกพล่าน บุคคลภายนอกที่ใช้ทางเดินของมหาวิทยาลัยเป็นประจำาก็

มีมาก ที่ใช้สนามฟุตบอลเป็นที่ฝึกซ้อมและแข่งขันก็มาก และเนื่องด้วย

เป็นทำาเลใกล้ท้องสนามหลวง จึงเป็นแหล่งที่พึ่งพาอาศัยของกรรมกร 

ชาวนา ชาวไร่ เมื่อมีเหตุทุกข์ร้อนมาชุมนุมกันที่สนามหลวง ได้เคย 

ซักซ้อมไปกับรัฐบาลแล้วว่าจะหาที่อื่นใดให้ กรรมกร ชาวนาชาวไร่ ได้

พึ่งพิง แบ่งภาระจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง ก็ได้รับคำาตอบว่า

ให้ปฏิบัติเช่นเคย เน่ืองด้วยเหตุเหล่าน้ี ความจำาเป็นที่จะต้องกระชับ

มาตรการต่าง ๆ  เพ่ือความปลอดภัย ทั้งในด้านโจรกรรมและในด้าน

ความรุนแรงอื่น ๆ  ก็ยิ่งมีมาก มหาวิทยาลัยจะต้องแก้ปัญหาข้อนี้ให้ตก

๒.๓ ข้าราชการธุรการของมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ไม่ได้ปรับปรุง

กันมาช้านาน น่าจะหาวิธีปรับปรุงให้ทะมัดทะแมง รวดเร็ว สะดวก และ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางฝ่ายวิชาการนั้น เราได้มีการสัมมนาหารือ

กันบ่อย ๆ  ฉะนั้นน่าจะมีการหารือเรื่องธุรการทำานองสัมมนาและวิธี 

อื่น ๆ  ให้งานธุรการก้าวหน้าไปควบคู่กับงานวิชาการ

๒.๕ การประกอบอาชีพทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส่วนใหญ่สำาหรับบัณฑิตไม่ว่ามหาวิทยาลัยใด นับวันก็มีแต่จะต้อง

แข่งขันกันมากขึ้น ถึงเวลาแล้ว (หรือช้าไปหน่อยแล้ว) ที่มหาวิทยาลัย

จักจัดให้มีงานอำานวยการแสวงอาชีพเพื่อประโยชน์แก่บัณฑิตของ

ธรรมศาสตร์
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๓. งานฝ่ายการนักศึกษา

๓.๑ มหาวิทยาลัยนี้มีนโยบายท่ีจะอำานวยให้นักศึกษาเจริญใน

ความคิด สามารถชั่งใจ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง 

ฉะน้ันนักศึกษาจำาต้องมีเสรีภาพมากพอ แต่การใช้เสรีภาพน้ันก็ต้อง

อยู่ในขอบเขตแห่งกฎหมาย และภายในขอบเขตแห่งสิทธิเสรีภาพของ

ผู้อื่นในประชาคมเดียวกัน เช่น นักศึกษาอื่น ๆ  อาจารย์และข้าราชการ

ธุรการ อาจารย์ก็ควรจะมีเสรีภาพในวิชาการ หากมีการขัดแย้งในการ

ใช้เสรีภาพทางวิชาการหรือเสรีภาพด้านอื่น ต่างฝ่ายต่างก็ควรเคารพ

สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และมีวิธีปรึกษาหารือกันทำาความเข้าใจกัน 

จึงจะชอบ การปฏิบัติเรื่องนี้ต้องถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่สำาคัญมาก

๓.๒ การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาธรรมศาสตร์

มีชื่อเสียงว่าสนใจทางการเมืองมากนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาของลักษณะ

วิชาที่เราเรียนและสอน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ทั้งหลายต้องศึกษาภายในกรอบแห่งวิชาการเมือง แต ่

ข้อกล่าวหาหลายข้อเป็นการบิดเบือนความจริง เช่น หาว่าธรรมศาสตร์

แดงไปหมดแล้ว หรือธรรมศาสตร์สะสมอาวุธ เหล่าน้ี ไม่มีมูลแห่ง

ความจริงทั้งสิ้น บัณฑิตเก่าของธรรมศาสตร์ บิดามารดาของนักศึกษา

จะหาความจริงในเรื่องนี้ได้โดยง่าย โดยเข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัย 

สักนิดหนึ่ง หากเห็นเรื่องใดมิควร อธิการบดีก็ยินดีรับฟัง เพียงแต่ขอให้

ท่านลงชื่อจริง และระบุแห่งที่จะติดต่อได้ จะได้มีโอกาสเรียนชี้แจงหรือ 

หารือได้ มหาวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้

๓.๓ ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตนั้น ควรที่จะรอบรู้หลาย ๆ  อย่าง มิใช่

สนใจแต่การเมือง หรือการกีฬา หรือการเรียนอย่างเดียว ฉะนั้น 
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มหาวิทยาลัยจะพยายามอำานวยบริการแก่นักศึกษาให้ครบทุกด้าน 

เท่าที่จะกระทำาได้ จะส่งเสริมศาสนศึกษา วัฒนธรรม การดนตรี 

นาฏศิลป์ จิตรกรรม การพัฒนาชนบท การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรม 

กีฬาทุกประเภท ตลอดจนการพูดการเขียน และวรรณคดี คงจะมีงาน

ด้านสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ  ที่ผมมิได้เขียนไว้

๓.๔ เรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ได้เขียนไว้ใน 

ข้อ ๒.๒ แล้ว และเรื่องสถานที่ของมหาวิทยาลัยก็มีเขียนไว้ในตอนต้น 

ใคร่ขอเดินเรื่องการใช้หอประชุมใหญ่หอประชุมเล็กไว้ ณ ที่นี้ เท่าที่เป็น

มานักศึกษาได้รับอนุญาตให้ใช้หอประชุมอย่างอิสระมาก (ในปี ๒๕๑๗ 

ได้ใช้หอประชุมใหญ่ถึง ๑๗๐ กว่าวัน) และการใช้ก็ไม่มีการควบคุมดูแล

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและของชาติ จนปรากฏว่าทรุดโทรมสลัก 

หักพังไปมาก ต้องซ่อมแซมส้ินเปลืองเงินของมหาวิทยาลัย มหา- 

วิทยาลัยมีนโยบายว่าต่อไปนี้จะมีการควบคุมการใช้หอประชุมโดยใกล้

ชิด และจะไม่ให้มีการใช้พร่ำาเพรื่อ ในการนี้ อมธ. จำาเป็นจะต้องร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบพอสมควร

๓.๕ การบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ร่วมทั้งด้านการแพทย์

และพยาบาล ขณะนี้ยังไม่พอเพียงกับจำานวนและความจำาเป็นของ

นักศึกษา จะต้องปรับปรุงให้พอเพียงกับความจำาเป็น

๔. งานฝ่ายการพัฒนาและวางแผน

๔.๑ มหาวิทยาลัยจะหาเช้ากินค่ำาไม่ได้ ต้องวางแผนเป็นระยะ

ปานกลางและระยะยาว ในการน้ีได้ตั้งคณะท่ีปรึกษาขึ้นมาคณะหนึ่ง

เพ่ือศึกษาและพิจารณาเรื่องโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และแผนการ
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พัฒนา เร่ืองโครงสร้างและแผนการพัฒนานี้ มหาวิทยาลัยได้ศึกษา

มาเป็นเวลานานหลายปี ถึงเวลาแล้วที่จะมีการตัดสินใจเด็ดขาดแต่

รอบคอบ เพื่อจะได้ดำาเนินงานต่อไป

๔.๒ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันขึ้น เพื่อเป็น 

เจ้าหน้าที่ทำางานเรื่องโครงสร้างและแผนพัฒนา หน่วยวิจัยสถาบันใน

ปัจจุบันนี้ ยังขาดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำาหรับงานสำาคัญนี้ จะต้องหา

มาเพิ่มให้พอกับงาน

๔.๓ เนื้อหาของโครงสร้างมหาวิทยาลัย แบ่งได้เป็น ๒ ตอน 

ตอนหนึ่งเกี่ยวกับธรรมนูญการปกครองมหาวิทยาลัย ซึ่งบัดนี้ได้ 

ตัดสินใจไปแล้วในระดับอธิการบดี ด้วยความเห็นชอบของคณะ 

ที่ปรึกษาและสภาอาจารย์ ตอนต่อไปได้แก่โครงสร้างด้านวิชาการ คือ

จะจัดหมวดหมู่ทางวิชาการอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงจากระบบปัจจุบันคือ

แบ่งเป็นคณะ ๆ  และแผนกอิสระ หรือจะมีวิธีแบ่งบ้างรวมบ้าง ตามหลัก

การของสากลและความต้องการของประเทศไทยอย่างไร ข้อนี้ กำาลัง 

อยู่ในร่างการพิจารณา ซึ่งจะต้องมีการตัดสินใจเด็ดขาดขั้นอธิการบดีใน

ไม่ช้า ต่อจากนั้นจึงจะได้ทำาโครงสร้างทั้งเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ก็จะได้

ดำาเนินการต่อไปให้สัมฤทธิ์ผล

๔.๔ การพัฒนาด้านวิชาการนั้น ประเด็นมีอยู่ว่า ขณะนี้เรา

เป็นมหาวิทยาลัยวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะควรขยาย

ออกไปให้คลุมถึงวิทยาศาสตร์ด้วยหรือไม่ และถ้าควร จะคลุมสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์ใดบ้าง ความคิดเรื่องน้ี ในข้ันนี้ก็คือธรรมศาสตร์

ไม่ควรทำาซ้ำากับมหาวิทยาลัยอื่นในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือ 
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วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิศวกรรม หรือเกษตรกรรม หรือการแพทย์ 

แต่น่าจะขยายออกไปในสาขาวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์สนับสนุน

โดยตรงแก่สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เร่ืองส่ิงแวดล้อม เร่ือง

การวางแผนครอบครัว และโภชนาการ เป็นต้น

๔.๕ การเป็นไปตามที่ได้คิดไว้ในขั้นต้นเช่นนี้ การขยาย

มหาวิทยาลัยออกไปนอกบริเวณท่าพระจันทร์ย่อมจำาเป็นยิ่งนัก 

มหาวิทยาลัยจะต้องตัดสินใจในไม่ช้าว่าจะขยายออกไปที่ในบริเวณ

รังสิต ซึ่งเราได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไว้ก่อนแล้ว หรือว่าจะหาที่อ่ืนที่

ดีกว่าเหมาะกว่า และจะต้องวางแผนงานวิชาการระยะยาว เป็นมูลฐาน

ของแผนการก่อสร้างแล้วจึงวางแผนการก่อสร้างต่อไป การนี้จะต้องใช้

ทรัพย์สินเป็นเงินทองเป็นอันมาก แต่ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุน

จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้ประโยชน์แก่ประชาชนไทยและ

ประเทศชาติคุ้มค่าลงทุนอย่างมากจริง ๆ  

ผมเชื่อว่าที่เขียนมาข้างต้นนี้ แม้จะมากมายและเป็นภาระที่หนัก

มาก จนน่าวิตกว่าไม้กวาดใหม่จะหักเสียก่อนที่จะทำางานได้ผลก็ตาม 

คงจะมีอีกหลายข้อที่ผมหลงลืมมิได้เขียนไว้ ซึ่งท่านรองอธิการบดี

ท้ัง ๓ ท่านประธานที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาและวางแผน ท่านประธาน

สภาอาจารย์ และคณาจารย์ ข้าราชการธุรการ ตลอดจนนักศึกษา 

ทั้งหลาย คงจะช่วยคิดอ่าน เขียนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และเมื่อรวบรวม

มาได้ครบถ้วนจริง ๆ  แล้ว เราก็จะได้สามารถทำางานรุดหน้าไปด้วย

ความพากเพียรและอุตสาหะ แม้ว่าจะหนักจริง ๆ  จนเหลือกำาลังลาก  

จะออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม และแม้ว่าไม้กวาดปัจจุบันจะหักหรือ
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ด้วนไป ก็ต้องมีไม้กวาดใหม่อ่ืน ๆ  มาทำางานต่อไป เพราะงานของเรา

เป็นงานที่สำาคัญนัก และแผ่นดินธรรมศาสตร์นี้ก็ใช่จะไร้เท่าใบพุทรา
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จดหมายจากอธิการบดีถึงนักศึกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๑๘

จดหมายจากอธิการบดีถึงนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉบับที่ ๑ 

นักศึกษาที่รัก

วันนี้เป็นวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรก ปี ๒๕๑8 ในนาม

ของคณาจารย์ ข้าราชการธุรการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งมวลของ 

มหาวิทยาลัย ผมขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนท้ังเก่าและใหม่ ขอให้จง

เล่าเรียนแสวงวิชาในปีการศึกษานี้ได้ผลสำาเร็จตามหมาย และขอให้

มีกิจกรรมต่าง ๆ  ในประเภทต่าง ๆ  ให้มีสุขภาพบริบูรณ์ท้ังทางกาย  

ทางใจ ทางความคิด ทางสติปัญญา ทั่วทุกคน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็น อธิการบดี รอง

อธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกวิชา ข้าราชการธุรการ ต่างมีความ

สนใจในความทุกข์ความสุขของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและเรื่อง

ส่วนตัว มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ และสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ก็มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป คอยช่วยเหลือให้คำาหารือ

หรือแนะนำาแก่นักศึกษา ขอให้ใช้บริการนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และ

เรื่องใดที่นักศึกษามีความข้องใจเป็นส่วนรวมใคร่จะได้หารือ อธิการบดี  

รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกวิชา ก็กระทำาได้อยู่เสมอเพราะ 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ต่าง ๆ  ที่ร่วมอยู่ในประชาคมเดียวกันนั้นมีความสำาคัญย่ิง เพื่อขจัด

ความข้องใจ ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้ทันท่วงที ประชาคม

ธรรมศาสตร์นี้ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาด้านวิชาการให้เป็นเลิศ และ 

มีความสมัครสโมสรดำาเนินไปด้วยความสันติสุข

ความเข้าใจข้อหนึ่งซึ่งผมขอกระทำากับนักศึกษาเสียแต่ต้นมือใน

วันนี้ก็คือเร่ืองทุจริต มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เราผลิตบัณฑิตซึ่งจะไปรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหา- 

กษัตริย์ และระบบประชาธิปไตย ในฐานเป็นนักปกครอง นักกฎหมาย 

นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชี นักประวัติศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และ 

นักวิชาการทางมนุษยศาสตร์แขนงต่าง ๆ  ถ้าบัณฑิตของธรรมศาสตร์ 

ตั้งตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงต่อศีลธรรม ก็จะสามารถรับใช้

บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าใจวอกแวก ไม่มั่นคง เอนเอียงเพราะ

นิสัยไปในด้านทุจริตหรืออสัจจะทางหนึ่งทางใด ทั้งเราเองแต่ละคนกับ

ท้ังบ้านเมืองของเราจะมีความเจริญสวัสดีไปได้อย่างไร ฉะนั้นจึงขอให้

นักศึกษาทั้งหลายต้ังม่ันอยู่ในศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทาง

สุจริตอยู่เสมอ ให้สมกับที่กำาลังฝึกฝนตนให้เป็นบัณฑิตอันสมบูรณ์

ด้วยเหตุน้ี จึงขอเตือนนักศึกษาท้ังหลายไว้แต่ในชั้นต้นนี้

ว่า ตราบใดที่ผมยังมีความรับผิดชอบและหน้าที่เป็นอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยนี้ ต่อไปนี้หากปรากฏว่านักศึกษาผู้ใดทำาการทุจริตในการ 

สอบไล่ หรือในการใช้หนังสือห้องสมุด หรือในการอื่นใดทั้งสิ้น แม้ว่า

มหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับเปิดช่องไว้ให้ลงโทษนักศึกษาได้ในสถานเบา  

อธิการบดีผู้นี้ก็จะใช้ดุลยพินิจลงโทษผู้ทุจริตในสถานหนัก เช่น บางครั้ง
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นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบไล่ถูกลงโทษให้ลบชื่อแล้ว มหาวิทยาลัยก็

เคยปรานีรับกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาอีก อธิการบดีคนนี้ตั้งใจไว้แล้วว่า

จะไม่ปรานีเช่นนั้นอีก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทำาเล โดยประวัติศาสตร์ และ

โดยวิชาที่สอน เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดประตูรับประชาชนอยู่เสมอ ผู้

ใดต้องการเดินจากถนนพระอาทิตย์ไปถนนพระจันทร์ ก็เดินผ่าน 

มหาวิทยาลัยเราได้โดยเสรี มีอยู่บ่อย ๆ  ก่อนที่ผมจะรับหน้าที่อธิการบดี 

ที่ชาวนา ชาวไร่ กรรมกร เข้ามาอาศัยพึ่งพิงบริเวณมหาวิทยาลัย และ

แท้จริงถ้าจะย้อนกลับไปนึกถึงครั้งที่คนไทยเราคิดจะต่อสู้ป้องกัน

ประเทศในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ธรรมศาสตร์ก็เป็นแหล่ง

ที่ทำาการสำาคัญของเสรีไทย ด้วยเหตุฉะนี้ ธรรมศาสตร์จึงอยู่ในความ

เพ่งเล็งของประชาชนโดยทั่วไป ที่เขารักความสัจความจริงก็ดีไป ที่

เขาต้องการจะโจมตีมหาวิทยาลัย อธิการบดี องค์การนักศึกษา มธ.  

ตลอดจนชาวนาชาวไร่หรือกรรมกร ก็บิดเบือนความจริง กล่าวร้าย

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงขอให้นักศึกษาทั้งหลายพยายาม

อย่าประมาท พยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ

ของผู้อื่นซึ่งรวมทั้งอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาประชาชนในการใช้สิทธิ

เสรีภาพของนักศึกษาเอง เมื่อเราปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็คงจะขจัดปัดเป่า 

ความก้าวร้าวของผู้อื่นไปได้ โดยยึดมั่นอยู่เสมอในหลักการสันติ 

ประชาธรรม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

ตุลาคม ๒๕๑๘

ผมมีความยินดีที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จะได้จัดงานวันธรรมศาสตร์ในปี ๒๕๑8 ขึ้น เป็นการสมานสามัคคี

ระหว่างศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์

ปัจจุบันของธรรมศาสตร์

อันความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยนั้น ก็ได้มีกระชับชิดตลอดมา ตั้งแต่ผม

ได้รับหน้าที่เป็นอธิการบดีก็ได้ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารของ

สมาคมแทบทุกครั้ง รู้สึกมีความยินดีท่ีท่านท้ังหลายมีความรักและ

ห่วงใยในมหาวิทยาลัยของท่านอยู่เสมอ และในด้านมหาวิทยาลัยก็ 

เล็งเห็นความสำาคัญของสมาคมเป็นอย่างมาก

ในระยะนี้มีข่าวซึ่งทำาให้บุคคลภายนอกโดยทั่วไปบางคนเข้าใจ

ผิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนือง ๆ

เพื่อความเข้าใจอันดีของชาวธรรมศาสตร์ทุกท่านและเพื่อ 

เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายที่มีใจห่วงใยในธรรมศาสตร์จักได้ชี้แจงแก้ไข 

ข่าวเท็จและเผยแพร่ข่าวอันเป็นความจริงแก่ผู้อื่นด้วย ผมใคร่จะแสดง 

ข้อเท็จจริงบางประการ เกี่ยวแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังตั้งมั่นอยู่ในอุดมคติของ

มหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนแปลง คือ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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และการปกครองระบบประชาธิปไตย ไม่น้อยกว่าองค์การอ่ืน หรือ

สถาบันอื่นแต่ประการใด

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามเสริมสร้างความคิดให้

มีแก่นักศึกษาอย่างที่เคยทำามา โดยถือตนเป็นสถาบันศึกษาชั้นสูง  

ไม่ลำาเอียงเข้าข้างลัทธิใด ๆ  ท้ังสิ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้าง 

ความรู้ความคิดความเป็นเลิศในวิชาการ การเรียนการสอนเป็นหน้าท่ี

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นเรื่องนี้เหนือเรื่องใด ๆ  ทั้งสิ้น  

และเสรีภาพในทางวิชาการนั้นก็เป็นหลักการที่มหาวิทยาลัยจะต้อง

ธำารงไว้ตลอดไป

๓. สังคมไทยและธรรมศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันจะแยก

กันไม่ออก ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของสังคมไทยท่ีมีอยู่ย่อมสะท้อนถึง

เหตุการณ์ในธรรมศาสตร์ด้วย ถ้าสังคมไทยปราศจากปัญหาความ 

ขัดแย้งกันธรรมศาสตร์ก็คงจะบรรเทาในปัญหาความขัดแย้งเช่น

เดียวกัน ถ้าปัญหาของสังคมมีอยู่มากอย่างทุกวันนี้ เช่น ช่องว่าง 

ระหว่างคนมั่งมีและคนจน ปัญหาเรื่องนโยบายต่างประเทศ ปัญหา 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปัญหาของชาวไร่ชาวนา มหา- 

วิทยาลัยเองถึงแม้ว่าจะวางตนเป็นกลาง แต่บุคคลในมหาวิทยาลัยจะ

เป็นอาจารย์ก็ดี ข้าราชการธุรการก็ดี นักศึกษาก็ดี ย่อมได้รับความ

กระทบกระทั่งและรู้สึกมีความสนใจอยู่เป็นธรรมดา ทำานองเดียวกับ

อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ทั่วประเทศ

๔. ข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแหล่งซ่องสุม

อาวุธนั้น เป็นข้อกล่าวหาเท็จ และไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ดังจะ 

เห็นได้จากเหตุการณ์เม่ือสิงหาคม ศกน้ี ผมมีความภาคภูมิใจที่จะ
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กล่าวว่า อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาของธรรมศาสตร์ (ถ้าจะม ี

ข้อยกเว้นก็คงส่วนน้อยเต็มที และผมเองไม่เห็นว่ามีข้อยกเว้น) ตั้งมั่น 

อยู่ในขันติธรรมและใช้วิธีต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธี ไม่เคยปรากฏ

เลยสักคร้ังเดียวว่าได้มีนักศึกษาหรืออาจารย์ธรรมศาสตร์ใช้อาวุธหรือ 

วัตถุระเบิดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  ทั้งสิ้น

ข้อเท็จจริงที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้ ก็มีส่วนพาดพิงถึงผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีทั้งหลายว่า 

(๑) มีความโน้มเอียงทางด้านการเมืองไปในทางที่ไม่พึง

ปรารถนาหรือไม่ 

(๒) ต้องการจะปลุกความตื่นตัวทางการเมืองแก่นักศึกษาเพียงใด 

คำาถามข้อท่ี ๒ น้ัน ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เฉพาะอย่างยิ่ง

ในข้อ ๒ ตรงกันข้ามตั้งแต่คณะบริหารคณะนี้เริ่มทำางานรับผิดชอบมา

ตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑8 ได้พยายามที่จะแนะนำาควบคุมนักศึกษา

ทั้งหลายให้กระทำาการภายในขอบเขตที่กล่าวข้างต้น แต่เรื่องนี้ต้อง

อาศัยเวลาสักหน่อย เพราะนักศึกษาในธรรมศาสตร์ (และมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ  ) ได้ถูกปล่อยปละละเลยให้กระทำาได้ตามชอบใจมาเป็นเวลานาน

เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา การที่จะแนะนำา

ควบคุมให้ดำาเนินกลับมาในทำานองที่ถูกต้องนั้นยาก และต้องใช้ความ

พยายาม ใช้เวลามากพอสมควร เคราะห์ดีที่นักศึกษาของเราส่วนใหญ่ 

มีความสำานึกรับผิดชอบ และเคราะห์ดีท่ีผู้บริหารปัจจุบันพอจะได้รับ

ความไว้วางใจจากนักศึกษาส่วนมากว่าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาควบคุมเขา

อย่างเดียว เราให้เหตุผลแก่เขาด้วย จึงไม่มีเหตุขัดแย้งรุนแรงกันมาใน 

มหาวิทยาลัยนี้
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ส่วนปัญหาข้อ ๑ เกี่ยวกับอธิการบดีปัจจุบันนี้ซึ่งมีผู้กล่าวหา 

ต่าง ๆ  เช่น เป็นผู้ยุยงนักศึกษาบ้าง ข้อเหล่านี้ผมไม่สมควรจะกล่าวว่า

เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง เพราะใครเชื่อผมก็คงเชื่อตลอดไป ถ้าใครไม่เชื่อ 

ผมก็คงไม่เชื่อตลอดไป แต่ผมใคร่จะเสนอข้อเท็จจริง ๒ ข้อ คือ

(๑) ผมมีอุดมคติเสมอว่าจะต่อสู้กับเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็น

เผด็จการฝ่ายซ้ายหรือเผด็จการฝ่ายขวา 

(๒) ประวัติการงานของผมรับราชการมาประมาณ ๓๐ ปี เป็น 

ผู้ว่าการธนาคารชาติมา ๑๒ ปี คงจะเป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย 

ของท่านสาธุชนทั้งหลายได้บ้างกระมัง
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คำาปราศรัยของอธิการบด ี

เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 

๒/๒๕๑๘

คำาถอดเทปบันทึกเสียงของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาภาค ๒ 

ออกอากาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

เวลา ๒๑.๔๐-๒๒.๑๐ น.

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑8 เป็นวันเปิด

ภาคที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย ความจริงวันเปิดภาค ๒ ปีการศึกษานี้ 

เราได้กำาหนดเอาไว้วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน เราจำาเป็นที่จะต้องเลื่อนเป็น

วันท่ี ๑๗ ก็เพราะเหตุว่ากรุงเทพฯ ประสบอุทกภัย นักศึกษาทั้งหลาย

กับอาจารย์ไม่มีความสะดวกท่ีจะมามหาวิทยาลัยเพื่อจะจดทะเบียน

หรือดำาเนินการทางด้านอื่น เนื่องด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึง

ได้เลื่อนกำาหนดเปิดภาคการศึกษาในวันนี้คือวันที่ ๑๗ ถึงแม้เหตุการณ์

ยังไม่เรียบร้อย แต่เชื่อว่าคงจะไม่ทำาความลำาบากให้แก่นักศึกษามาก 

จนเกินไปนัก

ในโอกาสท่ีเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ผมใคร่จะ

ขอเรียนรายงานว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปในระยะ  
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๙ เดือน ที่พวกเราเข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง งานท่ี

เราทำานั้นพอจะแยกออกได้เป็น (๑) งานทางวิชาการ (๒) งานธุรการ 

(๓) งานวางแผนและพัฒนา และ (๔) งานด้านนักศึกษา

ในด้านทางวิชาการน้ัน มหาวิทยาลัยคำานึงถึงความเสมอภาค

ในการที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เหตุนี้ 

มหาวิทยาลัยจึงได้พยายามที่จะคิดถึงวิธีที่จะศึกษาใหม่ประเภทท่ีจะ

ให้โอกาสแก่นักศึกษาและนักเรียนที่ไม่เคยเรียนในกรุงเทพฯ ให้ได้มา

เรียนในกรุงเทพฯ ในการเช่นนี้อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษา

ใหม่สำาหรับปี ๒๕๑๙ หรือปี ๒๕๒๐ แล้วแต่กรณี ถ้าทำาได้ทันก็จะ

เป็นปี ๒๕๑๙ ต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนชั้น ม.ศ.

๓ ม.ศ.๔ ม.ศ.๕ ในกรุงเทพฯ ได้เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ด้วย การที่จะกระทำาในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม

และกำาลังพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม ท่านทั้งหลายได้ฟังคำาพูดของผม 

นี้คงจะมีความพอใจในการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนหลักการ 

ในการรับนักศึกษาใหม่

เรื่องที่ ๒ ที่สำาคัญมากสำาหรับนักศึกษาก็คือหลักสูตรวิชาพื้นฐาน  

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้ีจะผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ความ

ชำานาญในวิชาเอกของตนจะเป็นรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

หรือสังคมวิทยาหรือแขนงอื่นใดก็ตาม เราเห็นว่าในปีแรกท่ีนักศึกษา 

เข้ามามหาวิทยาลัยนั้นจำาเป็นจะต้องมีความรู้กว้างขวางเหมาะสำาหรับ

ที่จะเป็นบัณฑิตต่อไปในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้น จึงพยายามตั้ง

หลักสูตรพื้นฐานให้นักศึกษาได้เล่าเรียนเป็นนโยบาย เป็นหลักสูตร

กว้าง ๆ  เช่น นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จำาเป็นที่จะต้องรู้เรื่องปรัชญา 
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อารยธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนกระทั่งสังคมทั้งหลายและวิชาอื่นด้วย 

การที่เราเห็นว่าหลักสูตรพื้นฐานมีความสำาคัญมากนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้

ดำาเนินการเป็น ๓ ประการ

๑. ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และในการ

ปรับปรุงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนหน่วยกิต จำานวนวิชาที่จะ

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น

๒. ปรับปรุงการอำานวยการหลักสูตรให้เป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีสามารถอุทิศเวลาในเรื่องนี้โดยมีผู้ช่วย

พอสมควร และ

๓. จัดให้มีที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาโดยให้อาจารย ์

จำานวนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ การให้คำาปรึกษาแก่

นักศึกษาใหม่นี้เป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่านักศึกษาใหม่ย่อม

ไม่คุ้นเคยกับงานของมหาวิทยาลัย งานท่ีจะต้องเล่าเรียนด้วยตนเอง 

และที่สำาคัญมากกว่านั้นก็คือ ถ้าหากว่าเราจะรับนักศึกษาใหม่ที่อยู่ตาม 

หัวบ้านหัวเมือง แทนที่จะมีวาสนาที่จะได้เรียนในกรุงเทพฯ อย่างเดียว

แล้ว จำาเป็นที่จะต้องสนใจให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละคนเป็นพิเศษ

สำาหรับนักศึกษาที่พ้นไปจากหลักสูตรพื้นฐานแล้วจำาเป็นท่ีจะ

ต้องเลือกเรียนวิชาเอก ในเรื่องวิชาเอกนี้เราพยายามที่จะให้นักศึกษา

ได้เรียนอย่างลึกซึ้งในวิชาเอกของตัว แต่ในขณะเดียวกันก็พยายาม

ที่จะให้กว้างขวางในสาขาวิชาที่อื่นด้วย เนื่องด้วยเหตุน้ี หลักสูตรท่ี

มหาวิทยาลัยกำาลังทำาอยู่นี้จึงเข้าใจว่าในปีหน้าคงจะได้ใช้ก็เป็นหลักสูตร

อย่างที่ผมได้เรียนมาข้างต้น
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สำาหรับด้านอาจารย์ในทางด้านวิชาการนั้น ทางมหาวิทยาลัย

ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยให้มากขึ้น ให้อาจารย์ได้มีโอกาสลาพักเพื่อ

การวิจัย และนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาส 

ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อท่ีจะได้เพิ่มกำาลังคนท่ีมีอยู่ในขณะนี้ 

ในเวลานี้ทางมหาวิทยาลัยก็กำาลังดำาเนินการคัดเลือกท้ังอาจารย์และ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย

อื่นด้วยที่จะให้ทุนไปศึกษาต่อ ผลของการพิจารณาเรื่องน้ีคงจะสำาเร็จ 

ในไม่ช้า การท่ีมหาวิทยาลัยต้องยอมเสียสละเงินเป็นจำานวนมาก 

เพื่อท่ีจะสร้างสมอาจารย์นี้ก็ตรงกับความต้องการในหลักสูตรปัจจุบัน 

ซ่ึงอาจารย์ท้ังหลายนอกจากจะต้องทำางานสอนแล้วยังจำาเป็นที่จะต้อง

ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ต้องการ

สนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำาการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการที่จะเพิ่มวิชา

ความรู้

ในโครงสร้างทางวิชาการซึ่งเรากำาลังพยายามจัดการปรับปรุง

แก้ไขอยู่นั้นได้มีข้อคิดใหม่ ๆ  อยู่หลายข้อซึ่งผมเข้าใจว่าในขั้นมหา- 

วิทยาลัย ในขั้นอธิการบดีและคณาจารย์ทั้งหลายนี้ก็คงจะได้ดำาเนินการ

ในรอบแรกภายในเดือนนี้ ซึ่งผลของการพิจารณานั้นก็จะได้นำาไปเสนอ

แก่สภามหาวิทยาลัยและแก่ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อจะได้ดำาเนิน

การตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

งานที่ ๒ เกี่ยวกับธุรการ งานธุรการนี้ครอบคลุมถึงสถานที่ 

ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ

ครอบคลุมจนกระท่ังคนท่ีจะทำางานธุรการในมหาวิทยาลัยด้วย เรื่อง

สถานที่นี้ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
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ท่าพระจันทร์มีความเบียดเสียดเยียดยัดกันเป็นอันมาก ขาดตึกเรียน  

ขาดห้องกีฬา และขาดสถานที่ทุกชนิดสำาหรับอาจารย์และนักศึกษา ทาง

มหาวิทยาลัยถ้าพูดถึงโครงการระยะยาวแล้วเรามีที่ดินอยู่ที่รังสิตก็ได้

คำานึงถึงข้อนั้นแล้วก็จะขยาย (ไม่ใช่ย้าย) สถานที่ออกไปยังรังสิตต่อไป 

ที่ท่าพระจันทร์นี้ยังจะเก็บไว้สำาหรับที่จะเป็นสถานที่มหาวิทยาลัยในงาน

ต่าง ๆ  ที่จะต้องการขยายอีกต่อไป

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่ งที่ ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีความวิตกห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏเนือง ๆ  

ว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดข้ึนจากภายนอกนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขป้องกันได้ แต่ 

เหตุการณ์ท่ีมันจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น คณะ 

ผู้บริหารก็พยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น พยายามจัดยาม

ให้มากพอเพียง พยายามแก้ไขปรับปรุงแสงสว่างในเวลาค่ำาคืน และใน

ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าจะต้องประกาศเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่ง

เป็นเวลาวิกาลไว้ให้เป็นเวลาที่ปลอดคน กล่าวคือเวลา ๒๒.๓๐ น. เป็น

เวลาที่พวกนักศึกษาภาคค่ำาได้เรียนเลิกไปแล้วจนกระทั่งถึง ๖.๐๐ น. 

หรือ ๕.๓๐ น. ของรุ่งเช้าก็จะประกาศออกมาเป็นเวลาที่ปลอดคน ทั้งนี้

ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์หรือนักศึกษาจะต้องไม่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

ใครมีกิจธุระที่จะต้องอยู่เกิน ๒๒.๓๐ น. ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์

หรือแม้แต่บุคคลภายนอกก็มาขออนุญาตแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ 

แต่ในการที่ทำาให้มีเวลาปลอดคนปรากฏเช่นนี้จะทำาให้ยามดำาเนินการ

ไปได้โดยมีประสิทธิภาพ และจะแก้ปัญหาหลายต่อหลายเร่ืองรวมทั้ง
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ความไม่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยด้วย นี่เป็นส่ิงที่กำาลังพยายามจัด

กระทำากันเป็นขั้นตอนไป

มหาวิทยาลัยคำานึงถึงข้าราชการธุรการ และลูกจ้างในมหา- 

วิทยาลัย และเห็นว่าระบบการทำางานของลูกจ้างและข้าราชการธุรการ

นั้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ขวัญของข้าราชการธุรการรู้สึกว่าจะด้อยลง

กว่าขวัญของอาจารย์ รู้สึกเหมือนว่าตัวเป็นคนท่ีด้อยในวิชาการไม่ได ้

รับความยกย่องนับถืออย่างอาจารย์ แท้ที่จริงข้าราชการธุรการใน

มหาวิทยาลัยนั้นมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าอาจารย์จะ

ทำาอะไรที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา หรือนักศึกษาจะทำาอะไรที่จะให้

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยนั้น ถ้าหากว่าไม่ได้ข้าราชการธุรการก็จะ

ไม่ได้รับการดำาเนินการไปในทางที่ถูกต้องนัก และก็ไม่สามารถที่จะ

ดำาเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงทำาได้อยู่ 

๒–๓ อย่างที่จะปรับปรุงงานธุรการของมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น ได้มีการ

สัมมนาข้าราชการธุรการทำาให้ข้าราชการธุรการทั้งเก่าและใหม่รู้สำานึก 

ในความรับผิดชอบและได้แลกเปลี่ยนปัญหาของตนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ 

ไม่ได้เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือข้าราชการธุรการอย่างเดียว ยังเป็นประโยชน์

แก่มหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วย

งานที่ ๒ ที่เรากำาลังจะกระทำาอยู่ก็ถือว่าได้มีหนังสือไปยังสำานัก

งบประมาณ ขอให้สำานักงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่ที่สันทัดในการจัดงาน

และในการดำาเนินงานธุรการมาวางรูปแบบให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้

ดำาเนินการได้ถูกต้อง ทุกวันนี้สำานักงบประมาณมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

ในทางด้านนี้ มหาวิทยาลัยควรจะเรียนรู้และถือประโยชน์ว่าการที่สำานัก
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งบประมาณมีบริการนี้ ซึ่งสำานักงบประมาณคงจะตอบสนองมาโดย 

ไม่ชักช้านี่เป็นงานทางด้านธุรการ

แต่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะหาเช้ากินค่ำาไม่ได้ ต้อง

พิจารณาถึงแผนระยะยาวและระยะปานกลาง ในขณะนี้ มหาวิทยาลัย 

อย่างที่ผมเรียนมาแล้ว คือว่านอกจากจะทำางานด้านวิชาการ ปรับปรุง

หลักสูตรต่าง ๆ  และงานปรับปรุงทางธุรการให้ดีขึ้น เราก็พยายามให้

มหาวิทยาลัยนี้มองไปข้างหน้าว่าใน ๕ ปีข้างหน้านี้เราจะดำาเนินไป 

ในทำานองใด เร่ืองเหล่านี้มีกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการอยู่คณะ

หน่ึง ฝ่ายการวางแผนอยู่คณะหนึ่ง ซึ่งควบคุมไปถึงเร่ืองโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัยว่าในอนาคตเราควรจะดำาเนินการไปอย่างใด จะควรให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนในการปกครองมหาวิยาลัยหรือไม่เพียงใด จะควร

ให้อาจารย์มีส่วนในการปกครองมหาวิทยาลัยได้เพียงใด ซึ่งคำาตอบของ

เราก็คือว่า ควรให้ทุกฝ่ายรวมทั้งข้าราชการธุรการเข้ามามีส่วนในการ

ดำาเนินงานมหาวิทยาลัยด้วยตามระบบประชาธิปไตย เรื่องนี้กำาลังอยู่

ในข่ายพิจารณาและกำาลังจะเสร็จอยู่ภายในเดือนนี้หรือภายในปีนี้คง

ดำาเนินการสำาเร็จได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาและ

วางแผน ก็จะพยายามที่จะให้มหาวิทยาลัยคำานึงถึงในข้อที่จะต้องใช้เงิน

ทองเป็นจำานวนมาก เพื่อจะขยายสถานท่ีของมหาวิทยาลัยไปอยู่รังสิต

ซึ่งจะเป็นแผนระยะยาว

งานทั้งหลายจะเป็นธุรการก็ดี วิชาการก็ดี หรือว่าพัฒนาก็ดี 

ในฐานะที่ผมเป็นอธิการบดีรู้สึกมีความพึงพอใจมาก ที่อาจารย์ทั้งหลาย

และข้าราชการธุรการรวมทั้งนักศึกษาด้วย ได้พยายามใช้วิจารญาณ 

และวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือ กำาลังแค่อธิการบดีจะทำาอะไรไม่ได้  
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นับเป็นที่น่าปลื้มใจที่อาจารย์ทั้งหลายได้เอาใจใส่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ผมขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี

ทีนี้มาถึงวาระสุดท้ายที่ผมจะกล่าวก็คือ งานฝ่ายการนักศึกษา 

เรื่องงานฝ่ายการนักศึกษาน้ีมหาวิทยาลัยมาพิจารณาดูว่านักศึกษา 

ทั้งหลายส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะเล่าเรียนเข้าห้องเรียนและค้นคว้า

ต่าง ๆ  มีความบกพร่องอยู่ท่ีว่านักศึกษาไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมาก  

มักจะฟังคำาบรรยายแล้วนำาไปตอบในข้อสอบ ขาดความคิดประการหนึ่ง 

และไม่ได้คิดให้รอบคอบ เหมือนกับนกแก้วซึ่งฟังคำาบรรยายออกมา 

แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้ที่แท้จริง วิชาความรู้นั้นจะต้องเกิด

จากความคิดและความคิดนั้นจะต้องเกิดมาจากหนังสือ คือเราจะต้อง 

ดูว่าคนอื่นเขาพูดว่าอย่างไร ไม่ใช่ว่าแต่อาจารย์พูดว่าอย่างไร อาจารย์

ผู้อื่นเขาพูดกันว่าอย่างไร ในข้อนี้เป็นข้อที่นักศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น มักจะขาดตก 

บกพร่องเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนับสนุนนักศึกษาต่อไป

นอกจากเรื่องการเรียนของนักศึกษาแล้ว กิจกรรมภายนอกของ

นักศึกษาเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนี้ไม่ขัดข้อง เพราะเหตุว่านักศึกษา

ทั้งหลายควรจะเป็นบุคคลในสังคมที่จะพยายามให้สังคมไทยนี้มีความดี 

มีความสงบสุขมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยเห็นด้วยและนอกไปจาก

นั้นมหาวิทยาลัยยังเห็นด้วยว่านักศึกษาทั้งหลายไม่ควรกระทำาแต่เฉพาะ

กิจกรรมทางการเมือง ควรที่จะกระทำากิจกรรมนอกหลักสูตรไปทำานองที่

เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ ซึ่งประกอบกันเป็นองค์ประกอบ

สังคมเป็นอย่างดี เนื่องด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนท่ีจะให้

นักศึกษาทำากิจกรรมต่าง ๆ  แต่มีกิจกรรมบางเรื่องถ้าหากว่าจะเป็นการ
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ขัดกับความสงบสุขของมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นการขัดกับเสรีภาพใน

การศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้น ได้รับเสรีภาพในการเรียน การ

สอนอย่างเต็มที่อย่างบริบูรณ์

เคราะห์ดีที่ผมพอจะพูดได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นี้มีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และที่มีเสียง

ครหานินทาถึงนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าเป็นผู้ที่ก่อกวนความสงบ 

เป็นผู้ท่ีชอบใช้กฎหมู่ ผมใคร่จะกราบเรียนว่าในฐานะที่ผมใกล้ชิดกับ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ นักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาที่เอาใจใส่

และมีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองพอสมควร ในการที่ได ้

มีเหตุอันไม่สงบในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ดี ในบริเวณนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ว่าใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่สนามหลวงก็ดี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นเพียง

ส่วนเดียวที่กระทำาการเช่นนั้นและก็เป็นส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ี

เขากระทำานั้นจะดีหรือไม่ดี ท่านทั้งหลายควรพิจารณาโดยรอบคอบ 

ไม่ใช่ถ้าหากว่านักศึกษาทำาอะไรก่อกวนความสงบแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ด ี

ทั้งน้ัน แท้จริงนั้นความไม่สงบอาจจะเกิดขึ้นโดยที่นักศึกษาไม่ต้อง

เกี่ยวข้องก็ได้ เพราะเหตุว่าบ้านเมืองของเรายังมีปัญหาอยู่เป็นอันมาก 

สรุปความแล้วเท่าที่ผมได้คุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ได้

มั่วสุมพบปะ อมธ. ๒ รุ่นมาแล้วผมพอจะกล่าวได้ว่า อมธ. ของเรานี้

ใช้สิทธิเสรีภาพในทางรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ คือ มีเสรีภาพในการคิด 

เสรีภาพในการรวมตัวโดยสันติวิธีและปราศจากอาวุธ สิ่งที่ทำาให้ผม

เห็นว่าความเข้าใจผิดของมนุษย์ทั่วไปในประเทศไทยท่ีมีต่อนักศึกษา
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ธรรมศาสตร์นั้น เป็นข้อที่ไม่ให้ความยุติธรรมแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ของ

ธรรมศาสตร์ จึงแสดงความเห็นไว้เพื่อที่จะแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้

ทีนี้ผมใคร่จะพูดกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยว่า ในโอกาสที่เปิด

ภาคการศึกษา ๒ นี้ หวังว่านักศึกษาทั้งหลายจะได้เล่าเรียน อุตส่าห์

เล่าเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนให้เป็นประโยชน์และคงจะได้ผลในภาค

ที่ ๒ ของปีการศึกษานี้เป็นอย่างดีทั่วทุกคน

ข้อที่อาจารย์ท้ังหลายมีความสนใจเป็นพิเศษ ที่จะชักจูงให้

นักศึกษาใช้ความพยายามเป็นพิเศษในวาระเปิดภาคเรียนภาคที่ ๒ นี ้

ก็คือ การรักษาความสะอาด การปิดโปสเตอร์ต่าง ๆ  นั้น ถ้าหากว่า

นักศึกษายังคงกระทำาอยู่อย่างที่เคยทำามา คือ นึกจะปิดโปสเตอร์ที่ไหน

ก็ปิด นึกจะทิ้งของที่ไหนก็ทิ้ง มหาวิทยาลัยของเราก็จะขาดความสะอาด

และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นขอให้

นักศึกษาทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่ง อมธ. ซึ่งมีหน้าที่บริหารนักศึกษา

นั้นขอได้สำาเหนียกในเรื่องนี้ และพยายามทำาให้มหาวิทยาลัยของเรามี

ความสะอาดความน่าดูยิ่งขึ้น

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยได้ปรารภไว้ว่าจะจัดให้มีการควบคุม 

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยในเวลาวิกาลน้ัน มหาวิทยาลัยตั้งใจ 

จริง ๆ  ท่ีจะกระทำาและคิดว่าความตั้งใจนี้จะไม่เป็นผลสำาเร็จถ้าหากว่า

นักศึกษาทั้งหลายไม่ร่วมมือร่วมใจ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอร้อง เฉพาะ

อย่างยิ่งอธิการบดีคนนี้ ขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลาย จะมีกิจกรรมนอก

เหนือไปจากเวลาที่กำาหนดไว้คือหลังจาก ๒๒.๓๐ น. การขออนุญาต

จากมหาวิทยาลัยจะไม่ยากเลย นักศึกษาท้ังหลายยังดำาเนินกิจการ

ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นวางใจได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีระเบียบนี้ขึ้นมา 
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ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ในทางด้านสังคม ในทางด้าน

การเมือง หรือในด้านอื่น ๆ  ของนักศึกษาแต่อย่างไร

สุดท้ายนี้ ถ้าหากว่านักศึกษามีอะไรท่ีข้องใจหรือไม่เข้าใจ 

ต้องการทราบนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษามีโอกาส

ที่จะพบกับอธิการบดีได้ตลอดเวลา ผมเองได้พยายามมีการประชุม

ระหว่าง อมธ. กับอธิการบดีแทบทุกสัปดาห์เพื่อทำาความเข้าใจซึ่งกัน

และกัน ให้หน้าที่ความรับผิดชอบของ อมธ. ที่มีแก่นักศึกษาท้ังหลาย 

ที่มีแก่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุม นอกไป 

จากน้ัน นักศึกษาแต่ละคนมีเรื่องอะไรก็พูดกับอธิการบดีหรือเขียน

บันทึกถึงอธิการบดีได้เสมอ ขอให้ภาคการศึกษาใหม่ของเราได้ 

ดำาเนินไปโดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านทั้งหลายจงเล่าเรียนได้

ประโยชน์สมปรารถนาทุกประการ
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ดร.ป๋วย กับหนังสือพิมพ์

คำาปราศรัยของ ดร.ป๋วย

ต่อสื่อมวลชนและอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๙

อธิก�รบดี:

ท่านเพื่อนอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ตลอดจน

สื่อมวลชนที่เชิญมาในวันนี้ เพ่ือความแจ่มแจ้ง ในการประชุมในวันนี้  

ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการสอนระหว่างเวลา ๑๖–๑8 นาฬิกา  

เพราะฉะนั้น อาจารย์หรือนักศึกษาที่ต้องไปสอนหรือไปเรียนในชั่วโมง 

๑๗ นาฬิกา ก็ขอความกรุณาให้หยุด เร่ืองท่ีผมตั้งใจจะมาพูดในวันนี้

เป็นเร่ืองท่ีใคร่จะปรับทุกข์ซึ่งกันและกัน มีเรื่อง ๒–๓ เรื่อง ซึ่งน่าจะ

แสดงออกให้เป็นที่ชัดเจนตามประสาของคนที่อยู่ด้วยกันในสถาบัน

เดียวกันนี้ ผมจึงเห็นเป็นเรื่องที่น่าจะนำาเอามาพูดในโอกาสอันควร

เรื่องที่ ๑ ก็คือตามที่ใบปลิวและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

พาดพิงถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี้ ทำาให้เข้าใจไปได้ว่าสถาบันนี้ในเมื่อ 

มีผู้บริหารอย่างนี้ คงจะเป็นสถาบันที่เป็นที่รังเกียจ เพราะฉะนั้น เรื่องนี ้

ผมจะเอามาพูดในเบื้องต้น ในการที่จะพูดนี้เราไม่จำาเป็นที่จะต้อง

ติเตียนใคร เราต้องการที่จะปรับความเข้าใจในหมู่ผู้ที่อยู่ในสถาบัน

เดียวกัน เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้นแล้วจะได้ตั้งใจทำางานในด้าน 

วิชาการและด้านบริหารได้ตลอดรอดฝั่ง
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บรรลือ คงจันทร์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 

เสน่ห์ จามริก, นงเยาว์ ชัยเสรี
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เรื่องที่ ๒ ผมอยากจะพูดให้นักศึกษาฟัง ซึ่งมีนักศึกษาหลายคน

และอาจารย์หลายคนสงสัยกันว่า ผมไปต่างประเทศบ่อย ๆ  และไปทีไร

เกิดเรื่องที่ธรรมศาสตร์ทุกทีนั้น เป็นการจงใจหรือว่ามีประโยชน์หรือมี

โทษประการใด

เรื่องที่ ๓ ท่ีผมอยากจะพูดให้นักศึกษาฟังก็คือ เรื่องความ

ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญมากพอสมควร

ผมจะเริ่มด้วยเรื่องที่ ๑ ก่อน ท่านอาจารย์ ข้าราชการ และ

นักศึกษาทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่า เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 

ระหว่างที่ผมไปต่างประเทศน้ันมีอย่างไรบ้าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

ก่อนที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศ ผมได้เชิญอาจารย์ ข้าราชการ และ

ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อจะชี้แจงให้เห็นว่าเราจะแก้โครงสร้าง

ใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ทั้งในด้านการปกครองมหาวิทยาลัยและ

ทางด้านวิชาการซึ่งเป็นเรื่องยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่เรายัง

ไม่ได้ตัดสินใจกันเสียที ผมก็ได้นำาเร่ืองเข้ามาสู่ที่ประชุมโดยที่ได้ผ่าน

ขั้นตอนการพิจารณาสภาอาจารย์ กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 

กรรมการที่ปรึกษาทางฝ่ายพัฒนาและวางแผนแล้ว ในเมื่อมีความเห็น

ขัดกัน ความเห็นของผมก็จำาเป็นต้องออกมาเพื่อที่จะได้ตัดสินว่าควรจะ

เป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนตามระบบประชาธิปไตยเพราะเหตุว่า 

เราอยู่ด้วยกัน จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ในรูปแบบ เราก็จำาเป็นต้อง 

ปรึกษากัน 



288 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในการประชุมคราวนั้นผมได้ย้ำากับอาจารย์ นักศึกษา และ

ข้าราชการธุรการว่า ถ้าหากว่ายังมีความเห็นอย่างไรถึงแม้ที่ขัดกับผม 

หรือสนับสนุนผมก็ขอให้นำาเอามาพิจารณาภายหลัง ซ่ึงในขณะน้ีผมก็

กำาลังพิจารณาอยู่ เมื่อเสร็จแล้วอาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าอาจจะประชุม

อีกหนหนึ่งเพื่อชี้แจงบางข้อให้แจ่มแจ้ง และความเห็นของอาจารย์ 

ข้าราชการธุรการ นักศึกษา ที่ส่งมาให้ผมนั้นผมก็ต้องพิจารณาดูว่า ถ้า

ดีมีเหตุผลผมก็จะรับแก้ของผม แต่ถ้าผมไม่เห็นด้วยผมก็จะต้องแสดง

เหตุผลว่าเพราะเหตุใดผมจึงไม่เห็นด้วย ในการที่จะประชุมกันอย่างนี้ 

ก็ถือว่าเป็นการประชุมเหมือนคนท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกันว่าเราควร

จะทำาอย่างไร 

 แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องก็ไปล่วงรู้ถึงคนภายนอก ในวันท่ี 8 

ธันวาคม ๒๕๑8 หนังสือพิมพ์สยามิศร์ ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่ง

ลงข่าวในหน้า ๑ พาดหัวข่าวว่า “ดร.ป๋วย ใช้พลังนักศึกษาเปล่ียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคอมมูน” ผมไม่จำาเป็นต้องบอกว่า

คอมมูนนี้มันดีหรือไม่ดี คนที่ไปเมืองจีนมารวมทั้งรัฐมนตรี นายก

รัฐมนตรี ก็ชมเชยคอมมูนของคนจีน แต่ข้อนั้นไม่ได้เป็นประเด็น 

ประเด็นอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ต้ังใจจะทำาเป็นคอมมูน แล้วก็ดูตามโครงสร้าง

นั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่คอมมูน 

ในหนังสือพิมพ์สยามิศร์ดังกล่าวนั้น ก็ได้ลงข่าวคลาดเคลื่อน

อยู่หลายประการ ผมไม่นำามาอ่าน แต่ว่าที่แสดงเจตนาของผู้ที่เขียน

นั้นก็คือ ตอนสุดท้ายที่บอกว่า “ดร.ป๋วย เป็นอธิการบดี ตำาแหน่ง

เป็นศาสตราจารย์ เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ มีภรรยาเป็นสตรี

ชาวอังกฤษแบบเดียวกับพันเอกสมคิด ศรีสังคม สำาหรับ ดร.ป๋วยเอง
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นั้นมีชื่อที่เรียกกันในประเทศคอมมิวนิสต์ หวง เผ่ย เชี่ยน เป็นภาษา

จีนกลางหรือภาษาก๊กฮ้ือ แต่ช่ือเดิมของ ดร.ป๋วย ซึ่งเป็นจีนนั้นใช้

ภาษาแต้จิ๋วว่า อึ๊ง ปวย เกียม” ก็ความจริงเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก

ประหลาดอะไร เตี่ยผมเป็นจีน เตี่ยผมก็ให้ชื่อเป็นจีน แล้วจะอ่านใน

ประเทศคอมมิวนิสต์หรือในประเทศไต้หวันที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์มัน

ก็ต้องอ่านว่า หวง เผ่ย เช่ียน แต่ว่าอย่างไรก็ตามแสดงว่าเจตนาของ 

ผู้เขียนนั้นก็ต้องการที่จะแสดงอะไรบางอย่าง 

เรื่องนี้รองอธิการบดีซึ่งรักษาการในตำาแหน่งอยู่ในขณะน้ัน คือ 

อาจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี ได้มีหนังสือชี้แจงให้ฟังว่า โครงสร้างที่เรากำาลัง

พิจารณานั้นมันไม่ใช่คอมมูนและโครงสร้างมีอย่างไรบ้าง และก็ช้ีแจง

จนกระทั่งตลอดไปถึงสาเหตุที่เราพยายามที่จะเปล่ียนโครงสร้างต่าง ๆ   

นั้นก็สืบเนื่องมาหลายปีแล้ว อธิการบดีล่วงพ้นมา ๓ อธิการบดีแล้ว  

ถ้าจะรวมผู้รักษาการณ์ในตำาแหน่งอธิการบดีก็ได้แก่ ๕ อธิการบดี มัน

ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเรา ท่านอาจารย์นงเยาว์ท่านก็ช้ีแจงให้หนังสือพิมพ์

และนักศึกษา อาจารย์ และคนท่ัวไปทราบ อาจารย์นงเยาว์ก็เลยถูก

หนังสือพิมพ์สยามิศร์ในวาระต่อไปเปิดเผยว่า เกิดความโมโหถึงกับ

เกรี้ยวกราดอะไรต่าง ๆ  สำาหรับผมเองเกิดมายังไม่เคยเห็นอาจารย์

นงเยาว์โมโหเลย อยากจะดูเหมือนกัน นั้นก็เป็นเรื่องที่เรียบร้อยกันมา

เป็นระยะเวลาหนึ่ง 

ต่อมาในวันที่ ๒๒ มกราคม ศกน้ี ได้มีการแจกใบปลิว

แถลงการณ์ ฉบับท่ี ๑ แต่ไม่ลงช่ือว่ามาจากใคร เพียงแต่ว่ามีการ

เปิดโปงแผนอุบาทว์ของสุนัขรับใช้จักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์ ใน

แถลงการณ์นั้นปรากฏว่าแผนการของพวกสุนัขรับใช้คอมมิวนิสต์ซึ่งได้
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ประชุมวางแผนกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งย่านชานกรุงเทพฯ มีย่อ ๆ  ดังนี้ 

คือ “พวกมันและหน้าม้ารับจ้างของมันจำานวนหนึ่งจะจัดการชุมนุมท่ี

ท้องสนามหลวงในวันศุกร์ท่ี ๒๓ นี้ และอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชน

ตามแบบฉบับการแอบอ้างของพวกมัน พวกมันจะดำาเนินการอภิปราย

เรียกร้องต่าง ๆ  ในนามของสภาประชาชนท่ีพวกมันจัดต้ังกันขึ้นอย่าง

เถื่อน ๆ  โดยที่ประชาชนเรา ๆ  ท่าน ๆ  ไม่ได้รับรู้หรือยอมรับแต่ประการ

ใด ตามแผนของมัน เม่ือพวกก่อกวนเมืองท้ังหลายได้พูดไฮปาร์คปลุก

เร้าประชาชนไทยมุงได้จำานวนมากพอแล้วเกิดอารมณ์ฮึดฮัดแล้ว พวก

มันก็จะพาประชาชนเดินขบวนไปยังพระราชวังสวนจิตรลดา แล้วยื่น

ฎีกาถวายในหลวง ความจริงคนที่เขียนก็ไม่ทราบว่าในหลวงท่าน

ไม่ได้อยู่จิตรลดา ท่านอยู่เชียงใหม่ ให้โปรดเกล้าฯ ปลดคณะรัฐบาล 

รักษาการณ์ชุดปัจจุบันนี้ และแต่งตั้งให้นายป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็น 

นายกรัฐมนตรีรักษาการณ์คนใหม่ โดยมีบุคคลร่วมคณะรัฐมนตรี คือ 

พันเอกสมคิด ศรีสังคม นายแคล้ว นรปติ นายไขแสง สุกใส นายเสน่ห์ 

จามริก นายธวัช มกรพงศ์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายปราโมทย์ 

นาครทรรพ และบุคคลในพวกมันอีกหลายคน” 

ในตอนท้ายของแถลงการณ์ฉบับที่ ๑ นี้ เขาก็วิงวอนว่าอย่าไป

หลงเชื่อคำาโฆษณาเลย แล้วก็อย่าสนใจกันเป็นไทยมุงกับการชุมนุมของ

พวกมันที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๓ มกราคม ศกนี้ หนังสือพิมพ์

สยามิศร์ลงพาดหัวว่า “ฝ่ายซ้ายปลุกระดมขั้นแตกหัก เดินขบวนปลด

รัฐบาลรักษาการณ์ตั้งป๋วยเป็นนายกรัฐมนตรี” กลุ่มฝ่ายซ้ายเร่ิมแผน

ปลุกระดมมวลชนขั้นแตกหัก และที่พูดอะไรทั้งหมดก็ตรงกับใบปลิวที่

ไม่มีผู้ลงชื่อ แล้วก็นักข่าวสยามิศร์ก็ไม่ลงชื่อเช่นกัน แต่ใจความเหมือน
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กับที่ผมได้อ่านเมื่อกี้นี้ ประจวบกับความจริงถ้าพูดไปแล้วผมไม่เคยรู้

ด้วยซ้ำาว่าเขามีการประชุมกันที่สนามหลวง เพื่อเปิดสภาประชาชน 

ใครจะเป็นคนจัดผมก็ไม่รู้ ด้วยความซื่อของผมในวันท่ี ๒๓ ซ่ึงเป็นวัน

ที่จะเดินขบวนไปต้ังผมเป็นนายกรัฐมนตรี ตามกำาหนดของผมจะต้อง

ไปประชุมท่ีสิงคโปร์ ตามกำาหนดผมจะก็จะกลับมาในวันท่ี ๒๗ ในวัน

อังคาร และก็ได้กลับมาตามกำาหนด เมื่อก่อนท่ีจะเดินทางก็ได้ทราบ

จากเพื่อนฝูงว่าสยามิศร์ลงหนังสือพิมพ์อย่างนี้ ผมก็เลยนึกในช้ันแรก

ว่า ถ้ามาสิงคโปร์เสียก็จะได้รู้ว่าท่ีเขาลงมาน้ันมันไม่ถูกต้อง แต่ไปถึง

สิงคโปร์ผมมานึกขึ้นมาได้และก็ยังได้พูดกับเพื่อนฝูงที่เป็นคนไทยด้วย

กัน บอกว่า “เอ ประเดี๋ยวเขาจะนึกว่าที่เขาลงข่าวนี้เลยทำาให้ผมเปิดมา

ที่สิงคโปร์ ไม่กล้าสู้หน้า” 

แล้วเหตุการณ์ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ  คือในวันที่ ๒๔ มกราคม มี

การแจกใบปลิวแถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ ต่อต้านแผนอุบาทว์ชาติช่ัวของ

สมุนจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์ ใบปลิวฉบับนี้ลงชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการ

ประชาชนแห่งประเทศไทย” อยู่ข้างท้าย มี ๒ หน้า ในนั้นก็บอกว่าใน

การท่ีเขาเปิดโปงแผนนี้ก็เลยไม่มีใครไปประชุมที่สนามหลวงในวันที่ 

๒๓ แล้วก็เลยไม่มีการประชุม อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า give a 

dog a bad name and hang it คือ หมายความว่าต้ังชื่อหมาให้มัน

ชั่ว ๆ  ไว้ แล้วก็เอาจับไปแขวนคอ คือ กุข่าวขึ้นมาแล้วอ้างว่าข้าพเจ้าทำา

อย่างนี้ แล้วก็เลยไม่มีการประชุม ซึ่งแท้ที่จริงก็ไม่มีใครคิดจะประชุมกัน

อยู่ในวันท่ี ๒๓ ผมมาเจอะทีหลังว่าสภาประชาชนเขามีการประชุมกัน

จริงแต่ไม่ใช่วันที่ ๒๓ แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมด้วย 
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แล้วในหนังสือพิมพ์สยามิศร์ วันที่ ๒๖ ก็ลงข่าวว่า “ป๋วยบิน

หนีข่าวปลุกระดมเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษาการณ์ตั้งตนเป็นนายก” 

ในนั้นก็ลงข่าวเท้าความไปอย่างเดิมแล้วก็บอกว่า “พร้อมกับข่าว 

ดังกล่าวปรากฏออกมา ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างกะทันหันโดยขอลาหยุด 

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ จนถึงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ โดยได้ออกเดินทางแล้ว 

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ นี้ โดยมอบให้ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นผู้ 

รักษาการแทน แทนท่ีจะเป็น ศาสตราจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี เหมือน 

เช่นเคย” เด็กในธรรมศาสตร์ก็รู้แล้วตั้งแต่ปี ๑ เวลาผมไปไหน อาจารย์

เสน่ห์ก็แทนทุกที ถ้าอาจารย์เสน่ห์ไม่อยู่จึงอาจารย์นงเยาว์แทน  

ถ้าอาจารย์นงเยาว์ อาจารย์เสน่ห์ ผมไม่อยู่ก็อาจารย์บรรลือแทน นี่เป็น

เรื่องธรรมดาของเรา แต่ก็เอาไปลงเสมือนว่าอาจารย์นงเยาว์ไม่ได้เป็น 

คอมมิวนิสต์ แต่ว่าอาจารย์เสน่ห์เป็นคอมมิวนิสต์ 

นักศึกษาคงจำาได้ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ก่อนออกเดินทางนั้น อมธ. 

ก็มาหาผม บอกว่าอยากจะทำาความเข้าใจกับนักศึกษาทั่ว ๆ  ไปเรื่อง

ฟุตบอล การเชียร์ฟุตบอลประเพณีนี้มันไม่มีเรื่องราวอะไรหรอก แล้ว 

ผมก็ออกหนังสือให้นักศึกษามาชุมนุมระหว่าง ๑๑.๔๕–๑๒.๔๕ น. เพื่อ

ให้ชุมนุมเชียร์ ประธานเชียร์ ประธานฟุตบอล และรองอธิการฝ่ายการ

นักศึกษาได้ช้ีแจงให้ฟัง เขาก็ลงข่าวอย่างนี้ “เมื่อวันที่ ๒๓ นี้ ดร.ป๋วย 

ได้สั่งให้นักศึกษาทุกคนหยุดเรียนเข้าประชุมที่หอประชุมใหญ่ระหว่าง 

๑๑–๑๒ นาฬิกา เพื่อทำาการชี้แจงว่าในวันแข่งขันฟุตบอลประเพณีจะ

ไม่มีการแปรอักษรเป็นรูปอักษรเป็นรูปบุคคลทั้ง ๒ คือ เช กับ เหมา 

ดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็รับคำา” 



293เหลียวหลัง แลหน้า

ผมก็กลับมาในกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๒๗ มาทำางานปกติ วัน

อังคารที่ ๒๗ หนังสือพิมพ์สยามรัฐจับเอาข่าวหนังสือพิมพ์สยามิศร์

แล้วก็ลงข่าว “ป๋วยบินหนีข่าวปลุกระดมเดินขบวนปลดรัฐบาลรักษา

การณ์ตั้งตนเป็นนายก” โควตจากหนังสือพิมพ์สยามิศร์แล้วก็เติมว่า 

“ยังสงกะสัย บินหนีหรือบินไปตั้งหลักกันแน่ครับ” ลงชื่อว่า ตันเหิม  

ต่อมาก็มีหนังสือพิมพ์ประชาชาติลงข่าวว่ามีรัฐมนตรีบางท่านพูด 

อย่างเดียวกับหนังสือพิมพ์สยามิศร์พูด และรัฐมนตรีนั้นก็มีหน้าที่ที่จะ 

รักษาความปลอดภัยความสงบแก่ประเทศชาติ ก็ โควตเอาสยามิศร์ 

เรื่องนี้จึงเป็นที่หนักใจว่ามูลแห่งความจริงมันไม่มี ผู้ใหญ่สามารถที่จะ 

เชื่อหรือไม่เชื่อหรอกแต่แกล้ง โควตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ อันตรายแก่ 

ประเทศชาติมันจะเกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่

ลงข่าว อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาบางคนก็ได้อ่าน บางคนก็ไม่ได้ 

อ่าน ใบปลิวก็มี หนังสือพิมพ์ก็มี วิทยุกระจายเสียงก็เอาไปถ่ายทอด 

ผมจึงว่าถ้าเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดกันเช่นนี้ ถ้าเราไม่ซักซ้อม

กันว่าอะไรเป็นความจริง เดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันใหญ่ แล้วจะ 

ทำาให้งานที่เรากำาลังจะทำาอยู่นี้ คืองานสนับสนุนให้วิชาการของเราเป็น

เลิศขึ้น ความสมานฉันท์ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในธรรมศาสตร์จะเกิด

ความยากลำาบากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเชิญท่านทั้งหลายมาชี้แจง 

แต่ก่อนท่ีจะจบในตอนน้ีท่ีช้ีแจงไป ผมอยากจะให้ทราบอีก 

อันหนึ่งว่า ในวันที่ ๒๖ มกราคม เช่นเดียวกัน ก็มีแถลงการณ์อีกฉบับ

หนึ่งชื่อ “ขบวนการปราบมนุษย์ทรพี” ออก ดังนั้นก็ภัยประเทศไทย

กำาลังถูกคอมมิวนิสต์คุกคามมาก ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์ได้แทรกซึม

ไปในพรรคการเมืองซ้ายจัดที่จำาชื่อแน่ ๆ  คือ พรรคสังคมนิยมแห่ง
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ประเทศไทย การตั้งตัวบุคคลก็อ้างคนมาฟรี ๆ  ว่า คือ อ้างง่าย เขียน

ง่าย ก็มี นายวิรัช นายก้องเกียรติ นายบุญสนอง นายพินิจ นายพิจารณ์ 

นายประเดิม นางสาวลักษณีรายา นายอุดร ทองน้อย นายประยงค์ มูล

สาร นายทองใบ ทองเปาด์ นายคำาสิงห์ ศรีนอก คนที่พวกเรารู้จักก็มี 

นายทวี หมื่นนิกร นายไรน่าน อรุณรังษี 

ในหน้า ๒ บอกว่า “การแทรกซึมทางพรรคการเมืองนั้น พรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้แทรกทางตัวบุคคล โดยเฉพาะ เช่น 

๑. ผ่านคน แซ่อึ๊ง และสมุนรับใช้คนแซ่อ๊ึง อึ๊งป๋วยบัญชาการทาง

ด้านธรรมศาสตร์ คุมพรรคพลังธรรม ยูงทอง และสาขาพรรคพลัง

ใหม่ ซึ่งเป็นแนวร่วมช้ันสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

เป็นประธานชมรมเศรษฐธรรม วางแผนบ่อนทำาลายของชาติอีกด้วย  

อึ๊งจอห์น ลูกชายคนโตสอนที่มหิดล บัญชาการทางด้านมหิดล คุม

พรรคแนวร่วมมหิดลและสาขา ลูกชายอีกคนชื่อไมตรีสอนอยู่ท่ีจุฬาฯ  

อึ๊งไมตรีบัญชาการทางด้านจุฬาฯ คุมพรรคจุฬา–ประชาชนและสาขา 

โดยมีเล้าเกรียงกมลเป็นตัวเชิดออกหน้า นายเสน่ห์ จามริก ทาส 

ผู้ซื่อสัตย์ของอึ๊งป๋วยผู้เฒ่า” ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องจิตร ภูมิศักดิ์ ผม 

ไม่อยากพูด นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายธวัช มกรพงศ์ นายผสม  

เพชรจำารัส อาจารย์เกษตร นายขุนทอง อินทรไพ ซึ่งผมไม่รู้จัก แต่

เข้าใจว่าเป็นอาจารย์เกษตร และนายสมคาด สืบสกุล ในเวลานี้เขา 

กำาลังเตรียมตัวเลือกตั้งกันอยู่ เราก็รู้หรอกว่ามันต้องมีการสาดโคลนกัน

อยู่มาก เท่าที่ดูก็รู้ บางพรรคที่มีช่ือเสียงดีหน่อยเขาก็พยายามท่ีจะฉุด 

ให้มีชื่อเสียงเลวลง 
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สำาหรับผม อาจารย์เสน่ห์ สำาหรับหลายคนที่กล่าวมานี้ ทุกคน

ก็คงรู้แล้วผมได้กล่าวมาหลายครั้งว่า ถ้าหากรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้

สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. โดยไม่ต้องสังกัดพรรค ผมจะพิจารณาการ 

สมัคร ในตอนนั้นพูดเมื่อตอนที่ยังไม่ได้เป็นอธิการบดี รัฐธรรมนูญ 

ก็ไม่ได้เปิดช่อง เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้สมัคร และการท่ีเป็นอธิการบดี

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ก็เลยคิดว่า ถ้างานมันไม่เสร็จที่ใน

ธรรมศาสตร์นี้เราจะปลีกตัวไปทำาอย่างอื่นนั้นไม่ได้ ก็เลยไม่ได้สมัคร 

ถึงในเวลาน้ีก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผมพูดแทนอาจารย์

เสน่ห์ได้เลยว่าก็ไม่ได้คิดที่จะสมัครรับเลือกต้ังแต่ประการใด แต่ก็ถูก

ฉุดเข้าไปสาดโคลน 

ในประเทศไทยเราขณะนี้น่าจะคิดดูว่ามันไม่มีสัจธรรมเสียแล้ว 

หรือ น่าจะคิดดูว่ามีใครบ้างที่พูดจริง น่าจะคิดว่าหนังสือพิมพ์รับ 

ผิดชอบมากพอสมควรหรือไม่ คือ เมื่อไปได้ข่าวจากใครมาได้สอบสวน

เห็นมีหลักฐานจริงหรือไม่ หรือว่ามีเจตนาที่จะไปร่วมในวงการสาด

โคลนกับพวกเขา เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะคิดเพราะรู้สึกว่าถ้าจะ

ดูๆ ไปแล้ว คำาตอบก็จะไม่เป็นที่น่าชื่นใจ แต่อย่างไรก็ตามเราก็น่าจะ 

ม่ันคงของเราต่อไป สำาหรับตัวผมเองไม่ทราบว่าใครได้เคยอ่านคำา 

ให้สัมภาษณ์ของผมตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ได้ยืนยัน

อยู่เสมอว่าไม่ประสงค์จะได้ตำาแหน่งการเมืองไม่ว่าอะไร นอกจากสภา 

ผู้แทนราษฎร ถ้าหากว่าเป็น ส.ส. ได้โดยไม่ต้องเข้าพรรค ตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ตำาแหน่งรัฐมนตรีต่าง ๆ  ผมไม่ต้องการทั้งนั้น ในเบื้อง

ปลายแห่งชีวิตการทำางานนี้อยากจะได้เห็นประชาธิปไตย เสรีภาพยืนยง

อยู่ 
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นี่ถ้าไปอ่านเรื่องที่ผมไปอภิปรายในสภาก็ดี หรือว่าให้สัมภาษณ์

หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่เขียนก็ดี ก็จะเห็นได้ว่าผมพูดคำาหนึ่งแล้วไม่มี

กลับคำา และนิสัยของผมตั้งแต่แรกเริ่มทำางานรับราชการที่กระทรวงการ

คลังเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ เป็นผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ ผม 

คิดว่าผมไม่เคยโกหกใคร ไม่เคยกล่าวคำาเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะ

ฉะนั้นก็น่าที่คนท้ังหลายจะให้ honour กันบ้างในเรื่องน้ี แต่นั้นก็เป็น

เร่ืองเกี่ยวกับตัวผมมากเกินไป อยากจะเรียนถามนักศึกษา อาจารย์ 

ข้าราชการท้ังหลายว่า เคยดูประวัติการทำางานของผมตลอดมาจนถึง 

วันนี้ เคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนไว้บ้างไหม แล้วมีอะไรในหนังสือ

หรือในประวัติเหล่าน้ันที่ส่อให้เห็นว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์ มีอาจารย์ 

บางคนบอกว่าอย่างนี้สังคมนิยมเขาก็ไม่เอา บอกว่า ดร.ป๋วยเป็น

เสรีนิยมมากกว่า ถ้าหากว่ายังข้องใจในเรื่องอะไรต่าง ๆ  ก็ดูที่ผมทำาไว้

ที่มันส่อเจตนาจริง ๆ  แล้วไปดูท่ีผมเขียนเอาไว้ เร่ืองเหล่านี้เป็นเรื่องที่

น่าจะคิด ผมได้พูดว่าผมอยากจะอยู่ในธรรมศาสตร์เพื่อทำางานให้เสร็จ

อันนี้ก็เป็นความจริง 

งานปฏิรูปธรรมศาสตร์ โครงสร้างต่าง ๆ  ขั้นตอนที่จะมีกัน 

การที่เราจะขยายสถานท่ีออกไปอีกแห่งน้ันผมก็คิดว่าเป็นหน้าท่ีของ

ผมในฐานะที่เป็นอธิการบดีน่าจะทำาให้ตลอด ไม่ว่าจะไปทำาอะไร 

ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะออกไปเป็น ส.ส. เป็นนายก ผมก็คิดว่าที่ผมทำางานอยู่

ในธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนฝูง อาจารย์ และข้าราชการ

และนักศึกษาหลายสิบคนพูดได้ ถ้าผมท้ิงไปในตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะ 

มักใหญ่ใฝ่สูง ซ่ึงไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูงเลยที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี พวก

อาจารย์ ข้าราชการธุรการ และนักศึกษาท่ีเขาเคยช่วยเขาจะนึกว่า
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อย่างไร หนีไปพึ่งตัวเองเสียมากกว่า หมายความว่าช่วยตัวเองเสีย

มากกว่า 

ไหนก็พูดกันในหมู่สถาบันเดียวกันแล้ว ผมก็อยากจะพูดใน 

สิ่งที่ผมไม่เคยพูด นอกจากได้เคยพูดเมื่อมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เมื่อเช้านี้ คือเม่ือ ๒ เดือนก่อนนี้มีข้อเสนอมาจากอธิบดีกรม

ทรัพยากรธรณี และมีข้อเสนอมาจากสมาคมเหมืองแร่ทั้งไทยทั้งฝรั่งว่า 

เวลานี้ประธานคณะมนตรีดีบุกที่ทำางานอยู่ที่ลอนดอน International 

Tin Council เขากำาลังเลือกกันใหม่ ถ้าผมสนใจและความจริงเขาก็อยาก

ให้ผมไปสมัคร ผมก็บอกกับเขาโดยไม่รั้งรอว่าตำาแหน่งนี้ผมชอบเพราะ

ว่าผมเล่าเรียนมากับเรื่องดีบุก ทำางานก็อยู่ในมนตรีดีบุกมาครั้งหนึ่ง 

แล้วก็งานนี้เงินก็แยะ ๆ  กว่าอธิการบดีแน่ ๆ  แต่ผมคิดว่าเงินไม่สำาคัญ 

อยู่ที่ลอนดอน เมียผมก็อยากอยู่ลอนดอน สบายกว่าเพื่อน แต่ผมก็บอก

กับเขาว่ารออีก ๒ ปีได้ไหม ถ้ารอได้ ให้งานผมเสร็จที่ธรรมศาสตร์เสีย

ก่อน แล้วจึงจะยอมรับ เข้าใจว่าเขาคงจะรอไม่ได้ แต่นั่นแหละที่อยาก

จะทำางานที่ธรรมศาสตร์นี่ไม่ใช่เพราะเหตุว่ามีเยื่อใยกับธรรมศาสตร์

อย่างเดียว งานมันค้างอยู่ต้องทำาให้เสร็จ งานที่ค้างไม่ใช่งานบงการ

นักศึกษา ถามนักศึกษาดูผมเคยบงการไหม มีแต่คอยดึง ๆ  ห้าม ๆ  อยู่

เสมอ อมธ. ชุดเก่า อยากจะเอาไทยการ์ดเข้ามาประท้วงใน มธ. ผมก็

บอกกับเขาว่าคุณไม่ได้เสนอผม แล้วก็ให้เอากลับไป แล้วก็จริง ถ้าเอา 

เข้ามาในธรรมศาสตร์เหตุการณ์มันก็จะยุ่งมากกว่าที่เป็นอยู่แล้ว นี่ผม

ไม่ได้พูดแก้ตัว แต่พูดข้อเท็จจริงให้ฟังเพื่อที่จะวินิจฉัยให้ถูกต้อง 

มีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอให้คิดดู คือ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

นี้ก็ไม่ดีนัก แต่ว่ามีเรื่องดีอยู่มาก ๆ  ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมใน
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การร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมา มีอย่างหรือท่ีอยู่ดี ๆ  นักศึกษาจะเดินไป

แล้วก็ปลดนายกฯ ปัจจุบันนี้ก็เท่ากับไปฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วก็ไปแต่งตั้ง 

คนขึ้นมาใหม่ มันเป็นไปไม่ได้ ส่ิงท่ีผมทำาด้วยมือแล้วลบด้วยเท้าทำา 

ไม่ได้แน่ ๆ  อย่างไรก็ต้องช่วยกันป้องกันรัฐธรรมนูญนี้ แต่แก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ เห็นด้วย แต่ว่าจะให้ระบบการปกครองด้วยรัฐธรรมนูญ 

ด้วยรัฐสภาเปลี่ยนไปน้ัน ไม่เห็นชอบด้วยเลย ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการ

ฝ่ายซ้ายหรือขวา ถ้าไปอ่านจดหมายนายเข้มของผมแล้วก็จะเห็นได้ว่า

ต้องการเสรีภาพ ระบบการปกครองของประเทศคอมมิวนิสต์ให้เสรีภาพ

ในทางเศรษฐกิจก็จริง แต่ไม่ให้เสรีภาพทางการเมือง เพราะฉะน้ันจะ

เป็นฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์ก็เป็นการกำาจัดเสรีภาพนั้น ๆ  ผมต้อง

ขอยืนหยัดในข้อนี้ว่าให้รักษาเสรีภาพให้ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีความ 

ยุ่งยาก สภาผู้แทนราษฎรจะมีสมาชิกที่เลวที่ทำาความปั่นป่วนยุ่งยากให้

แก่เรา ผมก็คิดว่ายังเป็นลักษณะการปกครองที่เลวน้อยกว่าอย่างอื่น ผม

อยากจะฝากกับนักศึกษาที่ยังเป็นหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ในขณะนี้ จงตระหนัก

ถึงเรื่องภัยที่จะเกิดจากการคุกคามเสรีภาพและระบบประชาธิปไตย ขอ

ให้พยายามรักษาเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นอันเดียวที่จะทำาให้เกิดเสรีภาพ

ในทางเศรษฐกิจ ความยุติธรรมในสังคมได้ ถ้าขาดเสรีภาพแล้ว ความ

ยุติธรรมในสังคมหรือการกระจายอำานาจ ผมว่าจะสลายไป

สรุป ความที่ผมกล่าวมานี้ก็คือว่า เมื่อมีใบปลิวกล่าวหามี

หนังสือพิมพ์กล่าวหาอย่างนี้ จุดยืนของผมที่แท้จริงคืออะไร ไม่ต้องการ

ตำาแหน่งรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่ ส.ส. ก็ไม่ต้องการแล้ว  

ถึงแม้จะแก้รัฐธรรมนูญให้สมัครผู้แทนได้โดยไม่สังกัดพรรค ในระหว่าง

ที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังต้องทำางาน เมื่อรับเข้า
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ทำางานแล้วต้องทำาให้ตลอดรอดฝั่งไป จะไม่เปลี่ยนอาชีพจนกว่าจะถูก 

ไล่ออก นักศึกษาและอาจารย์คงจะพิจารณาได้ว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์

หรือไม่ แต่การที่จะพิจารณานั้นนอกจากที่พูดให้ฟังแล้วน่าจะหา 

หลักฐานในเรื่องประวัติการทำางานและหนังสือท่ีเขียนแล้วก็ดูว่าอ้าย

คนนี้โกหกในชีวิตสักกี่หนหรือโกหกทุกวัน แล้วก็พิจารณาเอาเองว่า

จริงหรือเท็จแค่ไหน ข้อกล่าวหาท่ีว่าบงการนักศึกษา ไม่ต้องพูดกับ

นักศึกษาหรอก นักศึกษารู้เองว่าบงการหรือไม่ แล้วใครจะไปบงการ

นักศึกษา พวกคุณใคร ๆ  ก็รู้ว่าบงการไม่ได้หรอก บงการยาก เรื่องของ

ลูกชายผมไม่จำาเป็นต้องกล่าว แต่น่าเสียดายที่การสาดโคลนนี้เปื้อน

ไปหมดจนกระท่ังคนท่ีตั้งใจทำางานในระดับหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ในระดับ

กลางคนก็ดี อ้ายผมมันเกือบเสร็จไปแล้ว ชีวิตการทำางานไม่นับ อ้าย

คนท่ีหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ตั้งใจจะไปทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติก็ถูก 

สาดโคลนไปในทำานองน้ี พวกนักศึกษาที่ไปอยู่ในชนบทไม่ว่าเด๋ียวนี้

ใครจะทำางานพัฒนาชนบทกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ในโครงการศูนย์

บัณฑิตอาสาสมัครเราก็เคยประสบ ในโครงการแม่กลองเราก็เคยประสบ 

ปัญหาเหล่านี้ มันไม่น่าจะเกิดขึ้น นี่เป็นเรื่องที่หนึ่ง

เรื่องที่ ๒ ที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผมว่าทำาไม

จึงได้ไปเมืองนอกบ่อย ๆ  เมื่อก่อนที่ผมจะรับเป็นอธิการบดีนั้น ผมได้

เป็นกรรมการในโครงการระหว่างประเทศหลายประเทศ อย่างเป็น

กรรมการ Trustees ใน Asian Institute of Technology (AIT) ซ่ึง 

อยู่ที่รังสิต นั่นก็ไม่สำาคัญในการที่จะไปเมืองนอก เป็นกรรมการใน 

Asian Institute of Management (AIM) ซึ่งอยู่ที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ 
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และก็เป็นกรรมการ Trustees ของ International Council for 

Educational Development (ICED) อันน้ี AIM เป็นสถาบัน 

การศึกษาชั้นสูงสอนผู้บริหาร อบรมผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่วน ICED นั้นก็เป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและ

ของการศึกษาขั้นมัธยมเพื่อที่จะได้นำาไปปรับปรุง 

สำาหรับ AIM อาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะ

พาณิชย์ฯ ก็ได้เคยไปรับการอบรมมา ผมก็คาดว่าถ้าหากผมเป็น  

Trustees อยู่ น่ัน ผมจะได้เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์กับสถาบันนี้ ก็เลยรับตำาแหน่งนี้ต่อมา แต่ว่าสำาหรับ AIM 

นี้ผมได้ให้ Notice ไว้แล้วว่า เนื่องจากผมมีการประชุมมากมายนักใน

ต่างประเทศและงานของอธิการบดีก็มีอยู่ เพราะฉะนั้น ใคร่จะให้เขาหา

คนแทนและถ้าได้คนแทนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดี แต่ 

เราจะไปพูดกับเขาอย่างนั้นไม่ได้ ก็ต้องให้เขาเลือกเอาเอง 

สำาหรับ ICED เป็นวงการเกี่ยวกับนักการศึกษาที่สำาคัญ ๆ   

ทั่วโลก ถ้าตราบใดผมยังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ผมมองออกไปข้างนอกเพื่อที่จะดูว่าต่างประเทศเขาทำาอย่างไร และการ

ปฏิรูปการศึกษาเขาทำากันอย่างไร ตราบใดที่ผมคิดว่าผมจะทำาประโยชน์

ให้ได้ ผมก็ยังควรที่จะเป็น Trustee ของเขาอยู่ 

เมื่อก่อนผมจะเป็นอธิการบดี เมื่อเป็นอธิการบดีแล้วก็มี

องค์การอันหนึ่งซึ่งเราสมัครเป็นสมาชิกกับเขาในนามของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็คือ International Association of Universities คือ 

สมาคมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการประชุม ๕ ปี ต่อ  

๑ ครั้ง คราวที่แล้วก็ประชุมในเดือนสิงหาคม ในมอสโคว์ ในตอนที่
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เกิดเรื่องอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไปประชุมกับเขา เมื่อเร็ว ๆ  นี้ก็มี ๒ เรื่อง ที่ 

เขาชวนให้ผมไปประชุมกับเขาและเป็น Trustee เรื่องที่ ๑ องค์การที่ ๑  

ซึ่งผมจะไปคืนนี้ก็คือ International Food Policy Research Institute 

คือ สถาบันวิจัยระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาหาร สถาบันนี้เพื่อนฝูง 

ชักจูงให้เป็น Trustee ผมก็ช่ังใจดู ผลสุดท้ายก็รับเขา เพราะเหตุใด 

เพราะเหตุว่าเป็นโอกาสที่อาจารย์หนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จะได้ไปทำาวิจัยกับเขา เพราะเหตุว่าเขามีนโยบายที่จะจ้าง

อาจารย์ไป ๒ ปี ๓ ปีบ้าง โดยไม่ขาดจากตำาแหน่งอาจารย์ ไปแล้วก็

กลับมา 

อีกอันหนึ่งก็คือ East West Center (EWC) ที่ ฮาวาย เขา

เปลี่ยนกฎบัตรของเขาใหม่ เปิดโอกาสให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ของเขาเป็นอาจารย์ท่ีไม่ใช่คนอเมริกัน ๕ คน ผมเองก็รู้สึกว่างานมัน

มาก ทีแรกไม่อยากจะรับเขา ก็บ่ายเบี่ยงอยู่ แต่ผลสุดท้ายก็มานึก

ว่าก็จะเป็นประโยชน์ เพราะเหตุว่าอาจารย์ของเราที่ไปฝึกกับ East 

West Center ก็เยอะแยะ แล้วอีกประการหนึ่งการที่จะมีความสัมพันธ์

กับ East West Center กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะได้ง่ายขึ้น  

ผมพยายามคิดถึงเรื่องธรรมศาสตร์มากท่ีสุด นักศึกษาบางคนอาจ

จะไม่รู้ว่า East West Center เป็นอะไร เดิมทีเดียวก็เชื่อมอยู่กับ

มหาวิทยาลัยฮาวาย แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้แยกออกมาแล้ว แล้ว EWC นี ้

ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คนที่เขา

เชิญมาเป็น Trustee ของเขาที่ไม่ใช่คนต่างประเทศก็มีนายกรัฐมนตรี

ของปาปัวนิวกินี มีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ มีอธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยจาฮาวาลเนรูห์ในอินเดีย และคนอื่นอีก ผลสุดท้ายผม 



302 ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ก็รับเขา ความจริงแล้วประชุมกันแล้วในเดือนนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไป แล้วก็

บอกเขาไว้แล้วว่าถ้าผมไม่ไปได้เป็นบางคราวก็ดี ผมก็เลยรับเขา แล้วก็

พวกอเมริกัน สถานทูตอเมริกันเขียนมาแสดงความยินดี ใน honour 

อันนี้ซึ่งความจริงไม่สำาคัญเท่าไหร่ เป็นท่ีน่าสังเกตอยู่ว่ากระทรวง

การต่างประเทศของอเมริกาในการที่จะมาตั้งหัวหน้าคอมมิวนิสต์ 

ของประเทศไทยเป็น Trustee ใน East West Center ก็เท่ากับว่ามีตา 

เสียเปล่าหามีแววไม่ 

เรื่องที่ผมไปอังกฤษก็มีเรื่องส่วนตัวอยู่ คือ เมียผมอยู่อังกฤษ แต่

ไปอังกฤษทีไรก็พยายามพูดกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ให้เขารับอาจารย์

ของเราไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยเขา ส่งอาจารย์ของเขามาที่นี่ ได้ไปพูด

ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เคมบริดจ์ เบอร์มิงแฮม ฯลฯ ก็คงจะไม่มี

ปัญหา นอกจากนั้นยังไปพูดกับ British Council ว่าการที่จะส่งอาจารย์

ไปแลกเปล่ียนกันนี้อาจต้องใช้เงิน เพราะฉะนั้นก็จำาเป็นที่จะต้องมีเงิน 

British Council จะให้เงินได้ไหม เขาก็ไม่ปฏิเสธ แต่ว่าเราจะต้องทำา

เรื่องเสนอไปเป็นเรื่องเป็นราว ในคราวต่อไปจะไปพูดกับ Ministry 

of Oversea Development เพื่อว่าถ้าหากเราได้เงินมาจากเขา 

ช่วยเหลือมาสร้างมหาวิทยาลัยของเราที่รังสิตก็จะได้เป็นประโยชน์ และ

ก็จะได้ไปพูด U.N. University ไปพูดที่ญี่ปุ่น ที่อเมริกา เรื่องเหล่านี้พูด 

ไปแล้วมันก็ไม่จบ แต่ว่าการไปต่างประเทศแต่ละครั้งก็พยายาม

ทำางานของธรรมศาสตร์แต่ละครั้ง แต่ทีนี้อธิการบดีมีหน้าที่ในเรื่อง

ธรรมศาสตร์จริงแล้วก็ควรจะอุทิศเวลาให้แก่ธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ 

จริง 
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แต่วิธีทำางานของผมเป็นแบบนี้ เป็นแบบที่ว่าถ้าหากว่าผมไป 

ต่างประเทศเมื่อครั้งผมเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติอยู่ ก็รองผู้ว่าฯ อยู่โยง

แล้วก็ทำางานด้วยความรับผิดชอบด้วยความไว้วางใจของผม ๑๐๐% ที่

ในธรรมศาสตร์ก็มีรองอธิการบดี ๔ คน ซึ่งผมให้ความไว้วางใจ ๑๐๐% 

ทั้ง ๔ คน เพราะฉะนั้น จะไม่ให้ผมออกไปหากินข้างนอกบ้างหรือ เพื่อ

ที่จะได้ทำาเร่ืองให้ธรรมศาสตร์น้ี โลกนี้มันแคบลง ๆ  ก็ต้องทำางาน 

เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ กลับมาเชื่อมเรื่องนี้กับเรื่องแรก ท่ีผมพูดเมื่อกี้น้ี 

วิสัยของคนที่ไปประชุมในองค์การต่างประเทศก็ดีหรือไปประชุมประจำา

ปีในองค์การอะไรก็ดี เขากำาหนดกัน ๓ เดือน ๔ เดือนล่วงหน้า อ้ายที่

ว่า ดร.ป๋วยบินกะทันหันไปสิงคโปร์มีหลักฐานให้เห็นชัดทีเดียวว่า ผม

นัดกันไว้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนกว่าจะไปในเดือนมกราคม ที่พูดกัน

สำาหรับที่จะไปเดือนนี้ก็ว่าไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีกลายด้วยซ้ำา

เรื่องที่ ๓ ผมอยากให้นักศึกษา อมธ. ฟังแล้วก็เอาไปคิด เม่ือ

วันอาทิตย์ที่แล้วมาเด็กถนนพระอาทิตย์มาพบกับเด็กถนนพระจันทร์

ที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ เล่นหัวกันก็เกิดควักปืนยิงกัน เมื่อ 

วันจันทร์ก็มีเรื่องระเบิดแต่จับตัวคนไม่ได้ สันนิษฐานว่าคงจะระเบิด

ขว้างลงมาจากท่ีสูง เข้าใจว่าจะเป็นห้องสมุด เมื่อวันพุธก็มีระเบิดอีก 

หนหนึ่งคราวนี้อาจารย์เสน่ห์ ยาม นักศึกษาหลายคนก็ไวพอใช้ ขึ้นไป

จับผู้ต้องสงสัยได้ เพราะเหตุท่ีผู้สงสัยมีอากัปกิริยาผิดปกติ พูดผิดปกติ 

ใส่เสื้อธรรมศาสตร์ แต่ไม่ใช่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ไม่มีบัตรประจำา

ตัว เป็นนักเรียนพาณิชยการธนบุรี ก็เลยไปแจ้งความกับตำารวจและให้

ตำารวจสอบสวน มีหลักฐานพยานเป็นนักศึกษา ๒–๓ คน 
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เรื่องเหล่านี้จึงทำาให้ผมนึกว่า เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องสาดโคลนกัน

เสียแล้ว อาจจะเป็นเร่ืองที่จะมาก่อกวนรุนแรงข้ึนทุกที ๆ  ทำาให้วุ่นวาย 

อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราเสรีจนเกินไปนัก ปล่อยให้ใคร ๆ  เข้ามาเล่น

ฟุตบอล ตะกร้อฯ แล้วเมื่อวันก่อนนี้หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หน้าแรก 

ก็โต๊ะของคณะพาณิชย์บัญชีดำาดินไปผุดที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

เม่ือเร็ว ๆ  น้ีคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีของมีค่าถูกลักขโมยไปเป็นจำานวน

มาก เรื่องอย่างน้ีในการที่ผมเป็นอธิการบดีรับผิดชอบรู้สึกไม่สบายใจ

เป็นอย่างยิ่ง สาเหตุอาจจะมาต่าง ๆ  กัน แต่ว่าข้อแก้มีอยู่ข้อเดียว คือ 

ต้องพยายามป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

นี้ ในไม่ช้าจะมีการแต่งต้ังผู้ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรจะทำาอย่างไร 

ที่จะทำาให้มีการป้องกันความเสียหายทางชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ นับวันจะรุนแรงย่ิง

ขึ้น ส่ิงที่ป้องกันไม่ได้ก็ป้องกันไม่ได้ แต่ว่าเราจะต้องพยายามป้องกัน

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ในการนี้อาจจะต้องมีมาตรการบางอย่างซึ่งนักศึกษาอาจไม่

ชอบ ถ้าไม่ชอบให้บอกมาว่าทำาไมถึงไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบมาว่ากันจะทำา

อย่างไรให้รักษาความปลอดภัยมั่นคงพอสมควร จะทำาอย่างไรเราจะมี

การพิจารณากันอย่างรอบคอบ ส่วนเรื่องการขออนุญาตที่จะอยู่ภายใน

มหาวิทยาลัยในยามวิกาลภายหลัง ๒๒.๓๐ น. นั้น เราก็พูดกันมากแล้ว 

และผมก็คิดว่าพอผมกลับจากเมืองนอกผมจะพยายามดูอีกครั้งหนึ่ง แต่

ว่าในเวลากลางวันเราจะทำาอย่างไร ของหาย ระเบิดมันระเบิด ปืนมัน

ลั่นในเวลากลางวันด้วย เราจะต้องทำาอย่างไรกัน อันนี้ขอความร่วมมือ

จากอาจารย์ นักศึกษาจาก อมธ. จากสภานักศึกษา และข้าราชการ
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ธุรการ ให้ร่วมมือกันคิดว่าเราจะทำาอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ผม

พูดมามากแล้วถ้าหากนักศึกษาท่านใดหรือ อมธ. หรืออาจารย์ มีข้อ 

ซักถามอะไรเกี่ยวกับที่ผมว่ามาเมื่อกี้นี้ยังไม่แจ่มแจ้ง เราก็พอมีเวลา

ชี้แจงกันต่อไป

อ�จ�รย์:

ท่านอธิการบดี ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพ

ว่า เมื่อพูดถึงสิทธิเสรีภาพแล้ว เม่ือเทียบกับความเสมอภาคแล้ว สิทธิ

เสรีภาพจะไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่มีความเสมอภาค สำาหรับเรื่อง

ที่ผมจะพูดผมขออนุญาต ท่ีเราจะต้องการทำาส่ิงหนึ่งส่ิงใดลงไปเพื่อ

เป็นการโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมคิดว่ามันไม่น่าแปลกใจเลย หรือสงสัย

เลยในเหตุที่เกิดขึ้น เพราะว่าในอดีตมีคนเป็นจำานวนมากซ่ึงต้องได้รับ

ความอยุติธรรมอย่างนี้ ที่ต้องสังเวยชีวิตเพื่อความยุติธรรมอย่างนี้แม้แต่

ผู้ประศาสน์การก็ดี ไม่น่าแปลกใจเลย นอกจากเราจะคิดว่าตัวเราเอง

นั้นสูงเกินไปกว่าท่ีคนอ่ืนจะมาแตะต้องยุ่งเก่ียวด้วย สำาหรับนักศึกษา

ในฐานะที่ผมเป็นผู้มีหน้าท่ีให้ความรู้คนหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะเข้ามาใน 

มหาวิทยาลัยนี้ด้วยเหตุผลใด ผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันนั้นท่านอย่าหวัง

เลยว่าจะมีใครจะหยิบยื่นความยุติธรรมให้ท่าน นอกเหนือจากท่านจะ 

ต้องใฝ่หาเองและพยายามสร้างมันขึ้น

อธิก�รบดี:

ผมจะไม่เถียงกับอาจารย์เรื่องสิทธิเสรีภาพหรือเสมอภาค แต่

อยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่มีสิทธิเสรีภาพมันจะไม่มีความเสมอภาค 
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สำาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน้ีความจริงก็ไม่ได้ประหลาดใจ การที่เราเรียก

ประชุมพวกเรานี้ก็อย่างท่ีผมได้เรียนไว้แล้วว่า เพื่อที่จะทำาความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน ถ้าใครยังมีข้อสงสัยสิ่งที่เราได้ทำามานี้ไม่ถูกไม่ต้องก็ 

จะได้มีข้อเสนอขึ้นมา ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ไม่ว่าใคร ๆ  ทั้งนั้นมันก็ 

ไม่เหนือการป้ายสี นี่เป็นเรื่องจริง

อมธ.:

ท่านอธิการบดีที่เคารพ จากการได้รับฟังท่านอธิการบดีพูดถึง

ปัญหาต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยของเราประสบอยู่นั้น ในความเห็นผมมี

ความเห็นอยู่ว่า

ข้อแรกนั้น บุคคลที่ได้พยายามออกแถลงการณ์หรือพยายาม

ที่จะทำาลายภาพพจน์อะไรต่าง ๆ  สิ่งแรกที่เราพอจะสรุปได้แน่นอนว่า

บุคคลเหล่านี้ไม่มีเจตนาดีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราอย่าง

แน่นอน ซึ่งเจตนาของบุคคลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าเพื่อน ๆ   

นักศึกษาธรรมศาสตร์หลาย ๆ  ท่าน ตลอดท่านอาจารย์ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งท่านอาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นอธิการบดีของเรา ก็คงจะทราบดีว่า

บุคคลเหล่านั้นมีเจตนาอย่างไร แต่สิ่งท่ีผมอยากให้เพื่อนนักศึกษา 

ทุกท่านได้มาร่วมกันพิจารณาและอภิปรายในวันนี้ หรือจะเป็นวัน 

ต่อ ๆ  ไปก็ได้น้ันก็คือว่า เราในฐานะท่ีเป็นลูกธรรมศาสตร์คนหน่ึงจะ

มีมาตรการอย่างไรในการท่ีจะป้องกันไม่ให้การกล่าวร้ายป้ายสี การ

สาดโคลน ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ท่ีจะตามมา มันกระทำาให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เราต้องแปดเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการบดี  

ซึ่งเป็นเป้านิ่งซึ่งให้เขาโจมตีได้อย่างง่ายดาย 
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ผมคิดว่าเพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจและ

คิดว่าทุก ๆ  คนก็คงจะทราบถึงความในใจต่าง ๆ  ของท่านอธิการบดี

อย่างแน่นอน และอย่างน้อย ๆ  เสียงหนึ่งของผมซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ  

ธรรมศาสตร์อีกหลายคน หลายร้อย หลายพันคน หรือที่จบไปแล้วไม่รู ้

กี่รุ่น เสียงเหล่านี้ยังคงยืนหยัดที่จะอยู่เคียงข้างท่านอธิการบดีในการที่

จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมอย่างแน่นอนครับ

สำ�หรับประเด็นที่มีปัญห�ต�มม� นั่นก็คือเรื่อง หนังสือพิมพ์ 

สยามิศร์ สำาหรับหนังสือพิมพ์สยามิศร์นี้ ผมเองในฐานะที่เป็นรอง

นายก อมธ. ฝ่ายเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งมีโอกาสติดตามข้อมูลและ

ข่าวสารต่าง ๆ  มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ ผมมีสิ่งหนึ่งท่ีอยากจะเรียน

เสนอท่านอธิการบดีและเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน นั่นก็คือว่า เบื้องหลัง 

ของหนังสือพิมพ์สยามิศร์มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หนุนหลัง

อยู่ กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และมีส่วนพัวพัน และ 

ผลประโยชน์ต่าง ๆ  ผูกพันอยู่กับเรื่องไทยการ์ด เรื่องฐานทัพ ตลอด

จนเร่ืองอื่น ๆ  ในวงการทหารมากมาย บุคคลผู้นี้ผมยังไม่อยากจะ 

เอ่ยชื่อว่าเป็นใคร แต่ว่าหลาย ๆ  คนที่ได้ติดตามเรื่องไทยการ์ดหรือ 

เรื่องอื่น ๆ  ก็แล้วแต่คงจะทราบดีว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ง 

ซึ่งเป็นเสนาธิการทางทหารในอดีตก็เคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

ส่วนหน้าด้วย มีส่วนพัวพันอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ซึ่งแน่นอนว่าถ้า

หากเขาตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องผลประโยชน์

ของเขาแล้ว เมื่อมีใครไปกระทบกระท่ังผลประโยชน์ของเขาแล้วเขาก็

สำาแดงออกมาด้วยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ 
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ซึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์ป๋วย ในฐานะที่ท่านยืนหยัดในการต่อสู้

เพื่อความเป็นธรรมมาตลอด ตั้งแต่สมัยที่พวกผมยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำาไป 

คงจะยืนหยัดอยู่ต่อไป ไม่ว่าหนังสือพิมพ์อย่างสยามิศร์จะออกมาสัก

กี่ร้อยก่ีพันฉบับก็แล้วแต่ และยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะเรียนปรึกษา

กับเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน ตลอดจนอยากจะเสนอแนะให้ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย คือ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในเรื่องนี้นั้น สิ่งที่ทางฝ่ายตรงข้ามต้องการมากก็คือ พยายามที่จะหยุด

ยั้งหรือพยายามที่จะไม่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปล่ียนแปลง

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งในจุดนี้นั้นทางฝ่ายโน้นเขา 

ได้คิดอย่างแน่นอนแล้วว่า ถ้าหากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างมหาวิทยาลัยได้สำาเร็จเป็นแห่งแรกเมื่อใด

แล้ว นั่นหมายความว่าโครงสร้างมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  อีก ๑๐ แห่งใน

ประเทศไทยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นก็

หมายความว่าระบบสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่ทรราช

ยังครองเมืองอยู่ก็จะต้องยุติลงไป ระบบสภามหาวิทยาลัยเก่า ๆ  ซ่ึง

ทำาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นับครั้งไม่ถ้วน 

ไม่ว่าจะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหิดล ที่ผ่านมาเร็ว ๆ  นี้ สิ่งเหล่านี้

จะต้องถูกขจัดออกไปจนหมดส้ิน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

มหาวิทยาลัยใหม่ เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษามหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนึ่ง ขอยืนยันกับท่านอธิการบดีว่าเราทุกคน

จะต้องร่วมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมหาวิทยาลัยครั้งน้ี 

ให้สำาเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะมีใครมาขัดขวางอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่  
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ถ้าเพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยขอความกรุณาตบมือ 

อีกครั้งหนึ่ง

สำ�หรับประเด็นสุดท้�ย ท่ีผมอยากจะพูดถึง นั่นก็คือ เรื่อง

มาตรการที่เราจะรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งเพื่อน

ธรรมศาสตร์ถือว่าท่านอาจารย์บางท่านอาจจะเกิดความรู้สึกเข้าใจไป

ในทำานองว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มหรือพวกทำากิจกรรมต่าง ๆ  ไม่อยาก

จะให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือไม่อยากให้มีการจำากัดเวลา

ต่าง ๆ  ขึ้นมา ซึ่งประเด็นน้ีอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งท่ีนักศึกษาขัดแย้ง

กับท่านอาจารย์ป๋วย แต่ผมในฐานะที่เป็นคนทำากิจกรรมคนหนึ่งอยาก

จะเรียนเสนอให้ท่านอาจารย์ได้เข้าใจในประเด็นนี้ว่า นักศึกษาส่วน

ใหญ่ที่ทำากิจกรรมไม่ได้มีเจตนาหรือต้องการที่จะขัดแย้งกับอาจารย์ใน

ประเด็นน้ี เพียงแต่ว่ามีบางกลุ่มที่เขาอยากจะให้ท่านอาจารย์พิจารณา

เท่านั้นเอง ซ่ึงในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ป๋วยคงจะเข้าใจในการที่จะต้องทำา

กิจกรรมอะไรกันในตอนกลางคืน แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาทั้งหมดต้องการ

ที่จะให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในมหาวิยาลัยของเรา ไม่อยาก

จะให้มีเรื่องราวต่าง ๆ  เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราเช่นเดียวกับท่าน

อธิการบดีและท่านอาจารย์คนอื่น ๆ  เพราะฉะนั้น ในสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้  

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรานักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน ตลอดจนอาจารย์ 

ข้าราชการ หรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าที่ได้จบไปแล้ว มีสิ่งที่ร่วมกันอยู่อย่าง

หน่ึงในหัวใจของเราทุกคน นั่นก็คือ การที่เราจะปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ของเราให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การที่จะช่วยเหลือพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในวันนี ้
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สิ่งท่ีผมจะฝากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็คือว่า “ยืนหยัดต่อสู้น่ันคือ

ชัยชนะ”

อธิก�รบดี:

ผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะเอาเรื่องที่เราพูดกันในวันนี้ไปคิด และ 

ถ้าเกิดความคิดขึ้นมา มีอะไร ผมอยากรับความคิดเห็นต่าง ๆ  ตาม

ระบบประชาธิปไตย
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จดหมายชี้แจงเรื่องการลงบทความ 

เกี่ยวกับคอมมูนปารีส

ส่วนราชการ สำานักงานอธิการบดี

ที่  สร.ทม. ๐๗๐๑/๗8๓ วันที่ ๑8 กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

เรื่อง  ขอให้ลงคำาชี้แจงใน จุลสารธรรมศาสตร์

เรียน  บรรณาธิการ จุลสารธรรมศาสตร์

ด้วยจุลสารสภาฯ ฉบับที่ ๓ ขอให้สภานักศึกษา องค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงบทความเกี่ยวกับคอมมูน

ปารีส ซึ่งเมื่อประชาชนทั่ว ๆ  ไปและนักศึกษาได้อ่านบทความแล้ว

อาจจะเข้าใจผิดได้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ 

ในการลงบทความดังกล่าวออกเผยแพร่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใคร่ขอชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมิได้มีส่วนสนับสนุนรู้เห็นกับการกระทำา

ดังกล่าวมา และไม่มีนโยบายใด ๆ  ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนระบบการ 

บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือของชาติให้เป็นระบบคอมมูน

มหาวิทยาลัยใคร่จะขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเขียนหรือ 

ลงบทความใด ๆ  ในจุลสารของสภานักศึกษาหรือของคณะกรรมการ

บริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยมิได้เข้าไปแทรกแซงหรือ

ควบคุมการดำาเนินงานของคณะผู้จัดทำาแต่ประการใด ทั้งน้ีเพราะ

มหาวิทยาลัยได้ถือนโยบายเคารพในเสรีภาพทางวิชาการและสิทธิ
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ปกครองตนเองของนักศึกษามาตลอด แต่นักศึกษาก็จำาเป็นต้องมี

ความรับผิดชอบพอสมควร

เร่ืองนี้มหาวิทยาลัยได้ทักท้วงแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบ เช่น  

นายก อมธ. รองนายก อมธ. และประธานสภานักศึกษา เป็นต้น  

และได้ตักเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะป้องกันมิให้ 

ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดในสถาบันมหาวิทยาลัยแล้ว และนักศึกษาที่

รับผิดชอบก็ได้รับว่าต่อไปจะระมัดระวังเป็นพิเศษ

อนึ่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี้ไม่มีความประสงค์จะใช้

มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และจะไม่ยอมให้ผู้ใด

หรือหมู่คณะใดใช้มหาวิทยาลัยหรือชื่อมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือทาง 

การเมืองเป็นอันขาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดได้นำาข่าวนี้ไปลงในหนังสือ

จุลสารธรรมศาสตร์ เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาและประชาชนทั่ว ๆ  ไป 

ได้ทราบด้วย.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

(นายป๋วย อึ๊งภากรณ์)

อธิการบดี
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นิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๑๙

พิมพ์ครั้งแรกใน จุลส�รธรรมศ�สตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖

(ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๑๙): ๗, ๑๐–๑๒.

ศ�สตร�จ�รย์ ป๋วย อ๊ึงภ�กรณ์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มี

คุณธรรม ๔ ประการ คือ

ประก�รแรก เป็นมนุษย์ท่ีดี คือมีนิสัยดี เรื่องนี้นักศึกษาทั้ง

หลายได้เรียนกันมาแล้วตั้งแต่ในชั้นประถม ชั้นมัธยม มนุษย์ที่จะอยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข ต้องเป็นผู้มีนิสัยที่ดี สันดานที่ดี และ

มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การประนีประนอม โลกมนุษย์ในปัจจุบันรู้สึกว่าจะ

แคบเข้า และทรัพยากรมีอยู่น้อย จึงพยายามที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความ

สันติสุข มีอากาศบริสุทธิ์สำาหรับหายใจ ทำาให้โลกเราเป็นโลกที่น่าอยู่

ต่อไป

ประก�รที่ ๒ เป็นพลเมืองที่ดี กล่าวคือ เราเป็นคนไทยอยู่

ในอาณาเขตของประเทศไทย เราต้องมีความสามัคคีสมานฉันท์ ทำา

อย่างไรจึงจะทำาให้ให้ประเทศไทยเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย เป็นชุมชนที่

มีมนุษยธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนท่ีอยู่ด้วยสันติ ซึ่ง

ข้อนี้นักศึกษาก็เคยเล่าเรียนมาแล้วต้ังแต่เรียนอยู่มัธยม มหาวิทยาลัย

มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีวาสนาน้อยกว่าเราซึ่งมีอยู่ทั่วไป
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ประก�รท่ี ๓ เป็นบัณฑิตท่ีมีความคิดเป็นอิสระและมีเหตุผล 

ไม่มีใครมาชักจูงให้เชื่อถือในสิ่งใด ๆ  ที่ไม่มีเหตุผล ความคิดที่เป็นอิสระ

จะทำาให้สังคมเจริญก้าวหน้า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร 

ว่า “อย่าเชื่อหนังสือตำารา บุคคลโดยไม่มีเหตุผล” มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ก็ได้ยึดมั่นในหลักการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ตั้งแต่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งขึ้นมา บัณฑิตธรรมศาสตร์จึงควรจะธำารง

ไว้ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว

ประก�รที่ ๔ สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ วิชาความรู้

ในระดับปริญญาตรีนั้นเพียงพอที่จะออกไปประกอบสัมมาชีพได้

ถ้าจะลำาดับความสำาคัญแล้ว มีลักษณะสำาคัญก่อนหลัง ถ้า

หมายความว่า ๑, ๒, ๓, ๔ ดีจริง ๆ  แล้วบัณฑิตย่อมตกน้ำาไม่ไหล  

ตกไฟไม่ไหม้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะภาคภูมิใจได้ผลิตบัณฑิต 

มีคุณสมบัติครบถ้วน

สำาหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันใน

ระหว่างปี ๑–๔ นั้น อันตรายที่นักศึกษาจะพ้นไปจากธรรมศาสตร์

ก็มีมาก บุคคลที่เรียนไม่ดีจะถูกเตือนก่อน ถ้าถูกเตือนแล้วไม่พัฒนา 

ข้ึนมา ก็มีหวังต้องลาจากกันไป ถ้าจะปล่อยให้อยู่นาน ๆ  จะเสียเวลา

ไปเปล่า ๆ  การระวังต้องเปิดดูข้อบังคับ มีอะไรก็ปรึกษาหารืออาจารย์

ที่ปรึกษา หากเห็นว่าเป็นอันตรายและเสี่ยงก็ควรจะถอนวิชาให้น้อยลง 

เอาวิชาที่เราเรียนได้ดีมาเรียนแทนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าใคร

เรียนได้ดีจะสำาเร็จการศึกษาภายในเวลา ๓ ปีครึ่ง ถ้าหากเรียนไม่ดีต้อง

รู้จักประมาณตน ถ้าหากเราไม่แน่ใจแล้วจะเส่ียงต่อการถูกออก ขอให้

พิจารณาดูข้อบังคับ ความสูญเปล่าและความอาลัยอาวรณ์ระหว่างศิษย์
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กับอาจารย์ก็จะมีน้อย แต่อธิการบดีอยากเห็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้

สำาเร็จการศึกษากันทุกคน

การเล่าเรียนประกอบด้วยเล็คเชอร์ของอาจารย์ผู้บรรยาย  

เพียงแต่เล็คเชอร์ยังไม่พอ วิชาความรู้ในโลกน้ีมีอยู่มากมาย ศึกษา

เล่าเรียนเพื่อให้เกิดความคิดจริง ๆ  สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้มีอยู่ในห้องสมุด 

ถ้านักศึกษาใช้ห้องสมุดใกล้จะสอบ ถือว่าเป็นส่ิงปกติธรรมดา ไม่ควร

ถือว่าเป็นการเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว เราจำาเป็นต้องแสวงหาความรู้ 

ทั่วจักรวาล ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ธรรมศาสตร์คนใดคนหนึ่ง

การเรียนนอกจากฟังคำาบรรยาย อ่านตำาราแล้ว จะต้องเรียน 

จากของจริง ต้องพิจารณาดูโลกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร เรียนเพื่อ 

บริการชุมชนโดยทั่ว ๆ  ไป ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดให้

นักศึกษาเรียนจากห้องเรียนไปสู่โลก เช่น ในคณะสังคมสงเคราะห์-

ศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ  หรือบางสาขาวิชาอาจไม่ได้ไปดูโลก เรา

จะมีวิชาพัฒนาชนบทให้เป็นวิชาเลือก การแสวงหาความรู้ได้อย่าง 

กว้างขวาง มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความ 

สามารถ

สำาหรับหลักสูตรจะไม่ขอกล่าวถึงโดยละเอียด หลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ ๑ เรียกว่าหลักสูตรพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรท่ี

จะอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรม บางคนอาจจะเคยเรียนในชั้นมัธยมมาแล้ว หลักสูตรปีที่ ๒  

มีวิชาเอก ซึ่งนักศึกษาจะเรียนได้ตามความถนัด วิชาเอกของ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
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นอกจากวิชาเอกแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมให้มี

ความสัมพันธ์ในวิชาการต่าง ๆ  เช่น นักเศรษฐศาสตร์ ก็ไม่ใช่เรียน

เศรษฐศาสตร์อย่างเดียว เราอาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จริง แต่ต้อง

เรียนจิตวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ไม่ใช่สร้างคนออกไปเผชิญโลกเพียง

วิชาเดียวเท่านั้น

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตองค์อธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ทรงตรัสไว้ว่า เป็นหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยที่จะอำานวยหลักสูตรผสมผสานในทางปัญญาและประกอบ

อาชีพ เราจึงยึดหลักปรัชญาของอดีตอธิการบดีมาใช้อยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจจะแตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยอื่นโดยทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นอาจจะไม่มี

การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นการศึกษา

เล่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ นักการ ข้าราชการธุรการ นอกจากนี้

ยังมีกลุ่มกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ  ดังปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือปฐมนิเทศ

แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาไม่เป็นเพียงหนอนหนังสือ

การปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยเรามีองค์การนักศึกษา 

(อมธ.) ผู้ที่จะเป็นกรรมการต้องได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษา เพื่อ 

ทำาหน้าที่ในด้านกิจกรรมต่าง ๆ  แทนนักศึกษา มีสภานักศึกษาที่

ควบคุมการบริหารงานของ อมธ. ซ่ึงนักศึกษาจะต้องใช้สิทธิเลือกตั้ง

เช่นเดียวกัน

สำาหรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 

ภายในปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความคล่องตัว โครงสร้าง
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ปัจจุบัน อำานาจสูงสุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่สภามหา- 

วิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีเป็นอุปนายก 

มีรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกอิสระ และผู้อำานวยการสถาบัน

ต่าง ๆ  สภาฯ มีอำานาจแต่งต้ังถอดถอน พิจารณาหลักสูตร ใต้สภาก็มี

อธิการบดีดำาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ

อธิการบดีต้องรับผิดชอบมหาวิทยาลัย ท้ังทรัพย์สิน อาคาร 

สถานที่ ข้าราชการธุรการ ตารางสอน อธิการบดีรับผิดชอบภายใต้สภา

มหาวิทยาลัย

อธิการบดีมีอำานาจที่จะสั่งการ ความรับผิดชอบกับอำานาจต้อง 

ไปคู่กัน ขอทำาความเข้าใจว่า เราพยายามที่จะให้นักศึกษาปกครอง

ตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของอธิการบดี ความรับผิดชอบ 

ของนักศึกษาจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง อธิการบดีมีความรับผิดชอบ

มาก มีอำานาจมาก จึงต้องเผชิญกับโลกภายนอก เห็นว่าใช้ไม่ได้ก็ต้อง

เปลี่ยนอธิการบดี ธรรมศาสตร์ถูกติเตียนจากโลกภายนอกและภายใน 

อธิการบดีต้องรับผิดชอบ แต่อธิการบดีคนเดียวจะกระทำาทุกอย่างไม่ได้  

แต่การแบ่งงานให้รองอธิการบดี คณบดีต่าง ๆ  ผู้อำานวยการสถาบัน

รับผิดชอบไปเป็นส่วน ๆ  ด้วย อธิการบดีแนะนำารองอธิการบดี คณบดี 

และผู้อำานวยการสถาบันต่าง ๆ  
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นิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปีการศึกษา ๒๕๑๙

พิมพ์ครั้งแรกใน จุลส�รธรรมศ�สตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖

(ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๑๙): ๖

ศ�ตร�จ�รย์ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ กล่าวสรุปไว้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ นี้ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ดังนั้น การให้คำาปรึกษาแนะนำา

แก่นักศึกษาจึงเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง อาจารย์จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยว

กับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ให้รอบคอบและอยู่ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษา

เพ่ือไม่ให้นักศึกษาวางโปรแกรมการศึกษาผิด อันจะเป็นการสูญเปล่า

ทางการศึกษา และเป็นผลเสียแก่นักศึกษา

ถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยในวิธีการจัดการบริหารวิชาการและทาง

ด้านหลักสูตร ขอให้เสนอข้อคิดเห็นไปยังอธิการบดี

หลังจากนั้น ได้มีการอภิปรายปัญหาการสอนในมหาวิทยาลัย 

สรุปประเด็นสำาคัญจากการอภิปรายและการแสดงข้อคิดเห็นได้ดังนี้ คือ

หน้าที่หลักของอาจารย์ คือ การสอน อาจารย์จะต้องดำาเนิน

การสอนให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ สร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการและนำาประโยชน์ไปใช้ในด้านต่าง ๆ  รวมทั้ง 

ให้บริการแก่สังคม อาจารย์ควรจะมองการสอนในฐานะที่เป็นระบบ

เทคโนโลยี กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าสอนเพื่ออะไร สอนใคร สอนอะไร และ
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สอนอย่างไร อาจารย์จะต้องรู้พื้นฐานของผู้เรียนว่าถนัดอะไร จบแล้ว 

จะไปทำาอะไร เป้าหมายของการสอนควรจะมีการกลั่นกรองวิเคราะห์

โดยสมาชิกของชุมชนทางวิชาการนั้น และเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม 

กาลสมัย วิชาที่สอนควรจะเหมาะกับชีวิตจริง จะสอนอะไรต้องคำานึง

ถึงผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ดังนั้น อาจารย์จะต้องไม่มองแต่วิชาที่ตัวสอน

เท่านั้น จะต้องระมัดระวังไม่ให้เนื้อหาที่สอนซ้ำาซ้อนกับสิ่งที่ผู้เรียนเคย

เรียนมาแล้วและวิชาอื่นได้จัดสอนในสถาบัน เพื่อผู้เรียนจะได้ไม่ต้อง 

เรียนเรื่องซ้ำา ๆ  กัน 

การสอนเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง การจะประสบความสำาเร็จ

ในการสอนจะต้องเรียนรู้วิธีการสอนที่ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ ผู้สอน 

จะต้องมีใจกว้างท่ีจะรับคำาวิพากษ์วิจารณ์ ผู้สอนอาจจะประเมินผลการ 

สอนของตนได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น ดูจาก feed back ที่ได้จากผู้เรียน

ระหว่างการสอนจากผลของการสอน การทำางานของนักศึกษาเมื่อจบ

ออกไปแล้ว ความคิดเห็นของผู้ที่เรียนหลังจากที่ประกาศผลการเรียน 

แล้ว ฯลฯ คนที่โตแล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากเพื่อน ๆ   

ได้มาก การเรียนรู้จากผู้สอนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
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ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธรรมศาสตร์บัณฑิต
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คำาปราศรัยของอธิการบด ี

เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 

๑/๒๕๑๙

คำาปราศรัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ เวลา ๒๑.๔๐ น.

สวัสดีครับท่านท้ังหลาย วันจันทร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ 

เป็นวันเปิดภาคแรกของปีการศึกษา ๒๕๑๙–๒๕๒๐ ในฐานะที่ผม

เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอถือโอกาสส่งความ

ปรารถนาดีมายังคณาจารย์ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งเก่าและใหม่ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่าน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อกำาเนิดขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๗๗  

ปีนี้นับว่าเป็นปีที่ ๔๒ เราจะมีการฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ใน 

วันท่ี ๒๗ เดือนนี้ ตามประเพณีที่เคยทำามา หวังว่าข้าราชการและ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทั้งมวล ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จะได้มา 

ร่วมกันบำาเพ็ญกุศล ตักบาตร เลี้ยงพระ เล่นกีฬา ฟังดนตรี รำาลึก 

ความหลังและคาดหวังในอนาคตของมหาวิทยาลัย และของประเทศไทย 

โดยพร้อมเพรียงกัน ในขวบปีที่แล้วมามหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการ

ปรับปรุงและเสริมสร้างงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยหลายประการ 

ด้วยกัน
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ข้อท่ี ๑  ก็คือ เราได้ปรับปรุงหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และ

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ให้การเรียนและการสอนเป็นไปด้วยดี 

ยิ่งขึ้น ให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนในวิชาที่ตนถนัด และให้มีเสรีภาพ

ในการเลือกวิชาที่จะเรียนนั้นอย่างกว้างขวาง

ข้อปรับปรุงข้อที่ ๒ ซ่ึงควรจะนำามากล่าวในท่ีน้ี ก็คือว่าได้

เปิดโครงการใหม่เป็นหลักสูตรใหม่ที่เราเรียกกันว่า นิติศึกษา ตาม

ปกติการเรียนกฎหมายในประเทศไทยนั้น หรือการเรียนกฎหมายใน

ธรรมศาสตร์นั้น เราก็เรียนเพ่ือที่จะให้ผู้ที่สำาเร็จการศึกษานั้นออกไป

เป็นผู้พิพากษา ทนายความ หรือดำาเนินการอัยการ หรือจะดำาเนินการ

อื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพ หลักสูตรนิติศึกษามาใหม่นั้นเป็นหลักสูตรที่กว้าง 

สำาหรับที่จะให้นักศึกษาได้เรียนกฎหมายพอสมควรแล้วก็ได้เรียนวิชา 

พื้นฐาน และวิชาอื่น ๆ  ในสังคมศาสตร์คาบเกี่ยวกันไป มีความรู้ 

กว้างขวางขึ้น การเปิดหลักสูตรใหม่นิติศึกษานี้ ก็มิได้ทอดทิ้งหลักสูตร

เก่านิติศาสตร์ยังคงเป็นไปอย่างเดิม

ก�รปรับปรุงข้อท่ี ๓ คือได้มีการประเมินผลระบบการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบหน่วยกิต เราได้ใช้

หน่วยกิตมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ประเมิน

มา เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางสำาหรับที่จะได้ปรับปรุงให้เจริญยิ่งขึ้น

ข้อที่เร�ปรับปรุงข้อที่ ๔ ก็คือ ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นหน่วย

วิชาการขึ้นตามประเพณีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และให้ห้องสมุดของ 

มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวเป็นหน่วยการทำางานบริการในเรื่องหนังสือ 

และตำารา ตามการบริหารปัจจุบันนี้ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็น 

กองหนึ่งในสำานักงานอธิการบดี การที่จะเป็นกองขึ้นมาเฉย ๆ  ทำานอง
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เดียวกับกองกลางหรือกองการเงิน อะไรเหล่านั้น ไม่ทำาให้ห้องสมุด 

ดำาเนินการได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะฉะนั้น จึงได้ปรับปรุงให้ห้อง

สมุดเป็นหน่วยวิชาการขึ้นอย่างจริงจัง

ข้อที่ ๕ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งแนะอาชีพ สำาหรับบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย ทุกวันนี้เราก็ทราบดีแล้วว่าทั้งคนที่เป็นบัณฑิตและคนที่

ไม่ได้เป็นบัณฑิตก็หางานจะทำาได้ยาก มหาวิทยาลัยเห็นความจำาเป็นที่

จะต้องมีการแนะอาชีพให้แก่นักศึกษาของเรา และก็ได้จัดตั้งสำานักงาน

นี้และก็ได้ดำาเนินการเป็นผลดีพอสมควรสำาหรับบัณฑิต เป็นบริการ

บัณฑิตตลอดมา

ข้อท่ี ๖ มหาวิทยาลัยทำานองเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ได้ 

กำาหนดแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เราเรียกกันว่า แผนที่ ๔ ซ่ึง 

จะได้เริ่มใช้ในปีหน้าต่อไปอีก ๕ ปี

ข้อที่ ๗ มหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างหน่วยวิจัยสถาบันของ

มหาวิทยาลัยข้ึน หน่วยวิจัยสถาบันนี้ก็มีหน้าท่ีท่ีจะรับใช้มหาวิทยาลัย 

ในทำานองที่ว่าจะวิจัยดูข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับอาจารย์ นักศึกษา วิธีการ

เรียน การสอน แล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะวางแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยต่อไป หรือเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยวิจัยสถาบันไปแล้วก็จะได้กำาหนดนโยบายได้

ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อที่ ๘ มหาวิทยาลัยได้กระทำาไปในปีที่แล้วมา ก็คือว่าได้เร่ิม 

กำาหนดตำาแหน่งวิชาการของอาจารย์ สอดคล้องกับวิธีการกำาหนด

ตำาแหน่งวิชาการของรัฐบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้ังแต่เดิมมา  

ในเวลาที่เราจะกำาหนดตำาแหน่งวิชาการ เรามีแต่เฉพาะตำาแหน่ง
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ศาสตราจารย์เท่านั้น บัดนี้ก็ควรจะกระทำาเหมือน ๆ  กับมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ  คือว่า ให้กำาหนดให้มีลดหลั่นกันลงมา ที่สมควรจะเป็น

ศาสตราจารย์ก็เป็น ที่มีความสำาคัญรองลงมา มีผลงานทางวิชาการ 

น้อยกว่าศาสตราจารย์ ก็เป็นรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตามลำาดับ

ข้อที่ ๙ ที่เราได้ทำากันในปีที่แล้วมา ก็คือได้วางแผนงานแบ่ง 

ส่วนงานธุรการบางส่วนออก คือ ยกตัวอย่างเช่น เด๋ียวน้ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีเรื่องการเงินกว้างขวางมากขึ้น แต่เดิมเงินที่เข้า ๆ  ออก ๆ  

ก็เป็นจำานวนหลาย ๆ  ล้าน เพราะฉะนั้น จะให้มหาวิทยาลัยมีแต่เฉพาะ

แผนกการเงินอยู่อย่างเดียวนั้นย่อมไม่ควร จึงได้ดำาริตั้งเป็นกองขึ้น งาน

อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับงานธุรการบ้าง วิชาการบ้าง งานส่งเสริมวิชาการบ้าง 

ก็กำาลังกระทำาอยู่ สิ่งต่าง ๆ  ที่เราได้กระทำาในปีที่แล้วมานี้ กระผมก็

คิดว่าคงจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเรามิได้หยุดนิ่งอยู่  

เราพยายามปรับปรุงตัวของเราเราเอง เรามีข้อบกพร่องเป็นอันมาก  

เราจำาเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้ขจัดข้อบกพร่อง และเพื่อ 

ให้เป็นไปเหมาะสมกับกาลสมัยอยู่ตลอดมา ในขณะน้ีมหาวิทยาลัย 

กำาลังดำาริ และกำาลังทำางานเกี่ยวกับการปรับปรุงอีกหลายแห่งหลายเรื่อง 

เร่ืองที่สำาคัญที่สุดก็คือ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการปกครองมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสภา

มหาวิทยาลัยก็ดี อำานาจหน้าท่ีของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ดี  

น่ีเรียกว่าเป็นโครงสร้างในทางด้านการปกครอง และโครงสร้างทาง

ด้านวิชาการก็กำาลังปรับปรุงอยู่เสมอ ท้ังน้ีก็เพื่อให้คณบดีทั้งหลาย

ได้สามารถเป็นผู้นำาทางวิชาการจริง ๆ  ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับงาน
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ธุรการจนเกินไปนัก และในขณะเดียวกันก็มีการกระจายอำานาจหน้าที่ 

รับผิดชอบจากสำานักงานอธิการบดีไปสู่ในส่วนย่อยให้มากขึ้น ผมเข้าใจ

ว่าเม่ือได้ปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้ว ท้ังในทางด้าน

ปกครองและด้านวิชาการ ก็จะคงมีประโยชน์อย่างย่ิงนักในการท่ีจะ

ทำาให้มหาวิทยาลัยน้ีได้สามารถส่วนหน่ึงทำางานด้านวิชาการไปได้โดย

สะดวก และในขณะเดียวกัน งานบริหารและงานธุรการ ซึ่งจะเป็นเครื่อง 

สนับสนุนทางวิชาการนั้นก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานข้อที่ ๒ ก็คือว่าเรามาพิจารณาเห็นว่า งานธุรการของ

มหาวิทยาลัยนี้ไม่สู้จะเหมาะสมกับกาลสมัยนัก จึงได้ขอเสนอให้

สำานักงบประมาณของเรามาช่วยพิจารณาและปรับปรุงงานธุรการของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งกำาลังทำาอยู่

ข้อที่ ๓ เร่ืองการปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

ทางด้านวิชาการ ก็มีเรื่องการปรับปรุงแผนกทะเบียนและหน่วยวัดผล

การศึกษา ซึ่งในขณะนี้อยู่แยกกัน เราอยากจะทำาให้กลมเกลียวกัน กลืน

เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทางด้านทะเบียนและหน่วยวัดผล และใน

ขณะเดียวกันก็จะกระทำาให้การวัดผลการศึกษาของนักศึกษาทั้งหลาย

เป็นไปโดยดียิ่งขึ้น 

การรับนักศึกษาใหม่เป็น เรื่องที่ ๔ ท่ีเรากำาลังพิจารณากันอยู่ 

แล้วก็เป็นเรื่องสำาคัญมากทีเดียว ทุกวันนี้ตามสถิติที่เราได้มีมาก็ปรากฏ

ว่า นักศึกษาใหม่ที่เราได้รับมานั้นส่วนใหญ่เป็นชาวกรุงเทพฯ หรือ 

มิฉะนั้นเป็นชาวชนบทก็จริงแต่มาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ แล้วก็เป็นบุตร

ของผู้มีอันจะกินมากกว่าบุตรของคนธรรมดา สติปัญญาของคนเรานั้น

ก็คงจะไม่จำากัดด้วยทรัพย์สมบัติหรือว่ารายได้ของบิดามารดา เพราะ
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ฉะนั้น ในเมื่อเราถือว่า ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษานั้นเป็นของ 

สำาคัญของแต่ละคน และสำาหรับประเทศชาติด้วย เพราะเหตุฉะนั้น จึง 

ได้มีการวิจัยหาวิธีรับนักศึกษาใหม่ขึ้นมาในขณะนี้

ส่วนหลักสูตรปริญญาโทนั้น ก็เป็น เรื่องที่ ๕ ที่เรากำาลังปรับปรุง

อยู่ พยายามปรับปรุงข้อบังคับของคณะต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกันและ

ประสานกันเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่แข็งแกร่งพอใช้ มหาวิทยาลัย

กำาลังดำาริแล้วก็ได้ทำาแผนงานขึ้นมาเกือบจะเสร็จแล้ว คือให้มีการต้ัง

ศูนย์วิจัยขึ้น ศูนย์วิจัยที่เราพยายามตั้งขึ้นมานั้นก็จะเป็นศูนย์วิจัยทาง

สังคมและทางชนบท มหาวิทยาลัยถือว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่สำาคัญ แต่

ในขณะเดียวกันถ้าอาจารย์ผู้ใดต้องการที่จะมีการวิจัยในเรื่องวิชาการ 

พื้นฐานที่ไม่เก่ียวกับสังคมและชนบทก็ไม่ห้าม ก็ถือว่าเป็นการวิจัย

ที่สำาคัญพอใช้ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้สร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมา 

สำาหรับที่จะให้อาจารย์ทั้งหลายวิจัยเพื่อผลิตตำาราสำาหรับที่จะเป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาพื้นฐานสำาหรับ

ปีที่ ๑ ในเม่ือได้ผลิตตำาราขึ้นมาแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้สร้าง 

สำานักพิมพ์และศูนย์หนังสือขึ้นมาบริการแก่นักศึกษาได้

ในด้านหอประชุม ซึ่งได้ชำารุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน และ

ก็ประจวบกับท่ีได้รับภัยในเมื่อปีกลายนี้ จึงได้มีการซ่อมใหญ่ใน 

หอประชุม และก็มีการดัดแปลงให้หอประชุมเล็กซึ่งอยู่คู่กับหอประชุม

ใหญ่นั้น ให้สามารถบริการนักศึกษาและอาจารย์ได้ ในด้านศิลปะ  

การระบำา การดนตรี การละคร และวัฒนธรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ ในแผนระยะยาว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้กำาหนด 

แผนที่จะขยายมหาวิทยาลัยออกไปสู่วิทยาเขตรังสิต ซึ่งเราได้พูดกันเป็น
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เวลานานแล้ว ในการที่จะขยายออกไปรังสิตนั้นมหาวิทยาลัยก็คงจะ 

ไม่ทิ้งมหาวิทยาลัยเขตที่ท่าพระจันทร์ ตรงกันข้าม เราจะใช้วิทยาลัยเขต 

ที่ท่าพระจันทร์ได้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น ในเมื่อเราย้ายไปที่

รังสิตแล้ว เกี่ยวกับการย้ายขยายมหาวิทยาลัยไปที่รังสิต เราก็ดำาริคิด

ว่าเราอาจจะตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะได้มีการเรียนการสอน

ในทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเราเห็น

ว่านักศึกษาของเราที่เรียนวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้นจะ

ได้ประโยชน์จากหลักสูตรในทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะได้ทำาเร่ืองไป

ประกอบการพิจารณาศึกษาในเรื่องโภชนาการก็ดี ในเรื่องเก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็ดี เหล่าน้ีก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐาน 

ในการที่จะวางกำาหนดนโยบายในทางสังคมศาสตร์ขึ้น 

นอกจากน้ัน โดยท่ัวไปมหาวิทยาลัยในขณะนี้กำาลังปรับปรุง

ให้มีวิธีการที่จะทำาให้มหาวิทยาลัยเองมีความรับผิดชอบโดยตัวเอง 

มากขึ้น ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องคอยพึ่งรัฐบาลอยู่เสมอโดยปราศจากความ

รับผิดชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถรู้จักประหยัด รู้จักควบคุมตัวเอง 

ให้มากขึ้น ในเช่นนี้ก็จำาเป็นที่จะต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ในระหว่าง

ที่มหาวิทยาลัยในปีที่แล้วและในปีนี้ ทำาการปรับปรุงตั้งหน่วยงานใหม่

หลายอย่างนั้น การเรียนการสอนก็คงจะเป็นไปตามปกติ คณะต่าง ๆ  

แผนกสาขาวิชาต่าง ๆ  ยังผลิตบัณฑิตได้เช่นเคย และความจริงผมใคร ่

จะกราบเรียนว่า บัณฑิตที่เราผลิตขึ้นมานั้นรู้สึกว่าจะมีคุณภาพมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยยังคงถือหลักว่า การบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

ให้แก่สังคมยังเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับมหาวิทยาลัย ส่วน 

การพัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย

มหิดล เรามีสำานักบัณฑิตอาสาสมัครซึ่งส่ังสอนอบรมบัณฑิตให้รู้จักรัก

ชนบท และรู้จักที่จะกลับไปทำางานในชนบท เรามีโครงการกฎหมาย 

สู่ชนบทของคณะนิติศาสตร์ ในกรณีเช่นน้ีเราก็ให้คำาปรึกษาแก่ชาว

ชนบทในเรื่องกฎหมาย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ก็ยังดำาเนินการ

เป็นปกติ โดยไปพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมทั้งในเมืองและในชนบท  

คณาจารย์เป็นจำานวนมากก็กำาลังสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ ที่เราเรียกว่า

โครงการเสริมการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเข้าเรียนเป็นบัณฑิต  

ได้รับปริญญาได้ ได้สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยและได้เรียนความรู้ 

เบ้ืองต้นเป็นประโยชน์ต่อไป เป็นบริการการศึกษาเพื่อชีวิตและบริการ

การศึกษาตลอดชีวิต การวิจัยในโครงการไทยคดีศึกษาซึ่งวิจัยในเรื่อง 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา เกี่ยวกับประเทศไทย ก็กระทำาไป

อย่างเดิม ส่วนโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงได้มีการศึกษา 

และสอบไล่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็รู้ว่าได้เข้มแข็งขึ้นทุกวัน มีนักศึกษา 

ต่างชาติเข้ามาเล่าเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยมากขึ้น 

การที่เราได้ดำาเนินการปกติอยู่ โดยมีการปรับปรุงวิธีเรียน วิธี

สอน แล้วก็ยังมีการพัฒนางานใหม่ ๆ  นั้น ผมเรียนว่าต้องอาศัยความ

วิริยะอุตสาหะของข้าราชการทั้งในด้านอาจารย์และธุรการ ไม่เห็นแก่ 

ความเหนื่อยยาก ทำางานตลอดเวลา ได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเป็น 

พิเศษ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนทางรัฐบาล เช่น ทางทบวง 

มหาวิทยาลัยของรัฐและสำานักงบประมาณ ทำาให้เกิดกำาลังใจเป็นอย่าง 

ยิ่ง กระผมขอถือโอกาสน้ีขอบคุณอาจารย์และข้าราชการธุรการ และ 

หน่วยราชการอื่น ๆ  ซึ่งให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้
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ในด้านกิจกรรมนักศึกษา ก็มิได้มีการย่ิงหย่อนลงไปกว่าเดิม 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปกครองตนเอง ที่เรียกว่า

องค์การบริหารของนักศึกษา แล้วก็มีสภานักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล

การกระทำาขององค์การนักศึกษา ย่อยลงไปจากองค์การนักศึกษา ก็มี

ชุมนุมต่าง ๆ  เช่น ชุมนุมการกีฬาประเภทต่าง ๆ  ชุมนุมศิลปะ ชุมนุม

การดนตรี และชุมนุมที่เกี่ยวกับสังคมโดยทั่วไป เช่น ชุมนุมอาสาสมัคร 

เป็นต้น ในกรณีในปีที่แล้วที่ผ่านมานั้น กระผมเองยังสังเกตเห็นว่า 

ชุมนุมต่าง ๆ  และองค์การบริหารของนักศึกษานั้นก็ยังดำาเนินการ 

เข้มแข็งอยู่ มีการดำาเนินการอย่างจนเข้มแข็งบางครั้งถึงกับว่า 

มหาวิทยาลัยก็ยังเป็นท่ีจะต้องจำากัดการกระทำาของนักศึกษาบ้างเป็น

ธรรมดา แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายที่จะบังคับนักศึกษาให้

กระทำาไปในทางใดทางหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้องเคารพ

อธิการบดี และผู้บริหารอื่นในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบใน

เรื่องมหาวิทยาลัย

  สำาหรับในเรื่องนี้กิจการก็เป็นไปโดยดีพอสมควร ผมอยากจะ

ย้ำาในเร่ืองนักศึกษาว่า เรามหาวิทยาลัยนั้นต้องการจะผลิตบัณฑิตที่จะ

ไปรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบบประชาธิปไตย ใน

ฐานที่เป็นนักปกครอง นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชี นัก

ประวัติศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์ 

แขนงต่าง ๆ  ถ้าบัณฑิตของธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต 

มั่นคงต่อศีลธรรม รักความยุติธรรม ก็สามารถรับใช้บ้านเมืองได้เป็น

อย่างดี แต่ถ้าวอกแวก เอนเอียง ไม่มั่นคง เพราะนิสัยไปทางทุจริต หรือ

อสัจจะในทางใดทางหนึ่ง ท้ังเราแต่ละคน และทั้งบ้านเมืองของเราจะ 
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มีความเจริญสวัสดีไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นจึงได้พยายามอยู่เสมอ 

ที่จะทำาตัวอย่างทั้งในด้านผู้บริหารและคณาจารย์ ให้นักศึกษาเอา 

เยี่ยงอย่างในการที่พวกเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตน 

ไปในทางสุจริตอยู่เสมอ ให้สมกับท่ีกำาลังฝึกฝนตนให้เป็นบัณฑิตอัน

สมบูรณ์ 

ในการผลิตบัณฑิตนั้นมหาวิทยาลัยเห็นอยู่ว่า มหาวิทยาลัย

จำาเป็นต้องวางเป้าหมายไว้ เพราะฉะนั้น เป้าหมายที่ธรรมศาสตร์มีอยู่

นั้นก็คือว่า บัณฑิตธรรมศาสตร์อันพึงปรารถนานั้นควรจะประกอบด้วย

ลักษณะต่อไปนี้ คือ

๑. เป็นมนุษย์ที่ดี อารีอารอบ เอาใจใส่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

๒. เป็นพลเมืองที่ดีที่จะรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้

ได้เหมาะสมอยู่เสมอ

๓. มีความคิด ดำาริ ริเริ่ม เป็นอิสระ ไม่ให้ใครชักนำาไปในทางใด

ทางหนึ่ง เชื่อมั่นก็แต่ในเมื่อมีเหตุผล ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงาย

๔. เพื่อที่จะให้บัณฑิตของธรรมศาสตร์อันพึงปรารถนาได้

สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอิสระ และมีสัมมาอาชีวะเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

เนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงได้เริ่มพูดกับนักศึกษาใหม่เสียต้ังแต่ต้น และการ

พูดมีอยู่ ๒ อย่าง คือ

(๑) ชาวธรรมศาสตร์ทั้งหลายโดยที่ได้ยึดถือม่ันในคติมาตั้งแต่

ปี ๒๔๗๗ เราไม่เคยละเลยในการที่จะเป็นผู้ที่มีความคิดอิสระ เรา 

ไม่เคยละในแง่ที่ว่าจะไตร่ตรองเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเชื่อ 

นั่นเป็นประการหน่ึง และ (๒) อีกประการหนึ่งก็มีจุดหมายปลายทาง

อันสูงส่งของการศึกษา เพื่อที่จะบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประชาชน และ 
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สังคมโดยส่วนรวม สมดังคำากล่าวของธรรมศาสตร์เอง ซึ่งขณะน้ีว่า  

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

สำาหรับศิษย์เก่า ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีความสัมพันธ์อันดี

ด้วยกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธรรมศาสตร์ สมาคมนิติศาสตร์ 

สมาคมพาณิชย์บัญชี สมาคมรัฐศาสตร์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ เตรียม 

มธก. รุ่น ๑ ถึงรุ่น ๙ ชุมนุมธรรมศาสตร์ในต่างจังหวัด ชุมนุม

ธรรมศาสตร์ในต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้สามารถติดต่อกัน

อยู่เสมอ และด้วยความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่าทั้งหลายนี้ ทาง

มหาวิทยาลัยก็สามารถกระทำาการได้หลายอย่าง เช่น หาทุนมาให้แก่

นักศึกษาที่มีความยากจน เป็นต้น กุศลเจตนาของศิษย์เก่าก็นับว่าเป็น

สิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นไปอย่างนี้

ในที่สุด ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ท่านผู้ฟัง 

ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นธรรมศาสตร์และไม่เป็นธรรมศาสตร์ จงมีความสุข

สวัสดี พระท่านกล่าวว่า “ตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ 

ทั้งหลาย นอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร ความสำารวมอินทรีย์ 

และการเสียสละท้ังปวง” ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีตามนัย 

ของคำาของพระท่าน ดังนี้
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ถอดเทปคำาปราศรัยของอธิการบดี

ข้อความถอดจากเทปคำาปราศรัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถึงผู้ที่ชุมนุมอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

สวัสดีครับ ท่านประชาชน นักศึกษาธรรมศาสตร์ และนิสิต

นักศึกษาท้ังหลายที่อยู่ในธรรมศาสตร์ ผมได้ออกแถลงการณ์ไปแล้ว

ประกาศให้ทราบว่า คณะกรรมการซึ่งมีอาจารย์ประกอบ หุตะสิงห์  

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ได้ประชุมกันเม่ือเช้าวันนี้ มีมติ 

ให้นักศึกษา นิสิต และประชาชนที่อยู่ในธรรมศาสตร์ออกจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ คือวันนี้ 

ภายในเวลา ๑๖ นาฬิกา และผมก็ได้พบกับนักศึกษาผู้แทนศูนย์กลาง

นิสิตนักศึกษา มีผู้แทน อมธ. และผู้แทนสภานักศึกษาอีกรวม ๕ คน  

ในกรณีนี้ก็ได้ชี้แจงให้ทราบมติที่ขอให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา และ  

อมธ. ช่วยเหลือในการที่จะทำาให้การชุมนุมในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์คร้ังนี้สลายตัวไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ด้วยเหตุนี้ 

ผมจึงขอเรียนมาเป็นการย้ำา ขอให้บรรดาผู้ท่ีชุมนุมประท้วงอยู่ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กรุณาออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และโดยมีระเบียบเรียบร้อย ส่วนเจ้าหน้าที่

ตำารวจน้ันพร้อมท่ีจะทำาหน้าที่คุ้มครองและอำานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน นิสิต และนักศึกษา ที่ออกไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ให้ได้รับความปลอดภัย ให้ได้รับความสะดวกในการที่จะกลับไปยังที่

ต่าง ๆ  ของท่าน

ในที่สุดน้ี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะเห็น

ประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนกระทั่ง

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ของบ้านเมือง และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะ

ให้ความร่วมมือในการที่จะปฏิบัติ มีการสลายตัวออกจากการประท้วง

ครั้งนี้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นไปโดยเรียบร้อยในระยะต่อไป ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นบุคคล

ภายนอกอย่าได้เข้ามาในธรรมศาสตร์ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ทำางาน

โดยสะดวก ขอบพระคุณ
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บันทึกอธิการบดี เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา 

อาจารย์ และข้าราชการธุรการ

๒๖ กันยายน ๒๕๑๙

(ก) ความนำา

ก่อนที่จะพิจารณาถึงขอบเขตกิจกรรมนักศึกษา และคำาสั่งและ

ประกาศต่าง ๆ  ที่คณะ “ประสานงาน” ได้เสนอมานั้น ควรจะพิจารณา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษา อมธ. อาจารย์  

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๑. ต�มประวัติศ�สตร์ มธ. มาจาก มธก. วิชาที่เรียนกันใน 

มธ. ก็เป็นสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะน้ัน ความเกี่ยวข้อง

ระหว่างการเมืองกับมหาวิทยาลัยจึงมีอยู่ตลอดเวลา เฉพาะอย่างย่ิง 

เมื่อมีการแทรกแซงในการบริหารจากด้านการเมือง เหตุการณ์ที่มี

ผลเป็นการเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศนั้นกระทบถึง มธก. 

และ มธ. อยู่ตลอดเวลา ที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญและใหม่ท่ีสุดก็คือใน

เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งมีการริเริ่มมาจากหลายแหล่ง แต่อาจารย์และ

นักศึกษาของ มธ. มีส่วนสำาคัญ ถึงกับมีผู้อ้างว่า ถ้าไม่ได้มีกิจกรรม

ทางการเมืองโดยอาจารย์และนักศึกษา มธ. แล้ว ประชาชนก็คงจะไม่

ได้สิทธิเสรีภาพและระบบการปกครองประชาธิปไตยอย่างทุกวันนี้

๒. ต�มภูมิศ�สตร์ ทำาเลของ มธ. อยู่ใกล้กับสนามหลวง 

พระบรมมหาราชวัง ทำาเนียบรัฐบาล รัฐสภา เป็นแหล่งที่จะระดมคน



337เหลียวหลัง แลหน้า

ได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมสำาหรับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ประชาชน กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ จะมาชุมนุมกัน

ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ

๓. หลักก�รของมห�วิทย�ลัยนี้สืบเนื่องกั้นม�แต่แรกตั้ง 

คือสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกแห่งประชาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา 

ผู้บริหาร อาจารย์ หรือธุรการ เสรีภาพดังกล่าว ได้แก่ เสรีภาพ 

ทางวิชาการ เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพทางการเมือง เป็นต้น ใน

ประเทศไทย การจำากัดเสรีภาพดังกล่าวได้มีอยู่มากบ้างน้อยบ้าง เป็น 

เวลานาน เมื่อระบบการปกครองได้เปลี่ยนไป การใช้เสรีภาพก็มี 

ข้อจำากัดน้อยลง บางคนบางหมู่ถึงกับลืมถึงข้อที่ว่าสิทธิเสรีภาพนั้น

ต้องตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งความรับผิดชอบ และบางคนบางหมู่ใช้สิทธิ 

เสรีภาพโดยไม่คำานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

๔. ในประช�คมใด ๆ  ที่ผู้รับผิดชอบสูงสุด (ซ่ึงอาจจะเป็น

บุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล) จะต้องมีอำานาจและมีสิทธิ์มีเสียงใน

การบริหาร ถ้าบริหารไม่ดีหรือใช้อำานาจไปในทางมิชอบ ก็ปลดออกได ้

ตั้งคนใหม่ข้ึนมาแทน ถึงจะเป็นประชาคมที่มีหลักประชาธิปไตย และ

ในขณะเดียวกัน ก็จะได้มีการบริหารโดยมีสมรรถภาพด้วย ในกรณี

ของ มธ. อธิการบดีและรองอธิการบดีอยู่ในลักษณะนี้ และอยู่ภายใต้

ความควบคุมของสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ธุรการ หรือนักศึกษา 

มีสิทธิเสรีภาพก็จริง แต่ต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบของแต่ละคน

แต่ละกลุ่ม และเมื่อความรับผิดชอบไม่เสมอเหมือนเท่าความรับผิด- 

ชอบของอธิการบดี สิทธิเสรีภาพของอาจารย์ธุรการหรือนักศึกษาย่อม
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อยู่ในขอบเขตแห่งการกำาหนดของอธิการบดี (ซึ่งจะถอดถอนได้ หาก

ใช้อำานาจเกินขอบเขต และซึ่งอยู่ในความควบคุมของสภามหาวิทยาลัย)

๕. หลักก�รปกครองตนเองของนักศึกษ� มธ. นั้น เป็น

ที่รับกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ หรือก่อนหน้านั้น เมื่อ

นักศึกษามีอิสระในการปกครองตนเอง ก็ต้องใช้สิทธิดังกล่าว  

(ก) ภายในขอบเขตที่อธิการบดีกำาหนดตามข้อ ๔ (ข) ต้องรับผิดชอบ 

พอสมควร (ค) ต้องปกครองให้ได้โดยมีสมรรถภาพ และ (ง) ใน 

การดำาเนินงานต่าง ๆ  ต้องมีความสุจริตใจแก่ผู้บริหาร อาจารย์ ธุรการ

และนักศึกษากันเอง (โปรดสังเกตว่าไม่ได้เรียกร้องให้มีคารวะแบบ

โบราณ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ปฏิบัติแบบหน้าไหว้หลังหลอก การ

ใช้สิทธิดังกล่าวแบบที่เขียนมานี้ก็นับว่าเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่นพอ

อยู่แล้ว)

๖. ต�มปกตินักศึกษ�บ�งครั้งก็ได้ปฏิบัติต�มข้อ ๕ ข้�ง

ต้น แต่พอมีเรื่องอันใดเกิดขึ้น เล็กบ้างใหญ่บ้าง นักศึกษามักจะไม่

กระทำาตามข้อ ๕ เช่น ไม่ปฏิบัติตามที่อธิการบดีทักท้วง ห้าม แนะหรือ

ขอร้อง คือ ขัดกับ (ก) (ข) บางกรณีไม่มีความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงหรือ

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (ค) บางครั้งเมื่ออธิการบดีห้ามมิให้ 

อมธ. ทำาอย่างหนึ่ง อมธ. ก็ไม่ทำา แต่กลายเป็นพรรค ชุมนุมหรือกลุ่ม

อิสระทำาสิ่งที่ห้ามนั้น แล้วมาบอกว่าควบคุมชุมนุมหรือกลุ่มอิสระไม่ได้ 

(ง) การกระทำาอย่าง (ค) บ่อย ๆ  รู้สึกว่า อมธ. ไม่สู้จะมีความสุจริตใจ

๗. หลังจ�กตุล�คม ๒๕๑๖ ใหม่ๆ นักศึกษามีความ 

คึกคะนอง และได้รับการป้อยอจากผู้มีอำานาจทางการเมือง จึงเกิดความ

เหลิง คิดว่าพลังนักศึกษานั้นจะทำาอะไรก็ทำาได้ ในปี ๒๕๑๗ นักศึกษา
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ได้ใช้หอประชุมเพื่อกิจกรรมทางการเมือง ประมาณ ๒8๐ วันเศษใน 

๓๖๕ วัน จะมีการนิทรรศการหรืออภิปรายกัน แต่ละครั้งคร้ังก็ต้องจัด

ให้ได้หลาย ๆ  วัน ไม่มีการประมาณตน

ต่อมาในกลางปี ๒๕๑๗ นั้น ได้เกิดการต่อต้านพลังนักศึกษา

ข้ึนตามรูปแบบหลายรูปต่าง ๆ  กัน ที่ใช้อาวุธรุนแรงก็มี ที่ไม่ใช้อาวุธ

รุนแรงแต่ใช้ความรุนแรงแบบอื่นก็มาก แต่นักศึกษายังคงใช้วิธี

นิทรรศการอภิปรายแบบเก่า โดยไม่คำานึงถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเอง ยังคงดำาเนินการอย่างเดิม เช่น การขาย

หนังสือล้วนแล้วแต่ที่เป็น “ฝ่ายซ้าย” ตามศัพท์ที่เรียกกันอย่างผิด ๆ  

แต่เป็นการกระทำาชนิดลำาเอียงเปิดช่องให้มีการโจมตีมหาวิทยาลัยได้

ง่าย และเปิดช่องให้มีการแทรกแซงทางการเมืองได้โดยง่ายจากบุคคล

ประเภทหนึ่ง

๘. ผู้บริห�รปัจจุบัน เข้ารับตำาแหน่งเมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๑8 

ได้พยายามที่จะแก้ไขป้องกันส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเป็นท่ีเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง 

สวัสดิภาพ และวิชาการของมหาวิทยาลัย เช่น จำากัดการใช้หอประชุม

เพื่อกิจกรรมทางการเมืองลงมาให้ไม่ถึง ๑๐๐ วัน เป็นต้น การกระทำา

ทั้งหลายพยายามกระทำาโดยละม่อมคือค่อย ๆ  ลดลงมา ไม่ฮวบฮาบ

กระทำา แต่เดิมมาใครอยากเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นแรมเดือน

แรมปีก็เข้ามาได้ ขอให้ได้รับอนุมัติจาก อมธ. หรือชุมนุมหรือกลุ่มอิสระ

เท่านั้น ผู้บริหารจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำาคัญ จะยอมหรือไม่ยอมไม่สำาคัญ 

เรื่องนี้ก็ได้พยายามแก้ไขไปได้บ้าง การอยู่ภายในมหาวิทยาลัยในเวลา 

วิกาลก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาถือสิทธิจนเกินขอบเขต ไม่ยอมให้วางกฎ 
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จำากัดเลย ไม่คำานึงถึงว่าอัคคีภัย โจรภัย หรือภัยอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้น  

เป็นเรื่องที่อธิการบดี รองอธิการบดี ต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา

๙. ก�รที่มีฝ่�ยต่อต้�นพลังนักศึกษ�อยู่ต�มข้อ ๗. นั้น 

ทำาให้เกิดการใส่ร้ายมหาวิทยาลัยได้ง่าย บางเรื่องก็จริง แต่หลายเรื่อง

เป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม ศิษย์เก่า มธก. และประชาชนทั่วไปก็เชื่อเรื่องที่

เขาใส่ร้ายเป็นอันมาก เช่น การประกอบอาชีพของนักศึกษาที่สำาเร็จการ

ศึกษาจาก มธ. ไป ก็มีอุปสรรคด้านชื่อเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย

นี้ นักศึกษาที่ออกไปทำางานพัฒนาชนบทด้วยใจบริสุทธิ์จริง ๆ  ถูกกล่าว

หาและสะกดรอย รถของธรรมศาสตร์ไปที่ใดก็ถูกขว้างปา จนต้องลบ

ตราธรรมศาสตร์ เป็นต้น อย่างนี้แล้วถ้าอาจารย์และนักศึกษาไม่หาทาง

ป้องกันแก้ไขแรปฏิบัติของตนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้ว ก็เรียก

ว่าไม่มีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการใช้สิทธิเสรีภาพของตน

๑๐. บันทึกนี้เกี่ยวกับนักศึกษ�เป็นส่วนใหญ่ แต่จำาเป็น

จะต้องกล่าวถึงอาจารย์ด้วย อาจารย์ส่วนใหญ่ก็ปราศจากความรับผิด

ชอบตามวิสัยคนที่อยู่ในประชาคมเดียวกัน ที่ไม่ทำาอะไรเฉย ๆ  ปล่อย

ให้อธิการบดี รองอธิการบดี ทำาเสียฝ่ายเดียว ก็น่าจะเรียกว่าเป็น 

ผู้ที่มีใจจืดชืด เช่น กรณีที่มีวิทยุสถานีหนึ่งออกข่าวว่า เมื่อวันหลังจาก

จอมพลถนอมเข้ามาในประเทศไทยเร็ว ๆ  น้ี ได้มีการอภิปรายกันท่ี

ลานโพธ์ิ อาจารย์ทั้งหลายก็เห็นกันอยู่โทนโท่ว่าเป็นข่าวเท็จ ไม่มี 

การอภิปรายอะไรเลย อธิการบดีคอยดูใจอาจารย์สักคนหนึ่งหรือกลุ่ม

หนึ่งว่าจะปฏิเสธข่าวนี้หรือไม่ก็ได้เห็นใจว่าไม่มี การอยู่ร่วมกันเป็น

ประชาคมเดียวกันนั้น ถ้าไม่มีน้ำาใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้าง ปล่อยให้

เป็นภาระของผู้บริหารถ่ายเดียวย่อมไม่สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้บริหาร
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ที่กล่าวน้ีมิได้กล่าวถึงอาจารย์ท่ีมิได้ถือจรรยาของอาจารย์ คือ

อุตส่าห์นำาเอาความเท็จไปกล่าวทั้งในที่ลับและท่ีแจ้ง อาจารย์เช่นนี้มี

น้อยคน แต่ก็อยู่ในจำาพวกที่นำาความเสื่อมเสียมาสู่สถาบัน เพราะการ

ไม่ถือสัจจะและการกล่าวเท็จนั้นเป็นลักษณะที่อาจารย์ไม่ควรจะมี เป็น

ลักษณะของคนถ่อย คนสถุล และคนอัปลักษณ์

(ข) ขอบเขตกิจกรรมของนักศึกษา

๑๑. ข้อเสนอของคณะกรรมก�รประส�นง�น เกี่ยวกับ

แนวทางขอบเขตของกิจกรรมนักศึกษาที่ว่า “ควรจะยึดแนวนโยบายท่ี

ได้แสดงไว้ต่อสภานักศึกษา ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกฎหมายบ้านเมืองตลอดจนขนบ 

ธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ตามครรลองแบบประชาธิปไตย และ

ต้องคำานึงถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ  ที่ใช้ชื่ออันเกี่ยวข้องมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วย” นั้นยังไม่พอ

นักศึกษามีกิจกรรมโดยใช้สิทธิเสรีภาพได้ก็จริง แต่ถ้ากระทำา

ภายใต้ช่ือของกลุ่มในธรรมศาสตร์ อธิการบดีก็จำาเป็นต้องเข้ามารับผิด

ชอบ ถ้านักศึกษาทำาไปโดยรับผิดชอบจริง ๆ  และตรงกับดุลยพินิจใน

การรับผิดชอบของอธิการบดีก็ไม่ปัญหาอันใด แต่ถ้าดุลยพินิจไม่ตรงกัน

หรือนักศึกษากระทำาไปโดยปราศจากความสำานึกรับผิดชอบ อธิการบดี

ก็มีหน้าที่ที่จะใช้อำานาจความรับผิดชอบห้ามปรามได้ และเมื่อห้ามไม่

เชื่อก็ต้องสามารถมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขการกระทำาของนักศึกษา

นั้น ๆ  
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ฉะนั้น ในข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงานจึงควรจะ

เติมข้อสำาคัญไปว่า “นักศึกษาจะต้องเชื่อฟังและกระทำาตามคำาส่ังของ

อธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีห้ามมิให้กระทำากิจกรรมอันหนึ่งอันใด”

ขอย้ำาว่า ถ้าอธิการบดีใช้อำานาจอันไม่ชอบธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

สภามหาวิทยาลัยก็ยังเป็นผู้ควบคุมอธิการบดีอยู่ และถ้าจำาเป็นก็จะมี

มาตรการให้อธิการบดีคนนั้น ๆ  ออกจากตำาแหน่งได้

(ค) คำาสั่งที่ ๓๖๒/๒๕๑๙

๑๒. คณะกรรมก�รประส�นง�น เห็นว่า คำาสั่งนี้มีข้อความที่

มีความหมายกว้างขวางมาก เป็นการปิดกั้นเสรีภาพของอาจารย์ ธุรการ 

และนักศึกษา และว่าการเคลื่อนไหวทางการเมือง จะใช้ชื่อมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์โดยตรงย่อมไม่ได้ หากจะใช้ชื่อที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย ก็

ต้องระบุชื่อที่เป็นจริงและโดยแจ้งชัด

ข้อเสนอข้อหลังนี้ ในทางปฏิบัติจะกระทำาไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ต้อง

พัวพันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยู่นั่นเอง

ถ้านักศึกษา (และอาจารย์ ธุรการ) มีสติรับผิดชอบ ในฐาน

ที่เป็นสมาชิกของประชาคมธรรมศาสตร์ ไตร่ตรองทางได้ทางเสียใน

กิจกรรมของตนโดยรอบคอบ ก็ไม่มีปัญหาอันใด เพราะมีความสำารวม

เพียงพอ แต่ข้อเท็จจริงทาเป็นเช่นนั้นไม่

ฉะนั้น จึงจำาเป็นที่จะให้อธิการบดีทำาหน้าที่รับผิดชอบได้ในเบื้อง 

สุดท้าย ตามที่ได้กล่าวมาในข้อ ๑๑ แต่อธิการบดีก็ไม่ควรต้องรับภาระ

ในอันที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลกิจกรรมของนักศึกษาอยู่ทุกฝีก้าว
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๑๓. ถ้�รับหลักก�รในข้อ ๑๑ แล้ว ปัญหาข้อนี้ยังคงจะผ่อน

คลายไปได้บ้าง แต่จะต้องมีคำาสั่งออกใหม่ มีใจความว่า

“ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดปฏิบัติการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการ

ชุมนุม การเขียน การปิดประกาศ หรือการกระทำาอื่นใด ที่เป็นการ

เจาะจงโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือมีถ้อยคำาท้าทายยั่วยุ ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่ือของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์”

ในทางปฏิบัติ กรณีท่ีมีการชุมนุมกันภายในมหาวิทยาลัยเกิน

กว่า ๕๐ คน ผู้ที่จัดชุมนุมน้ันต้องแจ้งช่ือผู้รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อย ๓ ชื่อ การปิดประกาศใด ๆ  หรือการเขียน

ประกาศใด ๆ  ต้องมีชื่อจริงของผู้รับผิดชอบ จะใช้ชื่อกลุ่มหรือ อมธ. 

มิได้ การทำาใบปลิวแจกก็เช่นกัน ส่วนการเคล่ือนไหวทางการเมือง

นอกมหาวิทยาลัยน้ัน ห้ามขาดมิให้ใช้ช่ือมหาวิทยาลัย แม้แต่ อมธ. 

หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือข้าราชการ มธ. (อมธ. จะ

เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัยได้ในฐานะส่วนประกอบ

ของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา)

เรื่องนี้จะต้องทำาเป็นประกาศหรือคำาสั่งมหาวิทยาลัยด้วย

(ง) การปิดโปสเตอร์ของมหาวิทยาลัย

๑๔. นักศึกษ�จะต้องปิดโปสเตอร์แต่เฉพ�ะที่ที่กำ�หนดไว้ 

ถ้าที่ที่กำาหนดไว้ไม่พอแก่ความต้องการ มหาวิทยาลัยอาจจะกำาหนด 

เพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง
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การปิดโปสเตอร์ต้องทำาตามเง่ือนไขในข้อ ๑๓ แล้วไม่ต้องขอ

อนุญาต

ก็เมื่อที่ที่จะปิดโปสเตอร์มีน้อยอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยก็มี

สถานที่แออัดจะรับโปสเตอร์ของบุคคลภายนอกมาปิดอีกทำาไม ไม่เห็น

ด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงาน ห้ามขาด

โปสเตอร์ก็ดี ใบปลิวต่าง ๆ  ก็ดี ถ้าผิดเงื่อนไขในข้อ ๑๓  

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิทำาลาย

(จ) การจำาหน่ายสิ่งพิมพ์และหนังสือภายใน

มหาวิทยาลัย

๑๕. มห�วิทย�ลัยต้องสงวนสิทธิไว้ไม่ให้ข�ยนอกจ�กจะ

ได้รับอนุญ�ต

ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้ผ่อนผันอยู่แล้ว โดยยอมให้กลุ่มหรือ

ชุมนุมขอมาเป็นครั้งคราว และอนุญาตให้ขายได้ในบริเวณหน้าประตู

ท่าพระจันทร์ และประตูด้านหอประชุมใหญ่

การขออนุญาตนั้น ควรมีเงื่อนไขให้เสนอขายหนังสือการเมือง

ส่งเสริมลัทธิใดลัทธิหนึ่งได้ไม่เกิน ๕๐% ของหนังสือที่ขาย และจะต้อง 

มีการตรวจตราอยู่ให้เป็นไปตามนี้

(ฉ) บุคคลภายนอกใช้สถานที่มหาวิทยาลัย

๑๖. เห็นว่�คำ�สั่งที่ ๓๗๗/๒๕๑๙ ดีอยู่แล้ว
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แต่ควรจะขยายวงกว้างออกไป นอกจากประชุมหรือแถลงข่าว

แล้ว ควรจะคุมถึงการอยู่และอาศัยด้วย

(ช) การเข้ามาในมหาวิทยาลัย

๑๗. ประก�ศ ๔ มีน�คม ๒๕๑๙ ข้อ ๑. นั้นเปลี่ยนเวลาเป็น 

๒๐.๓๐ ถึง ๖.๐๐ น. ได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงาน

ข้อ ๒. ระหว่างเวลา ๒๒.๓๐ ถึง ๖.๐๐ น. รุ่งขึ้น ห้ามมิให้ผู้ใด

อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ และผู้ที่มหาวิทยาลัยออกบัตรอนุญาตให้อยู่ได้เป็นพิเศษ

ผู้ที่ได้รับบัตรอนุญาตให้อยู่ได้เป็นพิเศษ มีหน้าที่ที่จะแสดงบัตร

พร้อมด้วยบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำาตัวอื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยเมื่อเจ้าหน้าที่ขอดู

การขอบัตรอนุญาตพิเศษ ให้ขอได้เฉพาะตามความจำาเป็น และ

ตามจำานวนคนที่จำาเป็น ผู้ออกบัตรคืออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย

การนักศึกษา หรือรองอธิการบดีคนหนึ่งคนใดที่รองอธิการบดีฝ่าย 

การนักศึกษามอบหมายให้ (จะไม่ยอมให้ อมธ. เป็นผู้ออกบัตรอย่าง 

แต่ก่อน เพราะได้ปรากฏว่ามิได้ออกแบบรับผิดชอบ)

(ซ) คณะที่ปรึกษาอธิการบดี ว่าด้วยการนักศึกษา

๑๘. เห็นด้วยกับกรรมก�รประส�นง�น ตลอดจนหน้าที่และ

ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อเสนอ

คณะที่ปรึกษานั้นประกอบด้วย
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บุคคลที่อธิการบดีแต่งตั้ง ๒ คน

บุคคลที่สภาอาจารย์แต่งตั้ง ๒ คน

บุคคลที่ อมธ. แต่งตั้ง ๒ คน

ประธานสภานักศึกษาหรือผู้แทน ๑ คน

ผู้แทนพรรคฝ่ายค้านในสภานักศึกษา ๑ คน

ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมในคณะที่

ปรึกษานี้ โดยไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
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ภาคผนวก:

รางวัลแมกไซไซ
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คำาสดุดีในพิธีมอบรางวัลแมกไซไซ

คำ�สดุดีในพิธีมอบร�งวัลแมกไซไซ

๓๑ สิงห�คม ๒๕๐๘

ประธ�น�ธิบดี ดิโอสด�โก ม�ค�ป�กัล เป็นประธ�น

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การปฏิบัติงานของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นเครื่องยืนยัน

ว่า บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถจะเป็นกำาลังสำาคัญในอันที่จะ

นำาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศตนได้ แม้กระท่ังในยามท่ีมีการ

ทุจริตในวงราชการเกิดขึ้นอยู่เสมอในประเทศที่กำาลังพัฒนาหลาย ๆ  

ประเทศ การที่ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามาเป็นลำาดับพร้อม

ท้ังมีเสถียรภาพทางการเงินนั้นเท่ากับเป็นเครื่องชี้ผลความสำาเร็จของ 

ดร.ป๋วย

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในขบวนการเสรีไทยระหว่างสงคราม

และสำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษแล้ว ดร.ป๋วย ได้

เข้าทำางานเป็นข้าราชการชั้นตรีในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเมื่อ

ปี ๒๔๙๒ ด้วยเหตุที่เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรและเฉลียวฉลาด ภายในเวลา 

๓ ปีต่อมา ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนที่สำาคัญคนหนึ่งของประเทศไทยใน

การเจรจากับธนาคารโลกเพื่อกู้เงินมาบูรณะกิจการรถไฟ ท่าเรือ และ

เขื่อนชลประทานขนาดใหญ่
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ความสามารถในหน้าที่การงานของ ดร.ป๋วย ได้เป็นที่ประจักษ์

จนรับตำาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลังและในขณะเดียวกันก็เป็นรอง 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกตำาแหน่งหนึ่งด้วย ระหว่างที่

ดำารงตำาแหน่งทั้ง ๒ นี้ ดร.ป๋วย ได้ริเริ่มปรับปรุงระบบการค้า การ 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และนโยบายการคลังของประเทศ 

ยกเลิกการผูกขาดส่งข้าวออกและใช้ระบบพรีเมียมที่ยืดหยุ่นได้แทน 

ทำาให้ข้าวของไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทั้งราคาภายในประเทศ 

ก็อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะซื้อได้ด้วย ในขณะที่ทุนรักษา

ระดับได้ทำาให้เงินตราเข้าสู่เสถียรภาพนั้น ระบบอัตราแลกเปลี่ยน

เงินหลายอัตราได้เคล่ือนคลายไป กลับมีอัตราแลกเปล่ียนอัตราเดียว 

เข้ามาแทนที่อันเป็นอัตราท่ีใกล้เคียงต่อสภาพความเป็นจริงย่ิงขึ้น 

นอกจากนั้น แบบแผนการบัญชีและการงบประมาณของประเทศก็ได้ 

รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย

เมื่อการควบคุมการนำาสินค้าเข้ามีพฤติการณ์ส่อว่าจะก่อให้เกิด

ผลเสียหายแก่ประเทศ ดร.ป๋วย ได้ขอลาออกจากงาน แต่กลับได้รับ 

คำาส่ังให้ไปประจำายังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ใน

ขณะที่ดำารงตำาแหน่งนี้ นอกจากจะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

แล้ว ดร.ป๋วย ได้เรียนรู้ภาวะตลาดดีบุกของโลกเป็นอย่างดี และสามารถ 

เพิ่มโควตาดีบุกให้แก่ประเทศไทยได้เป็นผลสำาเร็จ ทั้งได้รับเลือกเป็น

รองประธานคณะมนตรีดีบุกด้วย

เม่ือคณะปฏิวัติเข้ามาบริหารประเทศไทยในปี ๒๕๐๑ ได้ขอให้ 

ดร.ป๋วย กลับประเทศเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

และสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ต่อมาในปี ๒๕๐๒ เมื่อเกิดมีกรณี 
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อื้อฉาวเกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตรจนทำาให้ผู้ ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยต้องพ้นจากตำาแหน่งไป ดร.ป๋วย ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่า 

การธนาคารแห่งประเทศไทยอีกตำาแหน่งหนึ่ง บรรดากิจการต่าง ๆ  ที่

ท่านได้ปรับปรุงอยู่ด้วยความสุขุมรอบคอบนั้นมีอาทิ พระราชบัญญัติ

ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การให้กู้ในอัตราดอกเบ้ียต่ำาเพื่อซ้ือ

วัตถุดิบไปใช้ในกิจการอุตสาหกรรม การก่อต้ังสถาบันเป็นศูนย์กลาง

วางแผนเศรษฐกิจ และอาศัยสถาบันนี้เริ่มโครงการสร้างทางหลวงขึ้น 

เป็นโอกาสให้ได้มีการเพาะปลูกพืชไร่นานาชนิดในท่ีดินซึ่งไม่อาจจะ

ไปได้ถึงมาแต่ก่อน อีกทั้งการวางท่อระบายน้ำาและท่อน้ำาโสโครกใน

กรุงเทพฯ และปรับปรุงการศึกษาเพื่อจัดหากำาลังคนให้เพียงพอใน

อนาคต อนึ่ง ตั้งแต่ปีท่ีแล้วมา ดร.ป๋วย ยังทำาหน้าที่เป็นคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกตำาแหน่งหนึ่งด้วย

ทางด้านส่วนตัว ดร.ป๋วย ก็เป็นแบบฉบับที่ดี กล่าวคือ ท่านกับ 

ภรรยาและบุตรชาย ๓ คนมีความเป็นอยู่อย่างธรรมดาสามัญด้วย 

เงินเดือนท่ีได้รับในตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแต่อย่างเดียว ไม่เข้าไป

ข้องเกี่ยวในธุรกิจการค้าใด ๆ  เงินที่ได้รับในตำาแหน่งอื่น ๆ  ก็ได้อุทิศ

ให้แก่บุคคลที่สมควรจะได้รับบ้างและให้เพื่อการสังคมสงเคราะห์บ้าง 

หลายต่อหลายครั้งที่ท่านยอมเสี่ยงตำาแหน่งหน้าที่การงานเพื่อปฏิบัติ

ตามหลักการท่ีมุ่งมั่นจะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม จนบัดนี้จะ

นับว่า ดร.ป๋วย เป็นข้าราชการที่ได้รับความเคารพนับถือที่สุดใน

ประเทศไทยก็ว่าได้

การที่เลือก ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อรับรางวัลแมกไซไซ ปี  

๒๕๐8 ในด้านการปฏิบัติราชการน้ี ก็ด้วยคณะกรรมการทรัสตีได้
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ประจักษ์แล้วถึงความเสียสละ ความสุจริตไร้ท่ีเคลือบแคลง และความ

สามารถอันยอดเยี่ยมที่ ดร.ป๋วย ได้มีต่อการบริหารงานด้านการคลัง

ของประเทศไทย.

Col. Jaime C. Velasquez
กรรมการในคณะทรัสตีมูลนิธิรางวัลแมกไซไซ

เป็นผู้อ่าน
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สุนทรพจน์ในการรับรางวัล

ในการที่ได้รับรางวัล รามอน แมกไซไซ ในด้านปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ ประจำา พ.ศ. ๒๕๐8 นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็น

อย่างย่ิงต่อคณะกรรมการทรัสตีแห่งมูลนิธิรางวัลแมกไซไซ ท่ีได้มอบ

เกียรติยศอันสูงส่งยิ่งแก่ข้าพเจ้า ในการที่ได้มีชื่อว่าเป็นข้าราชการผู้ทรง

คุณวุฒิที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและซื่อสัตย์สุจริต ท่ามกลางที่ประชุมอัน 

มีเกียรติเช่นนี้ นับว่าเป็นรางวัลอันสูงสุดสำาหรับข้าราชการทุกคน ที่ต้อง

ใช้ความเหนื่อยยาก ความหนักใจ และบางทีก็ต้องใช้ความกล้า แต่ใน

การที่ได้มามีโอกาสใกล้ชิดกับนามและเกียรติของมหาบุรุษผู้หนึ่งและ

ร่วมกับนามของท่านทั้งหลายที่ได้รับรางวัลอันมีค่าสูงย่ิงด้วยแล้ว ก ็

นับว่าเป็นเกียรติที่ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มปีติ ซึ่งข้าพเจ้าขอ 

น้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 ข้าพเจ้าหวังว่า คณะกรรมการทรัสตีคงจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้า

ว่า เอกสารชมเชยที่ได้มอบแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง แต่

กิจการใด ๆ  ก็ตามท่ีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไปเพื่อเพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้า

แล้วนั้น หากไม่ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือส่งเสริมจากบรรดามิตร

สหายและผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง

การคลัง สำานักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่ 

หลายคร้ังท่ีท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ริเริ่มด้วยแล้ว กิจการเหล่านั้นก็มิอาจ 

จะสำาเร็จลุล่วงไปได้ ในยามเช่นนี้ทำาให้ข้าพเจ้ารำาลึกไปถึงบรรดาครู

อาจารย์เก่า ๆ  ของข้าพเจ้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญในกรุงเทพฯ ซึ่งท่าน 
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เป็นผู้สั่งสอนแนะนำาข้าพเจ้าท้ังในทางจริยศึกษาและพุทธศึกษาอัน

เป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้ามาก และยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นคน

โชคดีที่สุดที่ข้าพเจ้ามีมารดา ซึ่งบัดนี้ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว ท่านเป็น

หม้ายและอยู่ในฐานะลำาบาก แต่ท่านก็ไม่ยอมท้อถอยเลยในการต่อสู้

กับความยากลำาบากทั้งปวงเพื่อให้ลูก ๆ  ของท่านได้รับการศึกษาอย่าง 

ดีที่สุด และท่านก็หวังให้ลูก ๆ  ประพฤติแต่ทางที่ชอบตอบแทนบุญคุณ

ของท่านที่ท่านได้ทนลำาบากมานั้น ในส่วนที่ข้าพเจ้าจะต้องเป็นหนี้ 

บุญคุณภริยาของข้าพเจ้าก็มีเหมือนกัน และเก็บเร่ืองนี้ไว้ และเธอเอง 

ก็คงไม่ต้องการให้ข้าพเจ้ามาเอ่ยถึงในที่นี้

ท่านประธาน และท่านผู้มีเกียรติท้ังหลาย เมื่อเร็ว ๆ  นี้เอง  

นักศึกษาที่เป็นศิษย์ของข้าพเจ้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคน

ได้แสดงความยินดีต่อข้าพเจ้าในการที่ได้รับรางวัลนี้ พวกเขาเหล่านั้น

รับว่าจะได้ประพฤติตนเจริญรอยเช่นเดียวกับเจตนารมณ์อันย่ิงใหญ่

ของท่านรามอน แมกไซไซ ตามตัวอย่างของท่าน ถ้อยคำาของนักศึกษา 

เหล่านั้น ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกปีติเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นความหวัง 

อันยิ่งใหญ่สำาหรับอนุชนในรุ่นต่อไป บุตรชายคนเล็กของข้าพเจ้าชื่อ  

ใจ อายุ ๑๒ ปี เป็นนักสะสมดวงตราไปรษณียากร ได้ท่องถ้อยคำาดังต่อ

ไปนี้ให้ข้าพเจ้าฟังว่า –

“นานีนีวาลา อาโก นา อัง ตาโอ กาโปส ซาบูไห ไอ ดาปัต  

ปูนัน ซา บาตัส (ซ่ึงพอจะแปลเป็นไทยได้ว่า ใครเกิดมามีน้อย  

กฎหมายควรอำานวยให้มาก)”

ขอบคุณที่อุดมการณ์อันสูงส่งน้ี ได้แพร่ไปถึงเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย
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งานเลี้ยงของสถานทูตไทยในฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับอาจารย์ป๋วย

ที่เดินทางไปรับรางวัลแมกไซไซ



บุคคลสำาคัญของโลก

ในโอก�สท่ี ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภ�กรณ์ ได้รับก�รยกย่องจ�กองค์ก�ร 

ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (ยูเนสโก)  

ให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดุดี

ที่คณะกรรมการบริหารสรุปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่งการพัฒนา 

เศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็นนักการศึกษาและ 

ข้าราชการที่โดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้ จนเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพล

อย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติ ท่านเป็นแกนกลางในการวางรูปแบบ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และในการปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของประเทศ  

ความสามารถของท่านในการทำางานทุกชิ้นให้เสร็จได้อย่างถูกทำานอง 

คลองธรรมเป็นความสำาเร็จท่ีน่าช่ืนชมเป็นพิเศษ ลักษณะการทำางานเช่นนี ้

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับ 

ความสำาเร็จจากการโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่อ 

อำานาจ พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย  

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการทำางานภาครัฐ  

รางวัลที่เป็นเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย การปฏิบัติงานของ ดร.ป๋วย 

เป็นการยืนยันว่า บุคคลเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถนำาความเจริญก้าวหน้า 

มาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”


